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Lato w Zabrzu pełne atrakcji
Wakacje spędzone w mieście wcale nie
muszą być nudne. Wśród licznych atrakcji
z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
Nawet w wyjątkowo upalne dni...
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na dobry początek
Setki uczniów korzystają z wakacyjnych zajęć przygotowanych przez szkoły i instytucje kultury

Lato po zabrzańsku, czyli wakacje bez nudy
Za nami półmetek wakacji. I choć
nie wszyscy młodzi zabrzanie mają
okazję spędzić je nad morzem czy
w górach, jedno jest pewne – lato
w mieście wcale nie musi być nudne. W Zabrzu, jak co roku, wiele
rozmaitych atrakcji przygotowały
placówki oświatowe i instytucje

foto: Igor Cieślicki

Warsztaty w Miejskim Ośrodku Kultury

Zabawa w rytmach reggae, czyli zespół Tabu na scenie Muzycznego Lata

był spektakl „Dziób w dziób”. Brawurowe
występy młodych artystów spotkały się
z ogromnym uznaniem publiczności, która szczelnie wypełniła teatralną widownię.
– Najbardziej podobało mi się to, że mogłam spędzić czas wśród ludzi, którzy mają
podobne zainteresowania artystyczne. Tu
naprawdę można nauczyć się wielu ciekawych rzeczy – mówiła 13-letnia Olga Rduch.
– Zajęcia są bardzo dynamiczne. Przyszłam
na nie, ponieważ lubię kino, teatr i wszystko, co jest związane ze sceną. Chciałabym
zostać reżyserem. W tym roku jestem
w grupie dziennikarskiej. Robimy zdjęcia,
redagujemy gazetkę teatralną, kręcimy film
o nas i o całym teatrze. To supersposób na
ciekawe spędzenie wakacji – przekonywała
tegoroczna maturzystka Paulina Mazurek.
Miasto z kartonowych pudełek budowali
uczestnicy zajęć w Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia. W ten sposób poznawali poszczególne style architektoniczne.
Z kolei w Kopalni Guido można było posłuchać opowieści o tym, jakie skarby kryje kopalnia i na własnej skórze przekonać
się, jak wygląda praca górnika. Uczniów
zaprosiły również Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Górnictwa Węglowego.
W każdy wakacyjny piątek bawić się można na Śląskim Ranchu podczas koncertów
organizowanych przez Dom Muzyki i Tańca
w ramach Muzycznego Lata. Za nami m.in.
występy zespołów Bracia i Tabu. Zwieńczeniem sierpniowych imprez będzie plenerowa dyskoteka. Tradycyjnie już podczas wa-
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Warsztaty filmowe i plastyczne „Wariacje
na wakacje” znalazły się wśród lipcowych
propozycji przygotowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury. – Córka jest bardzo zadowolona z zajęć, podobały się jej zwłaszcza
warsztaty z filcowania. Na wakacyjnych zajęciach w MOK-u byłyśmy już w ubiegłym
roku. W programie jest wiele atrakcji i to się
córce podoba – uśmiecha się Teresa Kasza,
mama 9-letniej Martyny.
Pod wrażeniem warsztatów był również
o rok starszy Szymek, który przed kamerą
grał elfa. – Jestem tu pierwszy raz, fajnie się
bawimy, jest bardzo wesoło. Mam okazję
poznać nowych kolegów i koleżanki – podkreślał chłopak.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane wraz z Fortum Zabrze
warsztaty w Teatrze Nowym. Ich uczestnicy pracowali pod okiem profesjonalistów
w grupach: aktorskiej, lalkarskiej, kostiumowo-scenograficznej, ruchowo-wokalnej
i promocyjno-dziennikarskiej z elementami
fotografii. – Mamy ponad 60 uczestników.
To już kolejna edycja warsztatów, co roku
staramy się uatrakcyjniać zajęcia, dokładać
nowe zadania – mówi Paweł Janicki z Teatru Nowego. Zwieńczeniem warsztatów

foto: Jerzy Przybysz

kultury.

Katarzyna Badura z synkiem Mateuszem

kacji swoje obiekty bezpłatnie udostępnia
zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Czekają
boisko przy ul. Szafarczyka i Kąpielisko Leśne w Maciejowie. Ale chwili ochłody można zażyć również w centrum. Żeby się o tym
przekonać, wystarczy wybrać się w okolice
fontanny przy ul. 3 Maja. – Przychodzimy tu z synkiem, gdy tylko mamy okazję.
Taka fontanna w centrum miasta to idealne
miejsce, żeby ochłodzić się trochę w upalny dzień – uśmiecha się Katarzyna Badura,
mama 4-letniego Mateusza. 
MM
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Wyróżnienie im. św. Kamila ustanowione zostało w 2001 r. jako wyraz szacunku
i wdzięczności dla osób i instytucji, które
angażują się w działalność społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców Zabrza.
Na tym polu od lat aktywnie działają również tegoroczni laureaci. Łucja Bartoszewska jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy
Chorym „Hospicjum im. Matki Teresy”. –
Łucję cechuje skromność, bezinteresowna życzliwość i koleżeńskość. Podziwiam
w niej promieniujące na otoczenie spokój
i pogodę ducha, siłę charakteru sprzężoną z subtelnością wypowiedzi i z gotowością do współdziałania w czynieniu dobra.
Łucja, a dla niektórych Lucynka, jest sercem naszego hospicjum, sercem żywego
organizmu, jakim od prawie dwudziestu
lat jest stowarzyszenie – mówiła w laudacji zabrzańska lekarka Alicja Pigoń-Węgiel.
W gronie tegorocznych laureatów znalazł
się również Janusz Honkowicz, prezes dawnej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu, która w lipcu stała się oddziałem nowo
utworzonej spółki PGNiG SPV 4 z siedzibą
w Warszawie. Pochodzący z Gorlic absolwent Politechniki Śląskiej w gazownictwie
pracował od 1969 r. do momentu przejścia
w lipcu tego roku na emeryturę. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i odzna-
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w intencji patrona i mieszkańców miasta.
Lekcja historii

Janusz Honkowicz podczas organizowanej
w Zabrzu Barbórki gazowników

wokół nas

wręczone laureatom

Msza w intencji mieszkańców

w laudacji Jarosław Wróbel. W imieniu Janusza Honkowicza, który nie mógł uczestniczyć w lipcowej uroczystości, pamiątkową
statuetkę odebrał jego syn Mirosław. Odczytał również list przesłany przez laureata.
Zabrzański oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża otrzymał wyróżnienie m.in. za aktywne wspieranie mieszkańców Zabrza w czasie powodzi w 2010 r. Za pośrednictwem
PCK do poszkodowanych z Makoszów, ale
także Czechowic-Dziedzic czy Bogatyni, trafiło ponad 40 ton darów. Docenione zostały
również prowadzone przez PCK w Zabrzu
działania w zakresie profilaktyki zdrowia.
Nagrodę dla zabrzańskiego PCK odebrał
jego szef, Janusz Langner. Do zabrzańskiego oddziału PCK należy ponad 250 osób.

Od laureatów

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Łucja Bartoszewska

Część artystyczna lipcowej gali

– Chciałabym podziękować nie tylko
za wyróżnienie, ale
też za życie i za powołanie, które
dostałam. Dziękuję za rodzinę i rodziców, którzy od najmłodszych lat
wpajali nam, że pomaganie sobie
nawzajem to normalna kolej rzeczy. Praca wraz z innymi ludźmi
w hospicjum jest dowodem na to,
że można ocalić to, co najważniejsze – spotkanie z człowiekiem
cierpiącym. Nadzieja nie ma końca, chociaż rwie się bez przerwy.

Janusz Honkowicz
foto: Jerzy Przybysz

W mieście działa również 16 szkolnych kół
PCK, pięć Klubów Honorowych Dawców
Krwi, a od 2006 r. Grupa Ratownictwa PCK.
– Organizacja współpracuje z zabrzańskim
samorządem i lokalnymi stowarzyszeniami.
Wielokrotnie zapewnia nieodpłatną obsługę medyczną imprez przygotowywanych
przez zabrzańskie organizacje pozarządowe.
Z programów zabrzańskiego PCK skierowanych do młodzieży szkolnej rocznie korzysta ponad 700 osób, w dziewięciu szkołach
regularnie odbywają się akcje honorowego
krwiodawstwa. Kilkunastu mieszkańców
Zabrza bezpłatnie korzysta z zapewnionych
przez PCK wózków inwalidzkich, chodzików
i materaców przeciwodleżynowych. PCK
przygotowuje dla najuboższych mieszkańców szkolne wyprawki i paczki świąteczne
– wyliczał Czesław Zdechlikiewicz, szef Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
– Chylę czoła przed tegorocznymi laureatami i wierzę, że nigdy nie zabraknie
w Zabrzu ludzi oraz instytucji, które będą
zasługiwały na to wyróżnienie – podkreślała wręczająca pamiątkowe statuetki
wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.
Podczas gali nie zabrakło ciekawej oprawy
muzycznej. Dla laureatów i zgromadzonej
na widowni Teatru Nowego publiczności
wystąpił zespół Flow Connection pod kierownictwem Jerzego Skalskiego, znakomitego muzyka i wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach. Z kolei w niedzielę,
14 lipca, w kościele św. Kamila odprawiona została msza w intencji Zabrza i jego
mieszkańców. Towarzyszyła jej uroczysta
procesja. Przypomnijmy, że święty Kamil,
uznany za opiekuna chorych i szpitali, jest
patronem naszego miasta od 1996 r. Wśród
dotychczasowych laureatów wyróżnień św.
Kamila są m.in. prof. Marian Zembala, prof.
Lech Poloński, dr Zbigniew Nawrat i Komenda Miejska PSP w Zabrzu.

MM

– Bardzo dziękuję za
wyróżnienie, które jest
dla mnie tym większym
zaszczytem, że nie pochodzę z Zabrza. Jednak to właśnie tu, od ponad
40 lat, znajdują się mój dom i moje
miejsce pracy. To wyróżnienie traktuję jako wyróżnienie dla Górnośląskiej
Spółki Gazownictwa, której pracownikom udało się stworzyć firmę wrażliwą społecznie.

Janusz Langner
foto: UM Zabrze

foto: Jerzy Przybysz

czeń. – Prezes Janusz Honkowicz przez całe
zawodowe życie realizował maksymę, że
prezesem się bywa, a człowiekiem się jest
– podkreślał na scenie Teatru Nowego wieloletni współpracownik laureata Jarosław
Wróbel. – Wspierał wiele inicjatyw społecznych na terenie Zabrza, głównie w zakresie
ochrony zdrowia i edukacji. Do najważniejszych należy zaliczyć wieloletnią współpracę
z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca
i Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii, a także
wspieranie uzdolnionej śląskiej młodzieży w ramach Fundacji Śląskiego Funduszu
Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego.
W całym swoim życiu z ogromną troską odnosił się do swoich współpracowników, będąc dla nich nie tylko wymagającym szefem,
ale również drogowskazem zasad etycznych
w życiu zawodowym i osobistym – mówił

– W imieniu całego oddziału PCK chciałbym
bardzo podziękować
za to szczególne wyróżnienie. Jest
nam niezmiernie miło, że mieszkańcy
widzą nasz wysiłek, poświęcenie, doceniają nasze zaangażowanie w życie
tego miasta. To wyróżnienie jest o tyle
ważne, że nasz oddział jest cząstką
dużego stowarzyszenia, więc cieszymy się, że to stowarzyszenie zostało
zauważone i wyróżnione.
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W Szpitalu Miejskim w Biskupicach ruszyły wielomilionowe inwestycje

wizualizacja: Szpital Miejski

Dla bezpieczeństwa i

foto: Igor Cieślicki

Tak ma wyglądać nowy pawilon szpitala

Rozpoczęta w połowie czerwca budowa postępuje w szybkim tempie

Dopiero co ruszyła budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, a w Szpitalu Miejskim w Biskupicach już szykuje się kolejna duża inwestycja. To
zakrojony na szeroką skalę projekt termomodernizacji, dzięki któremu
całkowicie zmieni się oblicze istniejących budynków, a diagnostyka i leczenie będą się odbywać w znacznie bardziej komfortowych warunkach.
– Bardzo się cieszę, że nasz szpital tak się
zmienia. Mam dwoje dzieci i wiem, jak ważne dla przyszłej mamy są warunki, w jakich
odbierany jest poród. Budowa nowego pawilonu to, jak dla mnie, rewelacja. Na tym
zyska nie tylko nasza dzielnica, ale całe miasto – uśmiecha się mieszkająca w Biskupicach Kinga Napiórska, mama 5-letniego
Maksymiliana i 5-miesięcznego Ksawerego.
– To, że rusza remont pozostałych budynków, to też superinformacja – dodaje.

nie była zbyt trwała i prosi się już o wymianę. Prac nie ułatwiają różne wymiary
okien i szereg gzymsów, ale jestem przekonany, że wykonawca doskonale da sobie
ze wszystkim radę – mówi Piotr Trybalski,
wiceprezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

W szpitalnym kompleksie zmodernizowana zostanie również instalacja centralnego
ogrzewania, a w przygotowaniu ciepłej wody
użytkowej pomagać będą zamontowane na
dachach kolektory słoneczne. Prace, których
wartość sięga 5,5 mln zł, zyskały dofinansowanie Wojewódzkiego oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Ich efektem będzie bowiem zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
– Ale najważniejszym rezultatem termomodernizacji będzie wyższy standard opieki
nad pacjentami. Nowoczesny system solarny

Termomodernizacja szpitala ma potrwać
do końca marca przyszłego roku. W tym
czasie ocieplone zostaną ściany, stropy
i dachy budynków. Wymienione będą okna
i drzwi. – Nasza fasada przechodziła generalny remont w 1984 roku. To szmat czasu.
Stolarka okienna pochodząca z tych czasów
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Słońce ogrzeje wodę

Upał nie ułatwia pracy, ale na budowie nikt nie siedzi z założonymi rękami
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i komfortu pacjentów

Prezes Mariusz Wójtowicz i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik na placu budowy

Pawilon dla dzieci i mam
Termomodernizacja to kolejna w tym roku
inwestycja rozpoczęta w Szpitalu Miejskim.
Od połowy czerwca trwa budowa nowego
pawilonu dla przyszłych mam, czyli Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. – Zgodnie
z przyjętym harmonogramem, budynek
w stanie surowym będzie gotowy na przełomie października i listopada. Zakończenie
wszystkich prac planowane jest na sierpień
przyszłego roku – mówi prezes Mariusz
Wójtowicz. Do nowego gmachu przeniosą
się oddziały, które do tej pory funkcjonały
w drugim szpitalnym budynku przy placu
Traugutta. Ginekologiczno-położniczy zostanie rozdzielony na dwa niezależne oddziały.
Funkcjonować będą oddział neonatologiczny oraz nowo utworzony oddział patologii

ne są im usługi medyczne na najwyższym
poziomie. Placówka jednocześnie pięknieje
i przynosi oszczędności. To wynik ogromu
pracy wielu ludzi, za co bardzo dziękuję. Te
wyzwania podejmujemy również z myślą
o pracownikach szpitala – podsumowuje
prezydent
Zabrza
Małgorzata
MańkaSzulik.
GOR

foto: Igor Cieślicki

ciąży. Łącznie ma się na nich znaleźć 78 łóżek. Oddziały uzupełni rozbudowana część
ambulatoryjna. W Centrum działać będą poradnie: położniczo-ginekologiczna i diagnostyki prenatalnej, konsultacji diabetologicznych dla kobiet w ciąży, laktacyjna, leczenia

foto: Igor Cieślicki

i inne inwestycje oznaczają poprawę komfortu leczenia. W szpitalu będzie po prostu
cieplej i wygodniej. Zmieni się też wygląd
naszych budynków. Ta inwestycja przeniesie
naszą placówkę w XXI wiek – podkreśla Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego.
Dariusz Siedlak z wykonującej prace firmy
AXEL – Systemy Budowlane podkreśla, że
termomodernizacja działającego przez ten
czas szpitala będzie zaplanowana precyzyjnie jak zabieg chirurgiczny.
– Wejdziemy do każdego pomieszczenia,
ale postaramy się, by uciążliwości były jak
najmniejsze. Przy ustalaniu grafiku robót
będziemy współpracować ściśle z zarządem
szpitala – zaznacza Dariusz Siedlak.

Koszt nowego pawilonu to 42 mln zł

Robotnicy przygotowują zbrojenia

endometriozy i neonatologii. Swoją siedzibę
znajdzie tu też szpitalna Szkoła Rodzenia
„Już jestem”. Koszt budowy to 42 mln zł.
Zabrzański szpital przygotowuje się również do zaplanowanych na przyszły rok
w całej Polsce zmian w zakresie likwidacji
dokumentacji medycznej w formie papierowej. Stąd zakrojony na szeroką skalę
program informatyzacji. Zabrzańska
placówka znalazła się właśnie na liście
beneficjentów projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na wprowadzenie e-usług. Szpital zyskał dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów
przedsięwzięcia, czyli około 2,3 mln zł.
– W naszym szpitalu zachodzą dynamiczne zmiany, dzięki którym
mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie, ponieważ oferowa-

Kinga Napiórska z Maksem i Ksawerym
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Za nami przedwakacyjna sesja Rady Miasta

Himalaiści i bonifikaty
Określeniem zasad zbywania przez
gminę nieruchomości i warunków
między innymi radni podczas lipcowej sesji Rady Miasta. Wyrazili
również zgodę na nadanie Gim-

foto: Igor Cieślicki

udzielania bonifikat zajmowali się

nazjum nr 20 imienia
Polskich Himalaistów.

foto: Igor Cieślicki

– To efekt kilkumiesięcznych
starań.
Bardzo dziękuję za
jednogłośną decyzję
– mówił tuż po zakończeniu głosowania
Radni zgodnie poparli propozycję nadania imienia szkole
Marcin Kłak, dyrektor
być jeszcze wyższa, pojazdu to odpowiednio 31 i 18 zł za dobę.
Gimnazjum nr 20 w BiDyrektor Gimnazjum nr 20
gdy osoby te ponio- Radni zdecydowali również o przystąpieskupicach.
Uroczystość
sły nakłady związane np. niu do realizowanego wspólnie z Zakładem
nadania szkole imienia zaplaz remontem. – Każda decyzja Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
nowano na 20 września.
Sporo czasu radni poświęcili tematoo udzieleniu bonifikaty będzie po- projektu „Aktywny mikroprzedsiębiorca”.
wi związanemu ze sprzedażą przez gminę przedzona wnikliwą analizą, a ostateczną Obejmuje on m.in. organizację szkoleń
nieruchomości. Zgodnie z przyjętą uchwa- decyzję będzie podejmować prezydent mia- i indywidualne doradztwo dla uczestników
łą, bonifikata w wysokości do 90 procent sta – tłumaczyła podczas sesji Magdalena przedsięwzięcia. Projekt, który obejmuje
ceny nieruchomości może być udzielona Korzeniowska, naczelnik Wydziału Obro- lata 2013-2014, współfinansowany jest przez
osobom fizycznym i prawnym, które prowa- tu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Europejski Fundusz Społeczny. Podczas lipdzą działalność charytatywną, opiekuńczą, Radni ustalili również wysokość opłat za cowej sesji radni zdecydowali też o przystąkulturalną, leczniczą, oświatową, nauko- usunięcie z drogi pojazdu. W przypadku pieniu do sporządzenia miejscowego planu
wą, badawczo-rozwojową, wychowawczą, samochodu osobowego stawka wynosi 373 zagospodarowania przestrzennego dla teresportową lub turystyczną. Bonifikata może zł, motocykla – 165 zł. Koszt parkowania nów przy cmentarzu w Grzybowicach. GOR

W sierpniu w naszym mieście odbędzie się zlot zabytkowych pojazdów

Auta z duszą przyjadą do Zabrza
Przez Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Tychy oraz Zabrze pro-

Poczciwa warszawa błyszczy jak nowa

wadzić będzie 1. Śląski Zlot Pojazdów Zabytkowych „Old Timers Garage”. Imprezę, która będzie nie lada gratką dla fanów motoryzacji, zapla-

foto: Igor Cieślicki

nowano na 24 i 25 sierpnia.
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Uczestnicy zlotu przyjadą do Zabrza 24
sierpnia. Około godziny 12.30 pojawią się
na placu Warszawskim. Nastąpi tu wręczenie nagród w kategoriach „Nieszablonowy
samochód”, „Samochód i jego Właściciel”,
„Niezwykły jednoślad”. Z placu Warszawskiego motoryzacyjne perełki pojadą do
Kopalni Guido, gdzie odbędą się prezentacje samochodów połączone z konkur-
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sami i nagrodami dla uczestników zlotu.
Impreza w tym miejscu potrwa od godziny
15 do 17.30. W Kopalni Guido nagrody zostaną przyznane w kategoriach „Legenda
PRL”, „Nagroda specjalna Kopalni Guido”,
„Najciekawszy samochód europejski”.
Trasa dwudniowego zlotu liczy około 80 kilometrów. 

WG

wokół nas
W ciągu siedmiu najbliższych miesięcy zostanie dokończona pływalnia na osiedlu Kopernika

Na budowie basenu ruszyły prace
Miłośnicy kąpieli mogą już powoli
szykować stroje. Pod koniec lipca
wznowione zostały prace na budowie krytej pływalni na osiedlu
Kopernika. W ciągu najbliższych
pięciu miesięcy obiekt zostanie dokończony. Kolejne dwa zajmie uzyskanie odbiorów technicznych. A to
oznacza, że pierwsi goście wypróbują nowe atrakcje na przełomie

foto: Igor Cieślicki

Dokończeniem przerwanych z powodu
upadłości generalnego wykonawcy prac
zajmie się Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Umowa z firmą została podpisana 19 lipca. Kilka dni
później na plac budowy trafiły już niezbędne do kontynuowania prac materiały.
– W pierwszej kolejności będziemy kończyć
murowanie i tynkowanie ścian wewnątrz
budynku. W pierwszym tygodniu sierpnia
ruszą prace związane ze stworzeniem dróg

Wyładunek materiałów budowlanych

dojazdowych, parkingów i chodników. Równolegle będą prowadzone roboty posadzkowe. Na początek sierpnia planujemy również
piaskowanie niecek basenowych pod okładziny ceramiczne – wylicza Wojciech Ryguła
z GPBP, kierownik kontraktu. – Termin, jaki
mamy, jest wyśrubowany, ale jestem przekonany, że sobie poradzimy. To już jedenasty
basen budowany przez naszą firmę – dodaje.
Spokojny o zachowanie terminu jest również
Jerzy Burda, wiceprezes i dyrektor ds. realizacji kontraktów Gliwickiego Przedsiębiorstwa
Budownictwa Przemysłowego. – Podobne
obiekty basenowe realizujemy od dawna.

foto: Igor Cieślicki

stycznia i lutego przyszłego roku.

Kierownik kontraktu Wojciech Ryguła jest pewien, że uda się dokończyć basen w terminie

Zbudowaliśmy pływalnie między innymi
w Żorach, Pile i Paniówkach. Budowę basenów przećwiczyliśmy i mamy doświadczenie w tym zakresie. Dysponujemy również
sprawdzonymi fachowcami, jestem więc
przekonany, że budowa będzie postępować
sprawnie – mówi wiceprezes Jerzy Burda.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
podkreśla, że kryta pływalnia z prawdziwego zdarzenia to obiekt, na który zabrzanie
czekają już od dawna. – Niewiele zabrakło
do szczęścia, byśmy już mogli się cieszyć
z tej inwestycji. Niestety, okazuje się, że
spowolnienie gospodarcze dotyka nawet
największe i sprawdzone firmy – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszę
się, że dokończenia budowy podejmuje
się gliwicka przemysłówka. Wierzę, że inwestycję uda się teraz zakończyć – dodaje.
– Termin realizacji to siedem miesięcy, z czego pięć stanowią roboty budowlane, a dwa
niezbędne odbiory techniczne. Oznacza to,
że pływalnia będzie mogła zostać oddana
do użytku na przełomie stycznia i lutego
przyszłego roku – zapowiada Agnieszka
Bober, dyrektor Miejskiego Zakładu Kąpielowego, który nadzoruje inwestycję.
Przypomnijmy, że goście nowego kompleksu będą mieli do dyspozycji basen
pływacki o wymiarach 16 na 25 metrów
z widownią na 150 miejsc i mniejszy basen
rekreacyjny, m.in. z grotą sztucznej fali. Dla
miłośników mocniejszych wrażeń powstanie 70-metrowa zewnętrzna zjeżdżalnia.
Będą sauny, brodziki dla dzieci i baseny

jacuzzi. Na zewnątrz przygotowanych zostanie około 130 miejsc parkingowych.
Koszt dokończenia budowy basenu to 21 mln
zł. Oferta złożona w przetargu przez konkurencyjną firmę była o 10 mln zł wyższa.

GOR
REKLAMA
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POPRaWa gOSPOdaRki WOdNO-ŚciekOWej W ZabRZu. eTaP ii

kontrakt 4 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy

na
Pora
Makoszowy
Lada
moment Makoszowy
ponownie dołączą do dzielnic,
w których trwają roboty związane
z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.
Miasto Zabrze i ZPWik Sp. z o.o. zawarły umowę z nowym Wykonawcą
kontraktu 4.

Podpisanie umowy miało
miejsce na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście
w Zabrzu, 10 lipca br.
– Tereny inwestycyjne, w które wchodzimy, są dla nas
bardzo ważne. Nie chodzi
tylko o to, żeby projekt zrealizować, ale żeby efekty tej

pracy służyły mieszkańcom
przez kolejne dziesięciolecia.
Wierzę, że w dobrym tempie
przystąpimy do działań i zakończymy to zadanie w terminie – powiedziała, witając
zebranych, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta
Zabrze, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

Nowy przetarg na wykonanie robót budowlanych
w dzielnicy Makoszowy był
koniecznością. Poprzedni
Wykonawca, tj. firma Wodrol S.a., która od wielu miesięcy znajdowała się w upadłości układowej, nie poradziła sobie z tym zadaniem.
W trosce o bezpieczeństwo

kontraktu i w konsekwencji całego projektu pod koniec stycznia 2013 roku wypowiedziano umowę Wodrolowi. Nowe postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego,
a więc według krótszej procedury, niż poprzednio, kie-

tu trzy miesiące przed terminem. W Zabrzu buduje się
nie tylko kanalizację sanitarną, ale też deszczową, wraz
z odtwarzaniem nawierzchni – to bardzo dobre rozwiązanie. Przy dobrej organizacji i sprzyjającej sytuacji pogodowej zrealizujemy to zadanie z sukcesem, może na-

Okres realizacji robót w dzielnicy Makoszowy: 12 miesięcy + 12-miesięczny
Okres Zgłaszania Wad + 36-miesięczny Okres Rękojmi za Wady
dy wybór wykonawcy zajął
prawie rok. Ostatecznie po
Wodrolu pałeczkę przejęło
biuro Techniczno-Handlowe eMP TeRMO ewa i Marek
Piękoś Spółka jawna, z siedzibą w Przeworsku.

– jesteśmy firmą z dwudziestoletnim doświadczeniem,
od pięciu lat zajmujemy się
przede wszystkim budową
kanalizacji. Podobny projekt realizujemy w Wodzisławiu Śląskim. Tam również
weszliśmy w teren robót po
poprzednim Wykonawcy, to
również teren szkód górniczych, a więc niełatwy. Mimo to wszystko wskazuje na to, że uda nam się zakończyć realizację kontrak-

wet przed terminem – zadeklarował Marek Piękoś,
Prezes eMP TeRMO.
kontrakt 4 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy (osiedle

Piasek) to w szczególności:
• przebudowa kanalizacji
sanitarnej – ok. 5,3 km
• budowa kanalizacji
deszczowej – ok. 7,5 km
• przebudowa sieci
wodociągowej
– ok. 1,5 km
• odtworzenie/budowa
nawierzchni drogowych
– ok. 28 tys. m2
Wartość kontraktu:
11.944.816,71 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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Podpisano umowy z nowymi wykonawcami prac w Biskupicach i Makoszowach

Zaczną później, skończą na czas
Dwanaście miesięcy mają na uporanie się z zadaniem firmy, które
zwyciężyły w powtórnym przetargu
na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Biskupicach i Makoszowach. To o pół roku mniej niż miał
wyłoniony pierwotnie wykonawca.
Dzięki temu kontrakty mają zostać
zrealizowane bez opóźnień. Przedsiębiorcy zapewniają, że zmieszczą

Kontrakty w liczbach:
Makoszowy
5,3 km kanalizacji sanitarnej
7,5 km kanalizacji deszczowej
1,5 km sieci wodociągowej
28 tysięcy metrów kwadratowych
nawierzchni
Biskupice
4 km kanalizacji sanitarnej
4,9 km kanalizacji deszczowej
4,2 km sieci wodociągowej
26 tysięcy metrów kwadratowych
nawierzchni

Przedstawiciele zwycięskich firm podpisują umowy dotyczące kontraktów

– W trosce o bezpieczeństwo obu kontraktów i w konsekwencji całego projektu
miasto oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji pod koniec stycznia wypowiedziały Wodrolowi umowy.
W połowie lutego ruszyły nowe przetargi – tłumaczy Danuta Bochyńska-Podloch,
kierownik Jednostki Realizującej Projekt.
Umowy z nowymi wykonawcami zostały
podpisane 10 lipca w Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście”. – W obu przypadkach
zaproponowane ceny były bardzo zbliżone
do ofert wybranych w poprzednich przetargach – zwraca uwagę Małgorzata Bećiri
z Jednostki Realizującej Projekt.
Różnica jest inna. O ile Wodrol na wykonanie robót miał osiemnaście miesięcy, nowi
wykonawcy muszą poradzić sobie w ciągu roku. Dzięki temu założony pierwotnie
termin zakończenia prac ma zostać zachowany. – Cieszy nas, że mamy już podpisane umowy z nowymi wykonawcami,
ponieważ czas nagli. Mam nadzieję, że
będzie nam się dobrze współpracowało.
Z naszej strony jesteśmy nastawieni na
rozwiązywanie, a nie piętrzenie problemów
– podkreśla Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.
– Te dwie inwestycje, w które ponownie
wchodzimy, są bardzo ważne. Efekty wykonanych prac muszą przecież służyć mieszkańcom przez kolejne dziesiątki lat. Wiem,

że czeka nas trudne zadanie, ale dziś z pewnością jest we mnie więcej radości niż niepokoju. Wierzę, że dla dobra mieszkańców
wszystko uda się właściwie zrealizować –
podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

– Kończymy aktualnie kanalizację w Wodzisławiu Śląskim, gdzie również przejęliśmy
kontrakt po poprzednim wykonawcy. Choć
zadanie było trudne, ponieważ pracowaliśmy
w rejonie dotkniętym przez szkody górnicze,
zdążyliśmy ze wszystkim przed terminem
– podkreśla Marek Piękoś z Biura Techniczno-Handlowego „EMP TERMO” z Przeworska, które zajmie się przebudową istniejącej i budową nowej sieci w Makoszowach.
W przypadku Biskupic umowa została
zawarta z konsorcjum firm, na czele którego stoi Zakład Instalacji Budowlanych
Witold Szostak Andrzej Duda. – Jesteśmy
grupą gliwickich firm, które nie pierwszy
raz w tym samym składzie podejmują różne przedsięwzięcia – mówi Andrzej Duda.
Przypomnijmy, że zaplanowane w ramach
II etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej prace w obu dzielnicach nie były do
tej pory prowadzone, ponieważ wyłoniona
w drodze pierwszego przetargu firma Wodrol S.A. znalazła się w stanie upadłości.

foto: Igor Cieślicki

się w terminie.

Zaawansowanie prac
w pozostałych dzielnicach*
Pawłów – 22 procent
Zaborze Południowe – 35 procent
Zaborze Północne – 36 procent
Mikulczyce – 66 procent
Osiedle Wyzwolenia – 79 procent
* Stan z 10 lipca 2013 r.
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Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Kultury rozstrzygnięty

Tu zabije kulturalne serce miasta?
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Nagrodzony projekt przygotował zespół kierowany przez Tomasza Koniora

Moment ogłoszenia wyników konkursu

Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum Organizacji
Pozarządowych to instytucje, które miałyby swoje siedziby w Centrum
Kultury, którego budowa planowana jest przy ul. Słodczyka. W gmachu
powstałyby również: sala koncertowa, pracownie artystyczne, przestrzenie ekspozycyjne i podziemny parking. W lipcu rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu.
Na ogłoszony pod koniec marca konkurs
wpłynęło sześć projektów przygotowanych
przez zespoły architektów z różnych miast
Polski. – Każda z prac zawierała wartościowe i interesujące rozwiązania, ale to
konkurs, więc zwycięzca może być tylko

jeden – uśmiecha się profesor Krzysztof
Gasidło, przewodniczący Sądu Konkursowego, w którego obradach uczestniczyli
również architekci Elżbieta Jankowska-Nowacka, Zenon Rodak, Katarzyna Karlic-Maciejewicz, Adam Łobko i Elżbieta Urbaniak.

W celu zachowania tajności wykonawców
złożone prace były zakodowane. Kto jest
autorem najwyżej ocenionej koncepcji, okazało się dopiero podczas zorganizowanego
10 lipca w sali historycznej Ratusza oficjalnego otwarcia kopert. Zwyciężył projekt
przygotowany przez Konior Studio z Katowic. – Zaproponowany obiekt bardzo dobrze
wkomponowuje się w istniejącą zabudowę.
Ażurowa faktura elewacji sprawia, że atrakcyjny jest również po zmroku. Jest miejscem
umożliwiającym zaspokajanie różnych potrzeb odbiorców. Uwagę zwracają również
efektowne wejście i spiralne schody – wylicza atuty wybranego opracowania prof.
Krzysztof Gasidło.

foto: Igor Cieślicki

Trudne zadanie

Wojciech Conder i Michał Tatjewski z warszawskiego biura 22ARCHITEKCI
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Tomasz Konior przyznaje, że temat konkursu nie należał do łatwych, ponieważ działka,
na której ma powstać Centrum Kultury, jest
niewielka, a należało uwzględnić mnóstwo
funkcji, jakie pełnić ma obiekt. – Ale my bardzo lubimy miejskie tematy. Projektowanie
w tętniącym życiem mieście to coś fascynującego – mówi Tomasz Konior. – Podczas
przygotowywania koncepcji architektonicznej ważne było dla nas bezpośrednie sąsiedztwo Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Stąd ukłon w stronę tradycji przy
jednoczesnym zastosowaniu bardzo nowoczesnych rozwiązań – dodaje architekt.
Drugie miejsce w konkursie zajął projekt
przygotowany przez poznańską spółkę
„Consultor”. Trzeciej nagrody nie przy-

znano. Dwa wyróżnienia otrzymały z kolei
Warsztat Architektury Pracownia Autorska
Krzysztof Kozłowski z Sopotu oraz biuro 22
ARCHITEKCI z Warszawy. – Wyzwanie było
bardzo trudne i długo zastanawialiśmy się,
które z głównych funkcji obiektu przypisać
której kondygnacji. Ścierało się kilka koncepcji. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na
spinający wszystko wysoki wąski hol, a na
najniższej kondygnacji umieściliśmy magazyny – opisuje przygotowany projekt Michał
Tatjewski z biura 22 Architekci.
Uczestnicząca w ogłoszeniu wyników wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba
przyznaje, że jest pod wielkim wrażeniem
konkursowych prac. – To bardzo ważna
chwila dla miasta i istotny krok na drodze
do wybudowania w centrum miasta obiektu, w którym znajdą swoje siedziby ważne
instytucje – podkreśla wiceprezydent Katarzyna Dzióba.

wizualizacja: Konior Studio

wokół nas

Jururom spodobała się m.in. ażurowa faktura elewacji

Nagrodą dla zwycięskiej firmy jest zamówienie w niej przez miasto już właściwej dokumentacji projektowej. Zanim to nastąpi,
przeprowadzone mają być negocjacje dotyczące ceny oraz wprowadzenia w przygotowanej koncepcji niezbędnych z punktu widzenia inwestora zmian. – Po zakończeniu
negocjacji podpisana zostanie umowa z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę. Mogłoby ono zostać wydane
w grudniu tego roku – tłumaczy Leszek
Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Kolejnym etapem przygotowań ma być aplikowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o środki na budowę. Powstać mają również szczegółowe projekty
wykonawcze i kosztorysy. Plany zakładają,
że budowa Centrum Kultury, któremu nadano już wstępnie nazwę Carbon Art, potrwa
trzy lata. Oznacza to, że obiekt byłby gotowy w 2017 r. Koszt jego budowy, co było
również jednym z warunków konkursu, nie
może przekroczyć 60 mln zł. 

GOR

wizualizacja: Konior Studio

Od negocjacji do budowy

Kręcone schody w głównym holu budynku

320 osób ma pomieścić widownia wielofunkcyjnej sali ze sceną, kulisami, garderobami i zapleczem
80 to minimalna liczba samochodów,
jakie mają się zmieścić w podziemnym
garażu
60 mln zł to maksymalny koszt budowy,
którego nie mogli przekroczyć autorzy
konkursowych prac

wizualizacja: Konior Studio

Carbon Art w liczbach

Gmach ma się stać siedzibą kilku zabrzańskich instytucji kultury

Nasze Zabrze Samorządowe 8/2013
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foto: Igor Cieślicki

Trwające wakacje to okres termomodernizacji kolejnych zabrzańskich szkół

Szkoła Podstawowa nr 43 już z daleka przyciąga wzrok wielobarwną elewacją

Pięknieją i przynoszą oszczędności
zjum nr 16. W tej chwili prace trwają w I i II Liceum Ogólnokształcącym,
a już niebawem rozpoczną się w Szkołach Podstawowych nr 14 i 24. Lista placówek oświatowych, które zmieniły swoje oblicze, systematycznie

foto: Igor Cieślicki

się wydłuża. W tej chwili jest już na niej około 40 obiektów.

Piotr Czech z żoną i wnuczką

– Na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej wydano w ostatnich kilku
latach około 45 milionów złotych. Tylko w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na
ten cel ponad dziewięć milionów – wylicza Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Dzięki ociepleniu i odnowieniu elewacji
oraz wymianie okien i drzwi szkoły zde-

14

cydowanie zyskały na estetyce. Ale to nie
jedyne korzyści. – W efekcie wykonanych
termomodernizacji koszty utrzymania budynków spadają średnio o 35 procent –
zwraca uwagę naczelnik Leszek Szczygielski.
Listę placówek, które remonty mają już za
sobą, uzupełniły niedawno Gimnazjum nr
16 i Szkoła Podstawowa nr 43. Ta ostatnia
to w tej chwili najbardziej chyba kolorowa
szkoła w mieście. – Chodziłem tu w latach
siedemdziesiątych i trzeba przyznać, że od
tego czasu szkoła zdecydowanie wypiękniała – uśmiecha się Piotr Czech, który do swojej
dawnej szkoły przyprowadził żonę i wnuczkę, żeby... zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
W nowych szatach już wkrótce zaprezentują się I i II Liceum Ogólnokształcące,
w których termomodernizacje niedawno
ruszyły. – Niebawem prace rozpoczną się
w Szkołach Podstawowych nr 14 i 24 – zapowiada naczelnik Leszek Szczygielski.
Prowadzone na szeroką skalę termomodernizacje możliwe są w dużej mierze
dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zabrze może się pochwalić 100-procentową
skutecznością w pozyskiwaniu dotacji
z WFOŚiGW. To samo dotyczy umarza-
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nia pożyczek, które dają taką możliwość.
– Kilka lat temu podjęliśmy ogromne wyzwanie, jakim jest program termomodernizacji zabrzańskich placówek oświatowych.
Bardzo się cieszę, że na liście wyremontowanych szkół pojawiają się kolejne piękne
obiekty. To efekt pracy wielu ludzi, za co
bardzo dziękuję. Wyremontowane budynki nie tylko zyskują na estetyce, ale stają
się też bardziej ekonomiczne. A to pozwala
przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na kolejne inwestycje w mieście – podsumowuje
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Program termomodernizacji docelowo objąć
ma wszystkie placówki oświatowe w naszym
mieście. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Zakończyły się termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 43 i Gimna-

Schowane pod rusztowaniami II LO

wokół nas
Minister edukacji Krystyna Szumilas odwiedziła uczniów Szkoły Podstawowej nr 21

Wakacyjne zajęcia z panią minister
O przygotowaniach do wejścia
w życie przepisów obniżających
wiek szkolny mówiła w Zabrzu minister edukacji Krystyna Szumilas.
Szefowa resortu oświaty odwiedziła w naszym mieście Szkołę Podstawową nr 21 w Biskupicach. Przyjrzała się, jak wyglądają organizowane tu wakacyjne zajęcia. Uczniom

foto: Igor Cieślicki

– Organizowane w ramach akcji „Lato
w mieście” zajęcia dla uczniów, którzy nie
wyjeżdżają na wakacje, to niezwykle cenna
inicjatywa samorządów. W Zabrzu ma ona
charakter wzorowy – podkreśla minister
Krystyna Szumilas. – Półkolonie to czas
dobrej zabawy i okazja do pokazania, że
budynek szkoły jest przyjazny. Uczniowie
mogą lepiej się poznać. Tego typu zajęcia

Zajęcia w sali gimnastycznej SP nr 21

foto: Igor Cieślicki

przywiozła sprzęt sportowy.

Minister Krystyna Szumilas przywiozła dzieciakom m.in. obręcze hula hop

dają również rodzicom poczucie, że ich dzieci spędzają czas w bezpieczny sposób
– dodaje pani minister.
Szefowa resortu oświaty obejrzała plac
zabaw stworzony przy biskupickiej podstawówce w ramach rządowego programu
„Radosna szkoła”. To jeden z kilku takich
obiektów w mieście. Pani minister była
pod wrażeniem zbudowanej niedawno przy
szkole sali gimnastycznej. By jeszcze lepiej
się tu ćwiczyło, sprezentowała uczniom piłki, obręcze hula hop i inny sprzęt sportowy.
Minister Krystyna Szumilas przypomniała,
że od września 2014 r. do szkół pójdą sześciolatki. – Zbliżający się rok szkolny będzie

okresem intensywnych przygotowań – podkreślała. Ministerstwo zamierza kontynuować spotkania z rodzicami. Ci, którzy mają
wątpliwości co do stopnia przygotowania
na przyjęcie maluchów konkretnych szkół,
mogą to zgłaszać na uruchomioną przez
MEN infolinię. Urzędnicy dyżurujący pod
numerem telefonu 22 34 74 700 przekazują
takie informacje do zweryfikowania przez
kuratoria oświaty. – Do tej pory trafiły do
nas interwencje dotyczące około 120 szkół
w całej Polsce. Wszystkich telefonów było
około 600 – wyliczała minister Krystyna
Szumilas. Infolinia będzie czynna do września 2014 r. 
GOR

W sierpniu przypadają rocznice I i II powstania śląskiego

Pamiętamy o powstańcach
W sierpniu przypadają 94. rocznica pierwszego i 93. drugiego powstania

Uroczystości rozpoczną się o godzinie
16.30 od mszy św. odprawionej w kościele
Bożego Ciała. Po nabożeństwie mieszkańcy
przejdą pod pomnik Powstańców Śląskich,
gdzie złożone zostaną kwiaty. Po części
oficjalnej, podobnie jak w poprzednich
latach, zabrzanie bawić się będą podczas
festynu zorganizowanego w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury w Kończycach. Zapla-

nowano m.in. występ orkiestry dętej pod
dyrekcją Henryka Mandrysza. Dla uczestników festynu zagrają również zespoły
AKTIV i Blue Boys.
Organizatorami obchodów są Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury oraz Komitet
Obchodów Rocznicy Powstań Śląskich przy
parafii Bożego Ciała „Pamięć i Tożsamość”.

MM

foto: Jerzy Przybysz

śląskiego. Ich obchody odbędą się tradycyjnie 15 sierpnia w Kończycach.

Powstańcze obchody w Kończycach
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W Kopalni Guido otwarta została niezwykła strefa kultury, rozrywki i biznesu

Koncert, kawa i szkolenie
Podobnych atrakcji próżno szukać
w Europie! Na poziomie 320 Kopalni Guido otwarty został w lipcu
niezwykły kompleks pomieszczeń
oferujących szeroki wachlarz propozycji z dziedziny kultury, rozrywki i biznesu. Stworzenie Strefy
K8 to część gigantycznego projektu rewitalizacji poprzemysłowych

foto: Igor Cieślicki

– Wartość wszystkich
realizowanych obecnie
w Zabrzu inwestycji
w zakresie rozwoju turystyki przemysłowej
sięga 120 milionów
złotych – wylicza Bartłomiej Szewczyk (na
zdjęciu obok), dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
– Przedsięwzięcie obejmuje przede wszystkim rewitalizację Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej oraz pomieszczeń i obiektów
Kopalni Guido, a także rozbudowę bazy
turystyczno-gastronomicznej – dodaje.
W ramach wykonanych do tej pory prac
powstała właśnie Strefa K8. Obejmuje ona
cztery dawne pomieszczenia techniczne
kopalni, które zostały zaaranżowane do
pełnienia nowych funkcji. W efekcie dawna

foto: Igor Cieślicki

obiektów naszego miasta.

Pokazy kulinarne przygotowane z okazji otwarcia Strefy K8 w Komorze Kompresorów

Komora Badawcza nr 8 stała się salą koncertową z prawdziwego zdarzenia. Melomani już od kilku miesięcy mogą podziwiać jej
znakomitą akustykę. W sali organizowane
są także dyskoteki i spektakle teatralne,
a dla publiczności przygotowano tu m.in.
rozsuwaną widownię.

W górniczych klimatach
Hala Pomp zmieniła się w zapewniający
niesamowity klimat pub. – To najgłębiej
położone miejsce do kameralnych spotkań
w tej części świata – zwraca uwagę Andrzej

foto: Kopalnia Guido

Mitek z Kopalni Guido. – Posiada bar, którego nie powstydziłby się najlepszy lokal
w Londynie i lokalizację, która z oczywistych względów jest nie do podrobienia.
Niepowtarzalny klimat gwarantuje surowy,
kopalniany wystrój, zachowany dzięki ceglanemu stropowi i ociosom odsłoniętym
w trakcie prac remontowych – dodaje.
Miejsce, którego pierwotnym przeznaczeniem było zasilanie sprężonym powietrzem
maszyn górniczych, teraz zaaranżowane
zostało na salę bankietową. Stoją tu m.in.
zachowany z czasów działalności kopalni
100-letni kompresor wielkości samochodu
ciężarowego i stalowa suwnica, którą moż-

foto: Kopalnia Guido

Nowe pomieszczania w liczbach

Komora Badawcza nr 8, czyli sala koncertowa
powierzchnia – 303 metry kwadratowe
wysokość – 7 metrów
maksymalna liczba osób – 250
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Komora Kompresorów, czyli sala bankietowa
powierzchnia – 255 metrów kwadratowych
wysokość – 5,8 metra
maksymalna liczba osób – 150

wokół nas

na było transportować przedmioty ważące
nawet pół tony. Komora Kompresorów posiada rozbudowane zaplecze gastronomiczne, a uwagę gości przyciąga niecodzienne
oświetlenie, jakie stanowią wiszące ze stropu dziesiątki górniczych lamp żarowych.
Ciekawostką są miejsca siedzące, które
tworzy system ław i stołów wysuwanych
wprost ze ściany komory.
Warsztat Mechaniczny to z kolei komora wykuta w litej skale piaskowej, która obecnie
stała się multimedialnym sercem kopalni.
– Komora ta została zaaranżowana przede
wszystkim jako przestrzeń do organizacji
konferencji. Wystrój łączy w sobie użyteczność sali konferencyjnej z miejscem, gdzie
dawniej naprawiano wagony i maszyny
górnicze. Ściany zachowały surową formę,
a smaczku dodają elementy z tzw. blachy
kortenowskiej, czyli materiału naturalnie
pokrywającego się cienką warstwą rdzy –
wyjaśnia Andrzej Mitek.
foto: Kopalnia Guido

Urządzenia w Komorze Kompresorów

foto: Igor Cieślicki

e 320 metrów pod ziemią

W Hali Pomp wystąpiła pochodząca z Mysłowic grupa Holly Blue

Spektakl i koncert
Zorganizowanemu w pierwszy weekend
lipca otwarciu Strefy K8 towarzyszyło sporo
atrakcji. W Hali Pomp wystąpiła pochodząca
z Mysłowic grupa „Holly Blue”, niedawny finalista konkursu TOPtrendy Festiwal Sopot
2013. Z kolei w Komorze Badawczej nr 8 odbyła się premiera spektaklu „Synek”, granego w gwarze śląskiej monodramu wyprodukowanego w całości przez Kopalnię Guido.
– Jeszcze kilka lat temu pomysł przekształcenia dawnej kopalni w atrakcję turystyczną wydawał się wielu osobom nierealny.
Tymczasem stworzyliśmy w Zabrzu kom-

foto: Kopalnia Guido

Hala Pomp, czyli podziemny pub
powierzchnia – 186 metrów kwadratowych
wysokość – 4,9 metra
maksymalna liczba osób – 150

pleks, który przyciąga gości z całego świata,
a naszą pozycję na szlaku turystyki przemysłowej systematycznie wzmacniamy. To
zasługa ogromnego zaangażowania wielu
ludzi, za co bardzo dziękuję – zaznaczała
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Obecny na uroczystości były marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz
podkreślał, że Kopalnia Guido to obecnie
największa atrakcja turystyczna województwa śląskiego.
– Otwarcie Strefy K8 to kolejny, ale na pewno nie ostatni, etap szlifowania tego diamentu – mówił Adam Matusiewicz.

GOR

foto: Kopalnia Guido

Warsztat Mechaniczny, czyli sala audiowizualna
powierzchnia – 130 metrów kwadratowych
wysokość – 4,2 metra
maksymalna liczba osób – 100
Nasze Zabrze Samorządowe 8/2013
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wokół nas
W lipcu swoje święto obchodzili policjanci

Podziękowania i awanse
Ponad stu funkcjonariuszy z naszego miasta odebrało nominacje na
wyższe stopnie podczas lipcowych
obchodów Święta Policji. Wśród
awansowanych był również szef
zabrzańskiego garnizonu, od teraz
już młodszy inspektor, Dariusz Wesołowski. Z kolei Roman Rabsztyn,
były komendant policji w Zabrzu,
foto: Igor Cieślicki

a obecnie zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego, został
inspektorem. Gratulujemy!

ta jednostka nie widziała nigdy wcześniej.
Dzięki tym środkom prace obejmą wszystkie
obiekty, które do tej pory nie były remontowane – zaznaczał insp. Roman Rabsztyn.
Samorząd finansuje również zakupy nowoczesnego sprzętu i dodatkowe patrole.
A to, wraz z zaangażowaniem policjantów,
przekłada się na systematyczną poprawę
bezpieczeństwa w mieście. – Zabrze to

foto: Igor Cieślicki

– Z niezwykłym sentymentem wracam zawsze do Zabrza. Tutejsza policja realizuje
swoje zadania na bardzo wysokim poziomie
i cieszy się renomą nie tylko w skali regionu,
ale i kraju – podkreślał podczas uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury inspektor
Roman Rabsztyn, zwracając jednocześnie
uwagę, że tak znakomitych wyników nie
byłoby bez systematycznego wsparcia ze

Nominacje wręczają inspektor Roman Rabsztyn i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Z okazji Święta Policji awansowano w Zabrzu ponad stu funkcjonariuszy

strony miasta. – Chylę czoła przed zabrzańskim samorządem, dzięki któremu kilka lat
temu rozpoczęliśmy proces unowocześniania naszej jednostki. Ten proces zmian udaje się z powodzeniem kontynuować – mówił zastępca komendanta wojewódzkiego.
Wymiernym przykładem są m.in. remonty
budynków komendy i komisariatów, na które w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczonych będzie z kasy miasta aż osiem milionów złotych. – Dzięki temu mogliśmy sięgnąć
po kolejne 6,45 miliona złotych z budżetu
państwa w ramach programu standaryzacji
komend i komisariatów. Takich pieniędzy

spokojne i bezpieczne
miasto, w którym systematycznie udaje
się obniżać liczbę przestępstw.
Jednocześnie wykrywamy średnio
siedem na każde
z dziesięciu przestępstw – wyliczał mł. insp.
Dariusz Wesołowski (na zdjęciu
obok).
foto: Igor Cieślicki
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W 2012 r. w Zabrzu odnotowano o 700
przestępstw mniej niż rok wcześniej. Warto
zwrócić uwagę, że przestępstw było mniej
w kategoriach szczególnie uciążliwych dla
mieszkańców, jak kradzieże, włamania, pobicia, bójki czy rozboje. W 2012 r. policjanci
uniemożliwili dalszą jazdę ponad tysiącu pijanym kierowcom. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zabrzańscy policjanci osiągnęli w 2012 r.
najlepsze wyniki wśród 32 jednostek województwa śląskiego.
W czołowej trójce znaleźli się
również w dziedzinie prewencji.
– Święto Policji to okazja, by podziękować i pokłonić się tym,
którzy na co dzień dbają
o nasze bezpieczeństwo. Praca policjanta to coś
więcej niż tylko
wykonywanie
obowiązków.
To
misja.
Ogromnie
się cieszę,
że dzięki
naszej
współp r a c y
ta misja
może być
pełniona
w coraz lepszych warunkach
– podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 
GOR

wokół nas
W Zabrzu już po raz dwudziesty sierpień będzie obchodzony jako miesiąc trzeźwości

Próba charakteru

„Radość bycia sobą w życiu bez alkoholu”. Podsumowanie tegorocznego miesiąca trzeźwości zaplanowano na 31 sierpnia
o godzinie 18 w ogrodzie przy kościele św.
Wojciecha. Tego dnia w świątyni odprawiona zostanie uroczysta msza św.
Organizatorami zabrzańskich obchodów
miesiąca trzeźwości są Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „Nowe Życie”, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Abstynenckie Środowiskowe Koło
„Dromader”, Stowarzyszenie na rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do
Społeczeństwa „Żyj i daj żyć” oraz Ośrodek
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. 
MM

Od 20 lat w Zabrzu, a od 33 lat
w Polsce. Tak długą tradycję mają
obchody sierpnia jako miesiąca
trzeźwości. Z tej okazji w naszym
mieście odbędzie się cykl spotkań,
nastąpi

w ostatnią sobotę sierpnia w ogrodzie przy kościele św. Wojciecha.
– Ten miesiąc powinien skłonić do refleksji
wszystkich, nie tylko tych, którzy zmagają
się z problemem nadużywania alkoholu, ale
też i tych, w otoczeniu których pojawiają się
takie problemy. To zjawisko społeczne. Nigdy nie wiadomo, kogo dotknie – mówi Jan
Szulik, zabrzański koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. – Obchody miesiąca trzeźwości zawsze mają rangę
symboliczną. W trzeźwości każdy dzień jest
wyjątkowy. Nie czeka się na jubileusze.
Trzeźwość to zdrowy rozsądek. Stale trzeba
o nią zabiegać, nigdy nie można powiedzieć,
że otrzymaliśmy ją na zawsze – dodaje.
Inauguracja zabrzańskich obchodów miesiąca trzeźwości odbędzie się 3 sierpnia.
O godzinie 17 w kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny odprawiona zostanie msza św. Potem uczestnicy uro-

Na obchody zaprasza Jan Szulik

czystości przeniosą się do Dzielnicowego
Ośrodka Kultury „Gwarek” w Biskupicach.
Zaplanowane tu na godzinę 18.30 spotkanie będzie również okazją do uczczenia
19. rocznicy powstania Stowarzyszenia
Klubu Abstynentów „Nowe Życie”. O godzinie 20 rozpocznie się zabawa taneczna.
Na sierpień zaplanowano również szereg innych spotkań. Integrację rodzin dotkniętych
uzależnieniem i niepełnosprawnych ma na
celu wyjazd na Równicę, organizowany 10
sierpnia w ramach VII Turystycznego „Złazu
Radości”. W Dzielnicowych Punktach Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Nowe Życie” odbywać się będą spotkania członków,
sympatyków i zaproszonych gości. Z kolei
12 sierpnia o godzinie 16 w DOK-u w Biskupicach rozpocznie się Mityng Otwarty Grupy
Samopomocowej AA Biskupice pod hasłem

foto: sxc

podsumowanie

foto: Igor Cieślicki

których

Orkiestra Henryka Mandrysza koncertowała w Sangerhausen

Koncertowali w Mieście Róż
W partnerskim mieście Zabrza Sangerhausen gościła w lipcu orkiestra
dęta pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Nasi artyści uświetnili obchody
Podczas trzydniowej wizyty w Niemczech
zabrzanie zagrali sześć koncertów. W ramach obchodów zaprezentowało się ogółem osiem orkiestr. – To był bardzo ciekawy,
udany wyjazd, któremu towarzyszyła sympatyczna atmosfera. Spotkaliśmy się między
innymi z ministrem landu. Nie mogło zabraknąć uroczystego przemarszu do słynnego ogrodu róż. A rozarium w Sangerhausen
obchodziło w tym roku 110-lecie istnienia.
Udało się nam również nawiązać kontakty
z orkiestrą miasta, która, choć wprawdzie
tam już nie ma górnictwa, nadal kontynuuje

górnicze tradycje – mówi Henryk Mandrysz.
Sangerhausen usytuowane jest w południowej części landu Saksonia-Anhalt w środkowej części Niemczech. To właśnie tu mieści
się największe w Europie rozarium, w którym
można podziwiać ponad 8,5 tysiąca gatunków róż. To jedna z największych atrakcji
turystycznych miasta. Współpraca między
Zabrzem a Sangerhausen rozpoczęła się
w 1983 r. Efektem są m.in. wspólne przedsięwzięcia kulturalne. Uczniowie szkół muzycznych z obu miast występowali niejednokrotnie podczas wspólnych koncertów. 
MM

foto: archiwum orkiestry

20-lecia miejscowych związków górniczo-hutniczych.

Henryk Mandrysz i jego orkiestra
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pasja, talent, sukces
W sierpniu przypada jubileusz 90-lecia ruchu działkowego w Zabrzu

Małe oazy wielkiej pasji

foto: RS

ła się zupełnie jak ja – dodaje działkowiec.
Pan Czesław spędza tu czas i latem, i zimą.
– Zawsze jest coś do zrobienia. Poza tym
działka jest piękna o każdej porze roku.
Jestem dumny z tego, co udało nam się tu
zrobić. Poświęciliśmy dużo czasu, siły i włożyliśmy serce w każdą rzecz tutaj. Mamy
grządki z warzywami i owocami, bez chemii,
takie na własny użytek. Sałatkę można zrobić, deser zjeść – wylicza pan Czesław i dodaje, że wszystkiego trzeba doglądać również po sezonie, żeby złodzieje nie okradli.
Działka Czesława Krakowskiego wielokrotnie była nagradzana. W konkursie „Zielone
Zabrze 2012” pan Czesław zwyciężył w kategorii „Najpiękniejsza działka POD”. Pasję pana Czesława podzielają również inni
właściciele działek. – Kto raz przywiąże się
do ogrodu, to ciężko mu się z tym ogrodem
rozstać. Ja mam na działce grządki z warzywami, krzaczki z owocami. Nie tylko trawę,
żeby się opalać – podkreśla Piotr Maślanka,

Piotr Maślanka, Czesław Talarczyk i Józef Noski to działkowcy z wieloletnim stażem

Dla swoich właścicieli są oazą spokoju i zieleni. Miejscem, w którym
można się odstresować, spędzić czas z przyjaciółmi, wyhodować ulubione owoce albo warzywa do sałatki. W Zabrzu istnieje prawie osiem
tysięcy działek. A ruch działkowy w naszym mieście obchodzi właśnie
jubileusz 90-lecia.
kowało czasu. Kiedy 14 lat temu przeszedł na
emeryturę, czas się znalazł. I tak się zaczęło...
– W „bycie” działkowcem wpada się jak
śliwka w kompot – śmieje się pan Czesław, zrywając ogórki z grządki. – Nigdy
nie pomyślałem, że tak mnie to wciągnie,
a teraz mam tu swój mały azyl. Oczywiście, przy wsparciu rodziny, bo żona zarazi-

foto: RS

Na działce u pana Czesława jest wszystko,
czego potrzeba, żeby odpocząć. Huśtawka
przed altaną, leżak pod drzewkiem, kominek
i oczko wodne. A do tego grządki z owocami
i warzywami oraz drzewka owocowe i krzaki
winogron. Czesław Krakowski, działkowiec
z „Białej Róży”, podkreśla, że takie miejsce
marzyło mu się od dawna, ale wcześniej bra-

Ogródki działkowe to dla ich właścicieli ulubione miejsca do odpoczynku wśród zieleni
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Warto wiedzieć:
– W Zabrzu znajduje się 31 Rodzinnych
Ogrodów Działkowych. Wchodzi w to 59
terenów usytuowanych we wszystkich
dzielnicach miasta.
– Powierzchnia wszystkich ogrodów
w Zabrzu wynosi obecnie 348 hektarów,
z czego powierzchnia użytkowa to ok.
280 hektarów. Pozostała część to ogólnodostępne tereny, jak drogi, aleje, place
zabaw, tereny rekreacyjne.
– Najstarszym ogrodem jest „Biała Róża”.
Później powstawały ogrody „Róża”, „Kordecki”, „Jan Matejko”, „Malina”, „Wypoczynek” (1936) i „Webera” (1938).
W czasie wojny powstały ogrody „Szarotka” i „Przyszłość”. W 1945 r. pojawiły się
kolejne: „Odrodzenie” i „Górnik”. W latach
50. powstało siedem kolejnych ogrodów,
a w latach 60. następne cztery. Następne dwa założono w latach 70., a w latach
80. powstało w Zabrzu aż osiem ogrodów
działkowych.
– Największym ogrodem pod względem
powierzchni jest „Kaprys”, ma ponad 30
hektarów. Najmniejszy to ogród „Matejki”.
Tam znajduje się zabrzańska delegatura
PZD. W sumie w Zabrzu znajduje się 7865
działek.

pasja, talent, sukces
prezes „Białej Róży” w Zabrzu. – Pracy jest
sporo, ale człowiek ma też satysfakcję, że
wszystko zrobił sam. A do tego posiedzieć
można, odpocząć, z sąsiadami porozmawiać
– dodaje.

Rodzinny Ogród Działkowy „Biała Róża”
w Zabrzu powstał w 1923 r. Z początku było to 16 terenów rozmieszczonych
w dzielnicy Zaborze. Duży wpływ na rozwój ogrodu miała kopalnia „Zabrze”, która objęła nad nim patronat. W tym czasie
został wybudowany Dom Działkowca,
amfiteatr, sieć wodociągowa i magazyny.
– W 1971 roku oddano do użytku parterowy
budynek nowej świetlicy. Pięć lat później
świetlicę rozbudowano, zyskała dzięki temu
piętro. W 1993 roku, z okazji jubileuszu
70-lecia, został ufundowany sztandar, który poświęcono w parafii świętego Franciszka. Dom Działkowca „Biała Róża” ma dwie
duże sale, pokoje gościnne, organizowane
są w nim imprezy, jak na przykład Dzień
Działkowca, konferencje, kiermasze. Obecnie „Biała Róża” liczy 11 terenów. To 734
działki o powierzchni prawie 32 hektarów
– prezes Piotr Maślanka. „Biała Róża” od
lat zdobywa nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach. W tym roku zajęła na
terenie Zabrza I miejsce wśród 31 ogrodów.
Wszystkie Rodzinne Ogrody Działkowe łączy wspólny regulamin, ale każdy z nich
może podejmować własne inicjatywy, np.
zabawy dla dzieci, wyjazdy czy wykłady. –
Na zakończenie roku w delegaturze organizowany jest Dzień Działkowca. To finał
konkursów w poszczególnych ogrodach.
Polega on na tym, że na wiosnę ogłaszany
jest konkurs na najładniejszy ogród danego roku, a w poszczególnych ogrodach na
najładniejszą działkę. Nagrody są wręczane
właśnie podczas Dnia Działkowca – wyjaśnia Czesław Talarczyk, kierownik delegatury okręgowej w Zabrzu.

foto: RS

Pod patronatem kopalni

Ogródek Czesława Krakowskiego już wielokrotnie był nagradzany w rónych konkursach

Związku Działkowców. – Dokumentacja wielu ogrodów w czasie wojny zaginęła, dlatego
niektórych faktów nie można bezsprzecznie
potwierdzić. Najstarszym ogrodem w delegaturze zabrzańskiej i w ogóle w Zabrzu
jest ogród „Biała Róża”. Z obchodów jego
jubileuszu chcemy zrobić dużą imprezę,
która byłaby uwieńczeniem wszystkich lat
pracy naszych działkowców. To byłoby ta-

kie 90-lecie zorganizowanego ruchu działkowego w Zabrzu – tłumaczy Józef Noski.
Obchody jubileuszu odbędą się 31 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się o godzinie
15. Będzie wprowadzenie sztandaru „Białej
Róży”, orkiestra górnicza zagra hymn działkowców i hymn Polski. A po części oficjalnej
przyjdzie czas na wspólną zabawę. 

RS

REKLAMA

W każdej dzielnicy
Rodzinne Ogrody Działkowe można znaleźć w każdej dzielnicy Zabrza. Ich historia
sięga lat 20. XX wieku. Wtedy właścicielem kopalni w Mikulczycach oraz huty był
hrabia von Ballestrem. To on, za wzorową pracę, nadawał swoim pracownikom
ogrody, żeby ci mieli gdzie wypoczywać.
– Kadra nie była zdolna uprawiać tych terenów, dlatego dzieliła się ogródkami ze swoimi pracownikami. Stąd ogródki przeszły potem w ręce pracowników fizycznych i tak się
zaczęło ogrodnictwo – wyjaśnia Józef Noski,
prezes zabrzańskiej delegatury Polskiego
Nasze Zabrze Samorządowe 8/2013
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lekcja historii
Niezwykłe dzieje zaginionych sztandarów z Biskupic

Historia w tkaninie zaklęta
W galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu „Café Silesia” można oglądać
wystawę monograficzną poświęconą Biskupicom. Wśród licznych
zgromadzonych zabytków związanych z tą najstarszą dzielnicą Zabrza można podziwiać sztandary.
To obiekty unikatowe, niepowtarzalne, związane z życiem stowarzyszeń, organizacji, instytucji.
Choć nie wszystkie sztandary zachowały
się do naszych czasów, wiemy, w efekcie
prowadzonych badań, jak niektóre z nich
wyglądały i w jakich okolicznościach zaginęły. Chodzi mianowicie o dwa sztandary
Katolickiego Stowarzyszenia Czeladników
z Biskupic, sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Mężczyzn Biskupice Borsigwerk oraz
sztandar Niemieckiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia św. Józefa.

Z polityką w tle...
Pierwszy ze sztandarów to sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Czeladników
w Biskupicach-Borsigwerku. Na płacie prawym wizerunek świętego Józefa i nazwa
stowarzyszenia: „Katholischer Gesellenverein Biskupitz-Borsigwerk”. W narożnikach
szczypce i młot (symbolizujące kowalstwo)
oraz kielnia i młotek (symbolizujące murarstwo). Na płacie lewym wezwanie „Gott segne ehrbare Handwerk!” (Boże błogosław
zacne rzemiosło!) otoczone wieńcem z liści.
W 1927 r. Biskupice wraz z Borsigwerkiem
włączono do Zabrza. Z tej to zapewne
przyczyny organizacja ta otrzymała nowy
sztandar. Na stronie prawej napis: „Kath.
[olischer] Gesselen-Verein Hindenburg-Biskupitz 1872-1927-1930” z godłem organizacji. Wokół aplikacje z dębowymi oraz laurowymi liśćmi i wstęgami. Na stronie lewej
postać księdza ściskającego dłoń mężczyzny (czeladnika) z opisem: „Adolf Kolping,
Gesellenvater”. Wokół bogaty ornament
roślinny. W narożnikach ul (symbolizujący
dobrą pracę), lira (symbolizująca muzykę),
uściśnięte dłonie (symbolizujące stowarzyszenie) oraz znak krzyż-kotwica-serce (wiara-nadzieja-miłość).
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Kolejny sztandar „Katholischer St. Josef-Verein Deutscher Abtheilung Biskupitz-Borsigwerk” (Niemieckiego Oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia św. Józefa
w Biskupicach-Borsigwerku) był wyjątkowej urody. Zdobiły go secesyjne ornamenty
oraz bogate aplikacje z wizerunkiem głowy Jana Chrzciciela w centrum oraz
symbolami lokalnego przemysłu:
kołem zębatym, młotkiem i kilofem, lokomotywą z napisem
Borsig, a także biskupią
mitrą. Czerwono-biało-czarna wstęga
(barwy
cesarstwa)
spinała
wie-

n i e c
utworzony z kłosów
zboża. Na stronie lewej postać
siedzącego św. Józefa
na tle pejzażu przemysłowego, z uniesioną w geście
błogosławieństwa ręką i wezwanie: „Gott segne die christlische
Arbeit” (Boże pobłogosław chrześcijańską pracę). Wokół bogaty ornament.
Ostatni sztandar, „Katholischer Männer
Verein Biskupitz-Borsigwerk 1902”, miał
prawy płat wykonany z jasnej tkaniny, na
której wszyto aplikację przedstawiającą
czarnego orła, tiarę papieską z kluczami
Piotrowymi oraz tarcze z Chrystogramem,
a także znak wiara-nadzieja-miłość. Na lewym postać św. Jana i wezwanie: „Hl. Johannes bitte für uns!” (Święty Janie wstaw
się za nami!). Wokół bogaty ornament.

Uprzejmie donoszę...
Sztandary przechowywane były w parafii
św. Jana Chrzciciela w Biskupicach. 8 listopada 1947 r., z polecenia naczelnika Wydziału Społeczno-Politycznego w Zabrzu, udała
się tam specjalna komisja, w skład której
wchodzili kierownik Oddziału Polityki Naro-
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dowościowej Wydziału Społeczno-Politycznego oraz naczelnik Wydziału SpołecznoKulturalnego Zarządu Miejskiego w Zabrzu.
Kontrola była efektem donosu na księdza,
który poprzez przechowywanie sztandarów
miał wspierać niemczyznę. W tym czasie na
Górnym Śląsku prowadzona była polityka antyniemiecka, zainicjowana
przez wojewodę Aleksandra Zawadzkiego. Usuwano z życia
publicznego wszelkie ślady kultury niemieckiej.
Zmieniano imiona
i nazwiska, usuwano
niemieckie
n ap i s y
i in-

skrypcje, także
w kościołach
i na cmentarzach. Dochodziło
do absurdalnych wręcz
sytuacji, takich jak usuwazu
br
a
nie
niemieckich tabliczek znaZ
w
ie
k
s
mionowych
z urządzeń elektryczj
ie
M
m
u
nych,
wag,
skrzynek
bezpieczników.
e
uz
M
o:
t
Członkowie
komisji
przesłuchali
księfo
dza, pytając, czy faktycznie przechowuje
sztandary niemieckich organizacji. Ksiądz
Jokiel nie zaprzeczał. Oświadczył, że takowe posiada, przejął je w 1941 r. i zamierzał
przerobić je na polskie, natomiast z braku
środków tego nie uczynił, a siostry zakonne,
które miały wykonać te prace, dotychczas
zajmowały się szyciem sztandaru dla kopalni Jadwiga.
Księdzu zarzucono brak dobrej woli, zaznaczając, że niemieckie symbole ze
sztandarów mógł usunąć. Komisja uznała
w związku z tym, że są to sztandary byłych niemieckich organizacji i nie stanowią
mienia kościelnego, a w efekcie należy je
„zaaresztować” i przenieść do budynku Zarządu Miejskiego w Zabrzu do czasu wydania dalszych decyzji. Protokół pokontrolny
przesłano do Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach, a odpis
dostarczono Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Zabrzu.
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Nadjeżdża tramwaj,
choć nie ten sam...
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem przenieśmy się na skrzyżowanie dzisiejszych ulic Bytomskiej
i Stalmacha...
Czarno-biała fotografia pochodząca z 1932 r. przedstawia fragment Beuthenerstr.
(obecnie ul. Bytomska), sfotografowany od strony wschodniej. W centrum widoczne jest torowisko linii tramwajowej Zabrze-Biskupice, po przekuciu i przesunięciu na
pewnym odcinku na środek jezdni. Z lewej strony widoczny jest fragment budynku remizy straży pożarnej przy Haldenstr. (ul. Stalmacha). Z prawej strony zobaczyć można
hale huty „Donnersmarck”.
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła.
Ksiądz Antoni Jokiel zaliczany był przez reżim do kategorii duchownych niepokornych.
Postanowiono wykorzystać sytuację do usunięcia charyzmatycznego kapłana z urzędu.
Urząd Wojewódzki wystąpił do Administratora Apostolskiego Śląska Opolskiego, bp. Bolesława Kominka, o zawieszenie proboszcza
w wykonywaniu obowiązków i umieszczenie
w miejscu odosobnienia (klasztorze). Jako powód żądania podano, że Jokiel jest „maskującym się niemcem” (pisownia oryginalna).
W razie niespełnienia tego ultimatum grożono, że ksiądz zostanie osadzony w obozie wysiedleńczym dla Niemców w Gliwicach.
Biskup Kominek skierował list w tej sprawie
bezpośrednio do generała Zawadzkiego. Zaznaczył, iż jest przekonany, że „wojewoda
załatwia sprawy religijne i wyznaniowe rzeczowo i przede wszystkim z punktu widzenia
polskiej racji stanu na Ziemiach Odzyskanych”. Jak zaznaczył, w przypadku księdza
Jokiela zaszła tragiczna pomyłka, gdyż był on
bez wątpienia polskiego pochodzenia. Jego
brat był znanym działaczem plebiscytowym
w powiecie strzeleckim, za co po wojnie przyznano mu honorowe obywatelstwo Strzelec
Opolskich. W okresie szkolnym ksiądz Jokiel
miał być w tajnym stowarzyszeniu filaretów
w Strzelcach, a w ramach akcji plebiscytowej
1920-1921 jeździł do Poznania, Krakowa czy
Warszawy. W czasach hitlerowskich został
wydalony do Brandenburgii. Wielokrotnie
przesłuchiwany przez Gestapo cudem miał
uniknąć losu księdza Korczoka, zamordowanego w obozie koncentracyjnym. Po wojnie
pomagał biskupowi organizować polską administracje kościelną i brał udział w opracowywaniu polskich modlitewników.
Biskup informował, że Jokiel sztandarów nie
ukrywał, a jedynie zabezpieczył po ucieczce
hitlerowców, usuwając przy tym z kościoła na plebanię. Faktu tego zaś nie trzymał
w tajemnicy. Za wiedzą biskupa zamierzał je
przerobić na części ornatów i innych akcesoriów liturgicznych, na co zaczął nawet zbierać
fundusze. Fakty te potwierdzić miał wiceprezydent Zabrza Franciszek Trąbalski. Biskup
przestrzegał, że zatrzymanie czy wysiedlenie
księdza Jokiela mogłoby spowodować duże
szkody, w tym poważne poderwanie autorytetu władz wojewódzkich i polskich wśród
mieszkańców Biskupic. Ostatecznie działania
prowadzone przeciw księdzu nie przyniosły
skutku. Nie umieszczono go ani w miejscu
odosobnienia, ani w obozie wysiedleńczym.
Aby zrekompensować mu doznane krzywdy, bp Kominek mianował go dziekanem
honorowym. Ksiądz Jokiel zmarł 20 czerwca
1980 r. Natomiast ślad po sztandarach niestety zaginął...
Zbigniew Gołasz

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

Wykonana ponad 80 lat temu fotografia dzisiejszej ulicy Bytomskiej

foto: Igor Cieślicki

Pozbyć się księdza

Choć torowisko biegnie dziś trochę inaczej, okolica zmieniła się tylko nieznacznie
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sport
Młoda zabrzanka finalistką najważniejszej imprezy lekkoatletycznej w Europie

Szybkie biegi Moniki
Wyjątkowo udany jest ten sezon dla zawodniczki Olimpii Zabrze Moniki Hałasy. Na rozgrywanych w Bydgoszczy 30. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski nasza zawodniczka okazała się najlepsza w biegu na 1500
metrów, a na 800 metrów zdobyła wicemistrzostwo kraju. A to była do-

Znakomite wyniki pozwoliły Monice na
start w rozgrywanych w fińskim Tampare Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Zabrzańska reprezentantka Polski
w Finlandii pokazała, że jest odpowiednio przygotowana nie tylko pod względem sportowym, ale i psychicznym.
Awans do finałowego biegu na dystansie 1500 metrów w pełni potwierdził,
że jej obecność na szczytach europejskich rankingów nie jest przypadkiem.
Monika Hałasa bardzo dobrze spisała się również na rozgrywanych od 19
do 21 lipca w Toruniu mistrzostwach
Polski seniorów. Zawodniczka Olimpii Zabrze, która jest jeszcze młodzie-

żowcem, w gronie znacznie starszych
rywalek w znakomitym stylu potrafiła
dojść do finału biegu na 800 metrów.
Monika Hałasa pod okiem doświadczonego szkoleniowca Grzegorza Mataczyńskiego od kilku lat systematycznie
poprawia swoje wyniki na bieżni. Dzięki
temu już dwa lata temu została powołana do kadry narodowej. Przypomnijmy, że
w maju tego roku zabrzanka w rywalizacji
na swoim ulubionym dystansie 800 metrów uzyskała rezultat 2:06,57 co dało jej
wśród młodzieżowców czwarte miejsce
w Europie! Fenomenalnym wręcz finiszem Monika popisała się podczas zawodów lekkoatletycznych w Sosnowcu.  WG

REKLAMA
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foto: Michał Walusza

piero przygrywka do kolejnych sukcesów.

Monika Hałasa w fińskim Tampare

sport
Gwiazda Arsenalu Londyn i reprezentacji Niemiec twarzą Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze

Łukasz Podolski stawia na Górnika
Umowę o szeroko pojętej współpracy podpisali w lipcu przedstawiciele zabrzańskiego samorządu,
Górnika Zabrze i Akademii Piłkarskiej tego klubu. Twarzą tej ostatniej został Łukasz Podolski, gwiazda piłkarskiej reprezentacji Niemiec i Arsenalu Londyn. Przy okazji
wizyty w Zabrzu znakomity zawodnik zwiedził budowę Stadionu im.
Ernesta Pohla. Był pod wrażeniem

foto: Igor Cieślicki

Jan Kidawa-Błoński ze scenariuszem filmu

Łukasz Podolski odbiera koszulkę z logo Akademii dla swojego synka Louisa

nieje logo Akademii Piłkarskiej. Identyczną
koszulkę w rozmiarze mini przygotowano
dla jego syna Louisa.

Wzorem Barcelony
– To bardzo ważny dzień dla Górnika i Zabrza.
Cieszymy się, że kształcenie młodych piłkarzy
będzie się odbywać przy boku tak wspaniałego sportowca, jakim jest Łukasz Podolski.
Młodzież potrzebuje autorytetów i gorąco
wierzę, że Łukasz będzie właśnie takim autorytetem dla zabrzańskiej młodzieży – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Zdaniem wiceprezydenta miasta Krzysztofa Lewandowskiego Akademia Piłkarska
Górnika Zabrze ma przed sobą wielką przyszłość. – Wierzę, że wkrótce będziemy zbierać owoce szkoleniowe – uważa wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.
Podobnego zdania jest wiceprezes Górnika Krzysztof Maj. – Akademia Piłkarska
daje możliwość wychowania dużej grupy
młodych piłkarzy. Wielkie kluby, takie jak
Barcelona czy Arsenal, a w Polsce Legia,
mają dobrze funkcjonujące akademie. Tak
będzie również w Zabrzu – przekonuje
Krzysztof Maj.
– Chciałem bardzo podziękować Łukaszowi
Podolskiemu za to, że wspiera Akademię nie
tylko jako jej ambasador, udzielając swojego wizerunku, ale również za to, że wspiera
ją sercem i swoją pomocą – zwraca uwagę
Tomasz Młynarczyk, prezes zarządu fundacji, która kieruje nowo powstałą Akademią.

foto: Igor Cieślicki

– Jak byłem mały, to dużo grałem w piłkę
z kolegami na ulicy. Dziś czasy są już inne
i w rozwoju młodych piłkarzy bardzo ważne
są baza, trenerzy i odpowiedni sprzęt. Młodzi zawodnicy muszą trenować na dobrych
boiskach, pod okiem najlepszych trenerów.
Dlatego bardzo mi się podoba pomysł związany z budową Akademii w Zabrzu. Będę
pomagał jej szefom, jak tylko będę potrafił – deklarował w Zabrzu Łukasz Podolski,
który od prezydent miasta MałgorzatyMańki Szulik otrzymał koszulkę ze swoim
nazwiskiem i numerem 9, na którym wid-

foto: Igor Cieślicki

wykonanych już prac!

Powitanie ze Stanisławem Sętkowskim

Z boiska na ekran?
Niewykluczone, że Łukasza Podolskiego zobaczymy w opartym na historii Jana Banasia
filmie opowiadającym o znakomitych piłkarzach Górnika Zabrze lat 60. i 70. Scenariusz
filmu, pod roboczym tytułem „Gwiazdy”,
przywiózł do Zabrza reżyser Jan KidawaBłoński, który był jednym z honorowych gości lipcowej uroczystości.
– Chciałbym zaangażować tego słynnego piłkarza i kibica Górnika do mojego filmu. Na razie nie mogę zdradzać szczegółów, niemniej
jestem optymistą w tej sprawie. Podolski
wzbogaciłby mocno moją produkcję – mówił
w Zabrzu Jan Kidawa-Błoński, który podzielił się z uczestnikami spotkania na stadionie
również inną optymistyczną wiadomością.
Produkcja filmu została właśnie dofinansowana kwotą dwóch milionów złotych przez
Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
GOR
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foto: Igor Cieślicki

Zabrzańscy piłkarze ręczni rozpoczynają sezon pod nowym szyldem i z nowym trenerem

Zabrzańscy piłkarze i szczypiorniści występują od tego sezonu pod wspólnym szyldem

Agnieszka i Krzysztof Stolarczykowie

– Robi wrażenie. I to już teraz. A co dopiero po zakończeniu budowy. Nie ma
nawet co porównywać z poprzednim
obiektem. Od nowego sezonu będziemy
przychodzić na mecze w trójkę – zapowiadają Agnieszka i Krzysztof Stolarczykowie, rodzice 2-letniego Oliwiera.
W tym samym tonie wypowiadali się Iwona i Arkadiusz Przybylscy, którzy na prezentację przyjechali z Rudy Śląskiej z ubranymi w koszulki Górnika 2,5-letnią Emilką
i 10-miesięcznym Kamilkiem. – Na mecze
też będziemy przyjeżdżać w komplecie –
podkreślali zgodnie.

To było dla kibiców spore zaskocze-

Z nowym trenerem

nie! Podczas prezentacji otwierającej sezon 2013/2014 zarówno piłkarze, jak i szczypiorniści, pojawili
się na scenie w koszulkach z logo
Górnika Zabrze. To efekt umowy
o współpracy zawartej przez oba
kluby. Tegoroczna prezentacja była
wyjątkowa jeszcze z jednego powodu. Odbyła się na nowym Stadionie im. Ernesta Pohla i dla kibiców stała się okazją do zwiedzenia
gigantycznej budowy.
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foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Górnikowi po drodze z... Górnikiem

A nowy sezon zapowiada się szczególnie
interesująco nie tylko za sprawą zmiany zasad rozgrywek i zwiększenia liczby kolejek
w piłkarskiej ekstraklasie. Sporo dzieje się
bowiem na zabrzańskim podwórku. Największa i najbardziej zaskakująca nowość
to zmiana szyldu zabrzańskich szczypiornistów, którzy od teraz występować będą na
parkiecie jako Górnik Zabrze. Prezes klubu
Bogdan Kmiecik przekonuje, że podobne
rozwiązanie to w świecie sportu nic nowego. Jako przykład podaje HSV Hamburg,
który również łączy pod wspólnym szyldem
kluby piłki ręcznej i nożnej. – Cieszę się,
że mogliśmy stworzyć wspólną platformę.
Jako piłka ręczna jesteśmy bardzo dum-

Nasze Zabrze Samorządowe 8/2013

Iwona i Arkadiusz Przybylscy

ni, że mogliśmy dołączyć do tak zacnego
i renomowanego klubu, jakim jest Górnik – podkreśla prezes Bogdan Kmiecik.
Współpraca obu klubów sformalizowana
została podpisaniem stosownej umowy.
Dotyczy ona m.in. wspólnych działań marketingowych, współpracy z miastem, dzielenia się biznesowym know-how, a także
korzystania ze wspólnego herbu i barw klubowych. Oba kluby nadal tworzą natomiast
osobne podmioty gospodarcze. – Nasz start
w pucharach europejskich to dodatkowa
cegiełka, jaką dołożyliśmy do naszej umowy – uśmiecha się prezes Bogdan Kmiecik.
– Jeśli połączymy siły i marki, to zwycięstwa

sport
foto: Igor Cieślicki

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Piłkarze i sztab szkoleniowy Górnika Zabrze na scenie ustawionej na skraju murawy

Umowa w sprawie współpracy obu klubów została oficjalnie podpisana 16 lipca

będą pewne. Wszystko teraz w rękach prezesów i, oczywiście, samych zawodników –
uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, która od początku była orędowniczką tego projektu.
Piłkarzy ręcznych Górnika Zabrze poprowadzi w tym sezonie nowy trener. To pochodzący ze Szwecji Patrik Liljestrand. – W Polsce jest bardzo dobry klimat do uprawiania
handballu, a w dodatku czuję, że w Zabrzu
szykuje się coś wyjątkowego i fajnie jest być
tego częścią – mówi szwedzki szkoleniowiec
w rozmowie z portalem handballzabrze.pl.

zgodnie z planem, zrealizowaliśmy założenia w stu procentach. Jesteśmy bardzo
dobrze przygotowani fizycznie, cały czas
jednak zgrywamy się taktycznie. Jak pokazują doświadczenia z poprzedniego sezonu,

potrzeba cierpliwości. Liczą się bowiem nie
słowa, a czyny – zaznacza Adam Nawałka.
A właściwe zgranie będzie w najbliższych tygodniach kwestią kluczową, bowiem z Górnika odeszło podczas przerwy w rozgrywkach aż dziesięciu zawodników. Wśród nich
znalazł się Łukasz Skorupski, którego za
prawie milion euro kupiła AS Roma. W tym
sezonie nie zobaczymy już w barwach Górnika Ireneusza Jelenia i Grzegorza Bonina.
Na prezentacji pojawił się co prawda Marcin Wodecki, ale swój pierwszy w tym sezonie mecz zagrał w koszulce... Podbeskidzia
Bielsko-Biała, gdzie trafił na wypożyczenie.
Jeśli chodzi o nowych zawodników, sporą
niespodzianką jest z pewnością przejście do
Górnika wieloletniego kapitana Wisły Kraków Radosława Sobolewskiego, któremu
z końcem czerwca wygasł kontrakt z dotychczasowym klubem. Uwielbiany przez
kibiców „Sobol” nie doczekał się jednak
przedłużenia umowy.
GOR

Nic nie zmieniło się, jeśli chodzi o posadę trenera piłkarzy. Adam Nawałka jest
obecnie rekordzistą ekstraklasy, jeśli chodzi o pracę w jednym klubie. Zawodników
z Roosevelta trenuje już od ponad 3,5 roku.
– Jestem bardzo zadowolony z przygotowań Górnika do sezonu. Wszystko poszło

foto: Igor Cieślicki

Rotacje w składzie

Do drużyny Górnika dołączył wieloletni kapitan Wisły Kraków Radosław Sobolewski
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Tylko
w chorobie ceni się zdrowie”, nagrody otrzymują: Mariola Ożga – poczęstunek w McDonald’s oraz Jerzy Niesłony – poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko. Po odbiór nagród
zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 22 sierpnia.

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2
3
4
5

(imię i nazwisko)
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2

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które
należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 22 sierpnia pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17.

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Rozwiązania nr 8 (219)

2

Pionowo: 1 – można w nim zabłądzić,
2 – kawon, 3 – kaucja, 4 – zakończenie
powieści, 5 – kościelny instrument, 6 –
Maria Skłodowska po mężu, 7 – odruch,
13 – tam produkują cegły, 15 – roślina
przyprawowa, 17 – potocznie o oddziale
wewnętrznym w szpitalu, 18 – choroba
płuc, 20 – szybki taniec lat 60. poprzedniego wieku, 21 – biblijny utwór poetycki,
25 – miara chleba, 27 – z tchawicy prowadzą do płuc, 30 – młody kot lub... atrakcyjna kobieta, 31 – gatunek jabłka, 32 – stan
USA lub tkanina, 34 – izba wyższa polskiego parlamentu, 36 – obraz w cerkwi.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują: Maria Wieczorek – poczęstunek w McDonald’s i Anna Głowacka – usługa w Kodak Studio.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Kanikuła, autorem cytowanego wiersza jest Jan Brzechwa, a myśl Jima Morrisona brzmi: „Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo: 1 – neurolog lub pediatra,
5 – kleszcze, 8 – jednostka natężenia
prądu, 9 – egzotyczna trawa, 10 – popularny przed laty model volkswagena, 11
– 52 karty, 12 – Remigiusz, znany śląski
kucharz, 14 – nasi zachodni sąsiedzi, 16
– jedno z największych polskich jezior,
19 – jedno z ramion ujściowych Wisły,
21 – w jego sieci wpadają muchy, 22
– szok, silne przeżycie, 23 – człowiek
śniegu, 24 – murzyńska fryzura, 26 –
zwijane ciasto z makiem lub prażonymi
jabłkami, 28 – coś z garderoby księdza,
29 – przeciwny do plusa, 30 – jubilerska
miara, 33 – autor „Pięknych dwudziestoletnich”, 35 – grecki filozof, 37 – kpi
ze wszystkiego, 38 – kolorowe rybki
akwariowe, 39 – centralna gwiazda
naszego układu, 40 – dychawica, 41 – recenzent, 42 – bogactwo z Tarnobrzega.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 8/2013

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane na
zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród będą
brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji
do 22 sierpnia. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie
zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia fragment nowej galerii przy ul. Wolności.
Nagrody otrzymują: Ewa Źrebiec – poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła oraz Jolanta Piwko –
poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 22 sierpnia.

rozrywka
3

Wierzyłem zawsze w światła moc
Wierzyłem zawsze w światła moc,
Władnącą nad mrokami,
A przecież nieraz wiarę tę
Gorzkimi zlewam łzami.

Centrum handlowe M1

I wstaje z morza gorzkich łez
Zjawisko wnet olbrzymie,
Nachyla ku mnie smutną twarz,
A Rozpacz mu na imię.

STARA
SZKOŁA

Nachyla ku mnie bladą skroń,
Źrenicą wabi ciemną,
Zamyka w uścisk, ach! i świat
Zamyka razem ze mną.

tel. 32 275-27-70

Z 13 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 sierpnia.

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

4

1. wiano,
2. pierwiastek
chemiczny o symbolu O,
3. część koszuli
lub płaszcza,
4. przybijana koniowi
do kopyta,
5. sałatka
z zielonych ogórków,
6. Onufry
z Sienkiewiczowskiej
trylogii,
7. wynik mnożenia,
8. porastają brzegi
jeziora.

1
2
3
4
5
6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od
góry do dołu dadzą rozwiązanie, które
należy dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 sierpnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Ignacego Krasickiego, a potem
wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 sierpnia.
Nasze Zabrze Samorządowe 8/2013

29

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

kultura
Przed nami XVIII Międzynarodowy Zabrzański Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego

Jeden z koncertów zaplanowano na Guido

Koncert w podziemiach Kopalni
Guido będzie jedną z największych
atrakcji XVIII Międzynarodowego
Zabrzańskiego Festiwalu Organowego im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Impreza potrwa od 1 do 28
września. Koncerty będą się odbywać w każdą sobotę i niedzielę.
Tegoroczny festiwal zainaugurowany zostanie koncertem w kościele ewangelickim
Pokoju 1 września o godzinie 18. Wystąpią
dyrektor artystyczny festiwalu, a zarazem
jego pomysłodawca, Waldemar Krawiec
oraz Orkiestra Dęta KWK „Bielszowice”.
Waldemar Krawiec jest laureatem Nagrody
Prezydenta Miasta za wkład w rozwój kultury w mieście, jak również za osiągnięcia

w dziedzinie pedagogiki. Jako solista i kameralista był uczestnikiem wielu koncertów
polskich i zagranicznych. Jest również między innymi wykładowcą w Studium Muzyki
Kościelnej i Diecezjalnej w Szkole Organistowskiej w Gliwicach. Orkiestra Dęta KWK
„Bielszowice” powstała w 1919 r. Jej kapelmistrzem jest od 1999 r. Zygmunt Kliks.
Orkiestra bierze udział w wielu muzycznych przedsięwzięciach, zarówno w kraju,
jak i zagranicą. W programie przewidziano
m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha.
Z kolei 7 września festiwal zawita do kościoła św. Anny, gdzie o godzinie 19 miłośnikom organowych brzmień zaprezentuje
się Tomasz Orlow – organista, improwizator, pedagog, laureat wielu konkursów,
w tym III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P. Sweelincka w Gdańsku.
Tomasz Orlow jest pracownikiem Instytutu
Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, autorem
publikacji poświęconych improwizacji i organologii. Uczestniczy w wielu projektach
muzycznych i teatralnych. W jego wykonaniu usłyszymy J. S. Bacha, J. C. Pachelbela,
C. Merulo oraz improwizowaną symfonię
gregoriańską w stylu francuskim na wielkie organy.
Dzień później, 8 września, o godzinie 16
w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Rokitnicy wystąpi gość z Niemiec – Wolfram Syre. Muzyk jest dyrektorem artystycznym międzynarodowych
festiwali organowych – Harzer Orgelsommer i Schierker Abendkonzerte. Wolfram
Syre jest uczestnikiem wielu kursów mistrzowskich, ma na swoim koncie występy m.in. w Belgii, Francji i Szwajcarii.
Kolejny festiwalowy weekend to zaplanowany na 14 o godzinie 19 koncert w kościele św. Jadwigi. Wystąpią Martín Jakubik
(Czechy) i Chór Kameralny „Slavica Musa”
(Knurów). W niedzielę, 15 września, o godzinie 17.30 w kościele Niepokalanego Serca NMP zagra Stanislav Šurin (Słowacja).
Międzynarodowo zapowiada się również
następna odsłona imprezy. W sobotę, 21
września, o godzinie 19 w kościele św. Te-

resy wystąpi Jiří Chlum (Czechy), a dzień
później o godzinie 18 w kościele św. Józefa
– Maurizio Corazza (Włochy).
Nowością w programie festiwalu jest koncert w Kopalni Guido, który zaplanowano
na 27 września o godzinie 19. Wystąpi artysta z Koszalina Bogdan Narloch. Zwieńczeniem tegorocznego festiwalu będzie
koncert w kościele Wniebowzięcia NMP
w Biskupicach, który odbędzie się 28 września o godzinie 19. Wystąpią w nim Bogdan
Narloch oraz Zabrzański Chór Młodzieżowy
Resonans con tutti. 
MM

foto: Jerzy Przybysz

foto: Igor Cieślicki

Organy zabrzmią (nie tylko) w kopalni

Organowe dźwięki zabrzmią 1 września

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41-800 Zabrze, ul. Generała de Gaulle’a 17,
tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny, Magdalena Mionc, Helena
Pisarczyk, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT. Zdjęcie na okładce: Igor Cieślicki Druk: Drukarnia
„Art-Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do
druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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