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Galeria miastem tętniąca
Wypełniła lukę między kamienicami
przy ul. Wolności, a swoją architekturą nawiązuje
do industrialnych obiektów naszego miasta.
W maju otwarta została Galeria Zabrze.
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na dobry początek

Nowy pawilon ma być gotowy w sierpniu 2014 r.

foto: Szpital Miejski w Zabrzu

W Szpitalu Miejskim w Biskupicach powstanie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

Dobre wieści dla przyszłych mam
Cztery nowocześnie wyposażone
oddziały, pięć poradni i szkoła rodzenia znajdą się w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, którego budowa rusza przy Szpitalu Miejskim
w Biskupicach. Do nowego pawilonu, który ma być gotowy w sierpniu
przyszłego roku, przeniesie się porodówka działająca obecnie
przy placu Traugutta.
Ewa Kaczyńska z Helenki termin
porodu wyznaczony ma na połowę lipca. – Tym razem z oferty
nowego Centrum jeszcze nie
skorzystam, ale kolejne
dziecko na pewno będę
chciała już tam urodzić
– uśmiecha się Ewa. –
Takie ośrodki są bardzo potrzebne. Dzięki
nim przyszłe mamy
mogą się czuć bezpiecznie, a ich maleństwa przychodzą
na świat w bardzo
dobrych warunkach –
dodaje. Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka powstanie na terenie głównej
siedziby Szpitala Miejskiego, przy ulicy Zamkowej 4
Ewa Kaczyńska

w Biskupicach. Tam obecnie
znajduje się większość
szpitalnych oddziałów.
Do nowego gmachu
przeniosą się oddziały, które do tej
pory funkcjonowały w drugim szpitalnym
budynku
przy placu Traugutta. Ginekologicznopołożniczy zostanie
rozdzielony na dwa
niezależne oddziały.
Funkcjonować będą oddział neonatologiczny oraz nowo
utworzony oddział patologii ciąży.
Łącznie ma się na nich znaleźć 78 łóżek.
Szpitalne oddziały uzupełni bardzo
rozbudowana część ambulatoryjna.
W Centrum działać będą poradnie
położniczo-ginekologiczna i diagnostyki prenatalnej, konsultacji
diabetologicznych dla kobiet
w ciąży, laktacyjna, leczenia
endometriozy i neonatologii.
W Centrum swoją siedzibę
znajdzie też szpitalna Szkoła Rodzenia „Już jestem”.
– Mamy najwspanialszych
specjalistów, którzy zapewniają naszym mieszkankom
znakomitą opiekę. Niestety,
dotychczasowy obiekt nie
odpowiadał już współczesnym
standardom. W jego remont

trzeba by zainwestować miliony,
a i tak nie uzyskalibyśmy tego,
co w przypadku nowego
pawilonu – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W maju podpisana została umowa z generalnym wykonawcą inwestycji, warszawską
firmą Warbud. – Warbud, czyli warto budować.
i
A szpitale warto budować
lick
ieś
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o
szczególnie.
Dołożymy wszelf
kiej staranności, by budowę ukończyć w terminie – deklaruje Mirosław Józefczuk (na zdj. obok) z zarządu przedsiębiorstwa.
Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
ma się zakończyć w sierpniu 2014 r. Inwestycja pochłonie prawie 41 mln zł. Prezes Szpitala Miejskiego Mariusz Wójtowicz zwraca
uwagę, że budowa nowego pawilonu, oprócz
oczywistych korzyści dla pacjentek i personelu, przyniesie również inne pozytywne skutki.
– W 2012 roku w naszym szpitalu urodziło się
około tysiąca dzieci. Przewidujemy, że dzięki powstaniu Centrum liczba ta wzrośnie,
i w przeciągu kilku lat podwoi się. Nie jest tajemnicą, że porody to usługi medyczne dość
dobrze wyceniane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Dziesięć porodów z obsługą neonatologiczną to przychód dla szpitala w wysokości około 45 tys. zł. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o budowie Centrum kierowaliśmy
się też rachunkiem ekonomicznym – podsumowuje prezes Mariusz Wójtowicz. 
GOR

foto: Natalia Stefańczyk
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W trwającej dwa dni konferencji wzięło
udział około dwustu osób. W Centrum
Konferencyjno-Hotelowym przy ul. Cisowej pojawili się goście z europejskich
obiektów dziedzictwa przemysłowego, szefowie organizacji turystycznych,
przedstawiciele świata nauki. Ale nie
tylko. O dokonaniach polskich odkrywców w Peru opowiadał podróżnik Jerzy
Majcherczyk. Refleksjami na temat turystycznych lotów w kosmos dzielił się gen.
Mirosław Hermaszewski. O lotnictwie mówił z kolei znakomity pilot Jerzy Makula.
– Dziś, po dziesięciu latach dyskusji na
temat turystyki przemysłowej, odwiedzają nas goście z różnych stron świata,
żeby wymieniać się kolejnymi doświadczeniami – mówiła prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Gdyby dziś
zapytać, z czym kojarzy się Zabrze, na

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2013

foto: Igor Cieślicki

naukowcy i autorytety. Przez dwa dni dzielili się swoimi doświadczeniami.

PASJA, talent, sukces
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Z ekspertami
o dziedzictwie
przemysłowym

Przedstawicielka Peru w kopalni „Guido”

foto: Igor Cieślicki
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Christopher Smith i Christopher Imbsen tuż przed zjazdem pod ziemię

Zdaniem ekspertów
foto: Igor Cieślicki

Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
– Dziedzictwo przemysłowe to jeden z atutów, które trzeba wykorzystywać. Szczególnie na Śląsku. Dziękuję wszystkim, którzy od lat
działają na rzecz rozwoju turystki przemysłowej. Kopalnia „Guido” to
niezwykła atrakcja, którą można i trzeba pokazywać turystom polskim
i zagranicznym. Badania pokazują, że Polacy zapragnęli dalekich podróży, wybierają
odległe miejsca, dlatego trzeba zadbać o nasze obiekty, aby chcieli też odwiedzać miejsca, które mają bliżej.

Christopher Imbsen, zastępca dyrektora regionalnego
na Europę Światowej Organizacji Turystyki
– Jesteśmy dumni z faktu, że Polska należy do naszej organizacji. Mamy
świetne relacje z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego
oraz samorządami Katowic i Zabrza. W życiu brałem udział w wielu
konferencjach, ale o zabrzańskiej, z ręką na sercu, muszę powiedzieć,
że jest wyborna. Szczególne wrażenie zrobił na mnie zjazd na poziom 320 kopalni „Guido”. Czegoś takiego nigdy w życiu nie zapomnę. Życzę kolejnych sukcesów!

foto: Igor Cieślicki

rencji zwiedzili poziom 320 kopalni „Guido”.
Wypróbowali jedną z najnowszych atrakcji,
czyli podwieszaną kolejkę. – Powstanie
Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla
Turystyki, które zostało powołane w Zabrzu
w 2008 roku, oraz odbywające się cyklicznie
Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystki Podziemnej
to bardzo ważne inicjatywy, które będą
owocowały w przyszłości – podsumowuje
prof. Krzysztof Szaflarski, rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.  GOR, RS

Christopher Smith, Organizacja Narodów Zjednoczonych
– Zajmuję się z ramienia ONZ transportem. Transport przenosi nas również z przeszłości ku teraźniejszości. Jestem pod ogromnym wrażeniem
tego, co zobaczyłem w Zabrzu, zwłaszcza podziemnych tras turystycznych. Wyraźnie można zauważyć dynamiczny rozwój miasta. Dziękuję,
że miałem okazję uczestniczyć w tym niezwykłym przedsięwzięciu.

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
– Turystyka przemysłowa przeżywa ostatnio boom, a Zabrze udowadnia, że nie ma w tej dziedzinie rzeczy niemożliwych. Gdyby nie działania podjęte w ostatnich latach na rzecz rozwoju turystyki dziedzictwa
przemysłowego, oblicze miasta byłoby znacznie uboższe. Konferencje
to fantastyczny przykład współpracy świata nauki, samorządu lokalnego i samorządu gospodarczego. A towarzyszące im targi są wisienką na tym torcie.

foto: Igor Cieślicki

Wśród gości był Mirosław Hermaszewski

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

pierwszym miejscu wymieniany jest Górnik Zabrze, na drugim osiągnięcia profesora Zbigniewa Religi, ale na trzecim pojawia się już turystyka przemysłowa. Mamy
jeszcze wiele do zrobienia, ale widać,
że ten wysiłek podjęty przez wiele osób
się opłaca – podkreślała pani prezydent.
Adam Hajduga z Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach nie ma wątpliwości, że turystyka przemysłowa stała się znakiem rozpoznawczym Zabrza. – Zabrze jest doskonałym
przykładem tego, że umiejętnie wykorzystane dziedzictwo przemysłowe może być
bardzo silnym czynnikiem rozwoju miasta.
Zabrze jest pod tym względem absolutnym
liderem – zwraca uwagę Adam Hajduga.
Podczas pobytu w Zabrzu uczestnicy konfe-

Konferencja była znakomitą okazją do wymiany poglądów
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V Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej za nami

Zabrze stolicą turystyki przemysłowej

Grają Anna Nowak i Joanna Konieczna

– Chcieliśmy pokazać, jak ogromny kompleks
stanowią wyrobiska kopalni „Guido” i Sztolni Królowa Luiza, dlatego zaznaczyliśmy ich

Warsztat kowala przygotował w Zabrzu Janusz Sawicz z Muzeum Wsi Opolskiej

przebieg na mapie Zabrza. A zaglądając do
rur, można się przenieść 320 metrów pod
ziemię – tłumaczy Tomasz Masoń z Muzeum Górnictwa Węglowego. – Przy okazji
promujemy jedną z niecodziennych atrakcji,
jaką jest podziemna gra w golfa – dodaje.
Wśród kilkudziesięciu stoisk można było zobaczyć warsztaty garncarza i kowala. – Pokazuję piękno ginącego rzemiosła – uśmiecha się Janusz Sawicz, który na co dzień
pracuje w Muzeum Wsi Opolskiej. – Nie
robię płotów czy bram. Biorę kawałek żelaza i pokazuję, jak można wykonać z niego
element biżuterii lub inną ozdobę – dodaje.
Do położonych nieopodal Pyskowic Karchowic zapraszali goście z zabytkowej stacji
wodociągowej „Zawada”. – Można u nas zobaczyć zabytkowe zespoły pompowe, sprę-

foto: Igor Cieślicki

Grzegorz Chmielewski, wiceprezes PIT
foto: Igor Cieślicki

Słowacy zapraszali do swoich pełnych tajemnic zamków
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foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Zobaczyłam kolejkę. I kopalnię. Baaardzo
mi się tu podoba – mówiła z przejęciem 4-letnia Judytka, wspinając się z pomocą mamy
na przypominające peryskopy metalowe rury
na stoisku kopalni „Guido”. W ich wnętrzu,
niczym przez gigantyczną lunetę, można było
obejrzeć niektóre z podziemnych atrakcji.

foto: Igor Cieślicki

– Witam w stolicy. Nie w Warszawie, tylko w Zabrzu, stolicy turystyki
przemysłowej. I powiem nieskromnie, światowej stolicy – podkreślał
wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Grzegorz Chmielewski podczas
otwarcia tegorocznych targów.
Zorganizowana 24 i 25 maja impreza przyciągnęła kilkudziesięciu
wystawców, którzy przybliżali największe atrakcje szlaku zabytków
techniki. Ale nie tylko, bo różnorodnych atrakcji nie brakowało.
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Na stoisku Ukrainy można było kupić m.in. wyroby z bursztynu

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki
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Śląskimi specjałami częstował Remigiusz Rączka
Mała Judytka z mamą

foto: Igor Cieślicki

– śmiały
się Anna
Nowak
i
Joanna
Konieczna
z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach,
sterując
ludzikiem
poruszającym
się na ekranie archaicznego już telewizora.
Wśród gości, którzy w ciągu dwóch targowych dni odwiedzali halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki, rozlosowywane były atrakcyjne nagrody. Główną
była wycieczka do Lwowa. 		 GOR

Stefan Arendarczyk i jego zabytkowe auta

foto: Igor Cieślicki

żarki, a od Industriady dostępna dla zwiedzających będzie stara kotłownia – wylicza Jan
Fels ze Stacji Uzdatniania Wody „Zawada”.
Prawdziwe perełki na czterech, choć nie
tylko, kołach czekały na miłośników dawnej motoryzacji. Uwagę przykuwał zwłaszcza biały star w wersji papamobile. Replika
samochodu przygotowanego na potrzeby
pierwszej pielgrzymki do Polski papieża Jana
Pawła II przyjechała z Kielc. Jeszcze dłuższą
drogę pokonała gigantyczna makieta Kana-

łu Elbląskiego z poruszającymi się powoli
statkami.
Nie zabrakło i bardziej egzotycznych stoisk.
Swetry, czapki i szaliki z oryginalnej wełny
alpaki można było kupić na stoisku Peru. Do
zwiedzania pełnych tajemnic zamków zapraszali goście ze Słowacji. Ukraińskie Równe prezentowało m.in. wyroby z bursztynu,
a francuskie Saint-Etienne zapraszało na
degustację wina. Rozmaitych smakołyków
było zresztą znacznie więcej, a częstował
nimi np. popularny śląski kucharz Remigiusz
Rączka, który na targowej scenie przygotowywał m.in. kotlety mielone. Na scenie można było również zobaczyć pokazy udzielania
pierwszej pomocy i sztuki walki capoeira.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się stare
komputery i konsole do gier. – To nasze dzieciństwo. Nie żebyśmy były takie stare, ale te
gry przywołują bardzo miłe wspomnienia

foto: Igor Cieślicki

Replika ciężarowego papamobile

Na mapie Zabrza zaznaczono przebieg podziemnych tras w kopalni „Guido”

A już w czerwcu Industriada!
Kto nie zdążył do tej pory poznać industrialnych perełek naszego regionu, już niebawem będzie
miał do tego świetną okazję. Na 8 czerwca zaplanowano bowiem czwartą edycję Industriady,
czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W Zabrzu atrakcje spod znaku
przemysłowego dziedzictwa przygotowują Muzeum Górnictwa Węglowego, kopalnia „Guido”
i Szyb Maciej. Będą koncerty, pokazy pracy historycznych urządzeń. Szczegółowy program
można znaleźć na stronie www.industriada.pl.
Nasze Zabrze Samorządowe 6/2013
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Setki osób wzięły udział w towarzyszących targom turystycznym Grze Miejskiej i Biegu Rodzinnym

W filmowym i sportowym stylu

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

tów w grze zdobyli zabrzanie pod wodzą
Kajetana Sucheckiego. Zespół otrzymał
w nagrodę lot balonem nad Śląskiem.
Emocji nie zabrakło także podczas zorganizowanego w parku im. rtm. Witolda Pileckiego VII Biegu Rodzinnego. – Na
starcie, we wszystkich kategoriach wiekowych, stanęło łącznie 450 osób. To rekord!
– wylicza Bartłomiej Bober z Wydziału
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego.
– Takie zawody to świetny pomysł – uważa
Katarzyna Kwiecień (na zdj. poniżej), która przyjechała do Zabrza aż z Siewierza
z dwójką dzieci: 5-letnim Kasjanem
i 2-letnią Katią. – Z mężem
uczymy wychowania fizycznego. Wykorzystujemy
każdą okazję, by zachęcić dzieci do ruchu na
świeżym powietrzu.
Miałam nadzieję, że
Katia
przebiegnie.
I udało się! – uśmiecha się pani Kasia.
Z silną reprezentacją
pojawił się w parku
Grzegorz
Mataczyński,
wieloletni trener UKS Olimpia Zabrze. – Takich imprez powinno być jak najwięcej – podkreślał.
Zawody rozgrywane były na dystansach od
150 do 1.600 metrów. Zawodnikom kibicował
m.in. Tomasz Zubilewicz. Wyniki można znaleźć na stronie www.aktywnezabrze.pl. GOR

Na strzał startera maluchy ochoczo ruszały przed siebie

Ponad pół tysiąca osób przyciągnęły Gra Miejska
i Bieg Rodzinny, które towarzyszyły Międzynarodowym Targom Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego.
Uczestnicy pierwszej z imprez w filmowym stylu walczyli o lot balonem nad Śląskiem. Biegacze rywalizowali o medale i okazałe puchary. Emocji nie brakowało!

Uczestnicy Gry Miejskiej

miała klimat filmowy, ale dwuznaczność
nazwy zachęcała także do odkrywania miasta i poznawania go od niecodziennej strony. W tym celu blisko 100 uczestników gry,
przebranych z ogromną inwencją w postacie
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Grzegorz Mataczyński ze swoją ekipą

filmowe, ruszyło w miasto, by sprostać 56
wyzwaniom z przygotowanej listy – dodaje.
Gracze musieli m.in. zdobyć niecodzienne rekwizyty filmowe, odnaleźć na ulicach
osoby podobne do znanych postaci filmowych, zagrać w filmowe kalambury, odegrać sceny filmowe i zrobić sobie zdjęcie
w studiu fotograficznym. Najwięcej punk-
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foto: Igor Cieślicki

– W tym roku po raz drugi sięgnęliśmy po styl
scavenger hunt, który jest typem gry miejskiej szczególnie mocno uruchamiającym
fantazję i kreatywność graczy – mówi Dorota
Janas, dyrektor organizującej zabawę firmy
Silesia Events. – „Nakręć się na Zabrze!”,
bo tak nazywała się tegoroczna edycja gry,

Jedno z zadań gry „Nakręć się na Zabrze!”

wokół nas
Masa atrakcji czekała w Zabrzu podczas organizowanej już po raz ósmy Nocy Muzeów
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Eleonora Czyba, z dziećmi Kamilem i Agatą, odwiedziła MGW

Jak przygotować oryginalne ozdoby, podpowiadały panie z OPP nr 4

Od strajku duchów po pokaz biżuterii
Pokazy nietypowej biżuterii, wyi... strajk generalny duchów – to
niektóre z atrakcji, jakie czekały
w Zabrzu podczas tegorocznej

foto: Igor Cieślicki

stawy, występy teatru ulicznego

edycji Nocy Muzeów. W sobotę, 18 maja, placówki
foto: Igor Cieślicki

muzealne, i nie tylko,
zapraszały do późnej
nocy. I nie narzekały

foto: Igor Cieślicki

na brak frekwencji.

Pokaz biżuterii w parafialnym ogrodzie

„Guido” opanowały wyłaniające się z ciemności duchy

– Goście odwiedzający
kopalnię „Guido” w Noc Muzeów zawsze mogą
liczyć na zaskakujące atrakcje. Tym razem
kopalnia została opanowana
przez strajkujące duchy i oddziały wojskowych dbające o to, by żadnemu z duchów nie udało się wymknąć poza teren
kopalni – tłumaczy Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa Węglowego, którego częścią jest od kwietnia kopalnia „Guido”.
Duchy czaiły się w zakamarkach poziomu
320, który w dzień strajku został spowity
przez całkowite ciemności. Odwiedzający
zapuszczali się w mroczne chodniki kopalni
w towarzystwie specjalnie przeszkolonych
przewodników – pogromców duchów, którzy czuwali nad ich bezpieczeństwem.
Sporo atrakcji MGW przygotowało również
w swojej siedzibie przy ul. 3 Maja. Pod mikroskopem można było zobaczyć żyjące w wodzie
mikroorganizmy. – Mam w domu zabawkowy

mikroskop, ale tu obraz jest o wiele lepszy –
podkreślał 7-letni Kamil Czyba, który na Noc
Muzeów wybrał się z mamą i 12-letnią siostrą
Agatą. – To fantastyczna akcja. Skutecznie zachęca ludzi do wychodzenia z domu – uśmiecha się Eleonora Czyba, mama rodzeństwa.
Panie z Klubu Haftu i Rękodzieła przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4 pokazywały
m.in. sposoby na wyczarowanie z filcu oryginalnych ozdób. – Nasze zajęcia odbywają się już od siedmiu lat. Robimy biżuterię,
ozdoby na święta, obrusy, swetry czy czapki.
Każda z nas ma swoje ulubione techniki –
mówi prowadząca zajęcia Elżbieta Grodek.
Na placu przy fontannie obejrzeć można było
występy teatru ulicznego. Na zwiedzanie wystaw w Galerii Café Silesia zaprosiło Muzeum
Miejskie. Chętni mogli zrobić sobie zdjęcie
w stroju z epoki. Panie, i nie tylko, mogły również obejrzeć niecodzienny pokaz biżuterii.
Modelki pojawiły się na wybiegu ustawionym w pobliskich... ogrodach parafialnych
kościoła Pokoju. W świątyni otwarto również
wystawę z okazji 140-lecia parafii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu. 
GOR
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Komisja Budżetu i Inwestycji
6.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.06. godz. 16.00 – gospodarka odpadami – informacje dotyczące prac związanych
z nowymi zasadami odbioru śmieci.
20.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
6.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.06. godz. 16.00 – gospodarka odpadami – informacje dotyczące prac związanych
z nowymi zasadami odbioru śmieci.
20.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
5.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.06. godz. 18.00 – informacje o zadaniach
dotyczących instytucji kultury zawartych
w WPF – zagrożenia i perspektywy realizacji.
Komisja Oświaty i Wychowania
5.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.06. godz. 16.00 – klasy sportowe – ilość,
liczebność, dyscypliny sportowe, osiągnięcia,
koszty utrzymania.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
6.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.06. godz. 16.00 – gospodarka odpadami – informacje dotyczące prac związanych
z nowymi zasadami odbioru śmieci.
20.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
5.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.06. godz. 16.00 – klasy sportowe – ilość,
liczebność, dyscypliny sportowe, osiągnięcia,
koszty utrzymania.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego
5.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
11.06. godz. 16.00 – weryfikacja realizacji
wniosków Komisji Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego od początku bieżącej kadencji.
Sprawy różne, skargi i wnioski.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
6.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
13.06. godz. 18.00 – dostosowanie obiektów do wymogów fachowych i sanitarnych,
w których świadczone są usługi zdrowotne
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
20.06. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
6.06. godz. 14.00 – analiza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
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Prawie 40 projektów uchwał podczas majowej sesji

W mieszkaniowych klimatach

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

W gmachu przy ul. Park Hutniczy mieści się najmłodszy wydział WST

Wyjątkowo rozbudowany był program majowej sesji Rady Miasta. W porządku obrad znalazło się prawie 40 projektów uchwał. Dotyczyły m.in.
kwestii zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu komunalnego, nadania nazwy nowej ulicy i warunków sprzedaży Wyższej Szkole
Technicznej zajmowanego przez nią gmachu przy ul. Park Hutniczy.
Sesję zdominowała dyskusja dotycząca przypadków zwrotu bonifikaty udzielonej przy
sprzedaży najemcy lokalu komunalnego.
W Zabrzu sprzedaż mieszkań ich dotychczasowym lokatorom odbywa się z 90-procentową zniżką. W przypadku, gdy sprzedadzą
oni swój lokal przed upływem pięciu lat, ale
uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczą na zakup kolejnego lub remont, wszystko jest w porządku. Nie zawsze jednak tak
bywa. W maju radni rozpatrywali osiem
przypadków, w których gmina domagała się
zwrotu bonifikaty.
– Ludzie znajdują się w różnych sytuacjach
życiowych, nie da się tego wcisnąć w sztywne ramy prawne. Czasem trzeba zrozumieć,
gdy ktoś prosi najwyższą władzę w mieście
o zrozumienie swojej sytuacji – podkreślała radna Elżbieta Adach. Ostatecznie radni
podjęli decyzję, że bonifikatę będą musieli
zwrócić nabywcy czterech lokali, natomiast
obowiązku takiego nie będzie w pozostałych
czterech przypadkach.
Podczas sesji dyskutowano również o wielkości bonifikaty przy sprzedaży Wyższej Szkole
Technicznej nieruchomości przy ul. Park Hut-
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niczy. Do tej pory uczelnia dzierżawi budynek
od miasta. Po dłuższej debacie radnych ustalono, że wyższe uczelnie będą mogły użytkować wieczyście nieruchomości za 10 procent
jej pierwotnej ceny. W związku z tym, że WST
poniosła już wydatki na modernizację zajmowanego budynku, będzie mogła go kupić za
1,5 procent obecnej wartości, co równe jest 10
procentom wartości pierwotnej tego obiektu.
W Grzybowicach pojawiła się z kolei nowa
ulica. Radni zdecydowali o nadaniu jej nazwy
Borowikowa. 
WG

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

CZERWIEC
Elżbieta Adach
Rafał Marek
6 (czw.) Stanisława Mikulak
13 (czw.) Jan Urban
17 (pn.) Krystian Jonecko
Łucja Chrzęstek-Bar
27 (czw.) Anna Solecka-Bacia
3 (pn.)

wokół nas
Wiemy już, kto pokieruje pracami nowo wybranych rad dzielnic i osiedli

Rady dzielnic ruszają do pracy
Osiemnaście nowo wybranych za-

brzańskich rad dzielnic i osiedli ma
już swoich przewodniczących. Podczas organizowanych w maju spotkań dzielnicowi radni otrzymali
również niezbędne do pracy dokumenty. A to oznacza, że można już
podejmować czekające w nowej

– Pierwsze posiedzenia wszystkich zabrzańskich rad dzielnic i osiedli odbyły się między 6 a 17 maja. Ich członkowie spotykali
się w sali sesyjnej ratusza przy ulicy Religi.
Na posiedzeniach przeprowadzone zostały wybory wszystkich funkcyjnych osób
w radach, przekazano także niezbędne do
dalszego funkcjonowania materiały i dokumenty – mówi Aleksandra Jurecka, naczelnik Biura Rady Urzędu Miejskiego Zabrzu.
Przypomnijmy, że w marcowych wyborach
zabrzanie wybrali 282 przedstawicieli do
rad dzielnic i osiedli. W dzielnicach Centrum
Północ i Centrum Południe rady liczą po
21 członków, w pozostałych dzielnicach są
15-osobowe. Po raz pierwszy swoją reprezentację uzyskała Zandka.
– Mamy dużo do zrobienia. Musimy doprowadzić do końca tematy zainicjowane przez
poprzednią radę, działającą jeszcze w strukturach dzielnicy Centrum Północ. Ale są
też nowe wyzwania. Aż się prosi, by zająć
się gruzowiskiem po zburzonym budynku
przy głównej ulicy Zandki. Temat jest dość
trudny, bowiem to teren prywatny – mówi
Bożena Dorosz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Zandka. – Mamy siedzibę w jednym
z pomieszczeń w budynku straży miejskiej,
liczymy więc na dobrą współpracę z doświadczonymi w utrzymywaniu porządku
funkcjonariuszami. Zresztą liczymy na pomoc wszystkich, którym na sercu leży dobro
mieszkańców dzielnicy – dodaje.
Marian Calow, przewodniczący Rady Dzielnicy Pawłów, przyznaje, że plany na najbliższe
miesiące związane są z trwającą nadal przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej. – Rozkopane ulice i chodniki oraz trudności z tym
związane rodzą czasem wśród mieszkańców dzielnicy spory, które trzeba łagodzić,
i tu mamy spore pole do popisu. Chcemy
też doprowadzić do odbudowy kładki nad

foto: UM Zabrze / Marcin Lesiak

kadencji wyzwania.

Po raz pierwszy wyłoniono w wyborach aż osiemnaście rad dzielnic i osiedli

Czarnawką, prowadzącej do parku Pileckiego, która zawaliła się trzy lata temu i dotąd
jej nie naprawiono. Taki mostek bardzo się
przyda mieszkańcom dzielnicy, bowiem po
drugiej stronie rzeczki są atrakcyjne tereny
do spacerów, jazdy na rowerze czy relaksu
wśród zieleni – podkreśla Marian Calow.
Jerzy Glabisz, sekretarz Rady Osiedla Kotarbińskiego, zaznacza, że jako emerytowane-

go pracownika budownictwa zawsze interesowała go infrastruktura. – Na moim osiedlu
już dość dawno zajmuję się urządzaniem
i pielęgnowaniem przyblokowej zieleni i to
daje mi dużo satysfakcji. W nowej radzie
dalej chciałbym się zajmować tym tematem, ale pewnie będą też inne pilne sprawy
wymagające rozwiązań – podsumowuje Jerzy Glabisz. 
WG

Nowymi radami dzielnic pokierują
Dzielnica

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Zarządu

Pawłów

Marian Calow

Roman Buchta

Osiedle Kotarbińskiego

Jadwiga Nandzik

Wojciech Niezgoda

Helenka

Grzegorz Olejniczak

Adrian Pyszka

Zaborze Południe

Jan Kasprzyk

Jerzy Gwarek

Kończyce

Jan Szulik

Eugeniusz Kuchta

Osiedle Kopernika

Adam Zięba

Jerzy Wójcicki

Centrum Północ

Marian Rau

Izabela Malkusz

Centrum Południe

Grażyna Żmijewska-Domżol Dariusz Genge

Grzybowice

Wojciech Wichary

Adam Tomanek

Makoszowy

Roman Pyzik

Marek Pol

Zaborze Północ

Antoni Strzoda

Arleta Skurska

Guido

Ewa Koper

Ryszard Bendkowski

Zandka

Bożena Dorosz

Jan Rudawski

Mikulczyce

Józef Kowol

Andrzej Wandiger

Osiedle Młodego Górnika

Tomasz Nalepka

Alojzy Cieśla

Biskupice

Walentyna Nowakowska

Grzegorz Turek

Maciejów

Krystyna Postrzednik

Krystyna Klepacka

Rokitnica

Ewa Zakrzewska

Sebastian Markisch
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wokół nas
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeniósł się do nowej siedziby

Wsparcie w nowoczesnym wydaniu
Wszystkie

pomieszczenia

lśnią

nowością, a z myślą o osobach
z malutkimi dziećmi przygotowano
nawet pokój do przewijania niemowląt. W maju Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie przeniósł się do
nowej siedziby. Stał się nią gruntownie odnowiony budynek po Zespole Szkół Specjalnych nr 39, do
foto: Igor Cieślicki

którego dobudowano całkowicie
nowy segment.

Lśniące nowością wnętrza

storem przedsięwzięcia. Do gmachu dawnej
szkoły dobudowany został nowocześnie zaprojektowany segment. W nowej siedzibie
powstało m.in. archiwum z prawdziwego
zdarzenia oraz wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt serwerownia. Wszystkie pomieszczenia są bardzo jasne i przestronne.
– Przeniesienie takiej instytucji jak nasza,
było ogromnym wyzwaniem logistycznym.
Dokumenty są liczone w milionach, do tego
dochodzi zaplecze techniczne, a ośrodek
musiał przecież cały czas funkcjonować –
zwraca uwagę Zbigniew Gurnacz, dyrektor
MOPR-u. – Na przeprowadzce zyskają wszyscy. Teraz jesteśmy w centrum, łatwiej do
nas dotrzeć, a warunki do pracy i dla naszych klientów są świetne – dodaje.
– Oby jak najmniej osób musiało korzystać
z pomocy MOPR-u, ale jeśli już zachodzi taka
potrzeba, niech będzie to pomoc świadczona
na najwyższym poziomie – zaznacza prezy-

12

Dawna szkoła przy ul. 3 Maja jest od kilku tygodni siedzibą MOPR

dent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Stworzenie nowej siedziby kosztowało siedem
milionów złotych. Na sfinansowanie budowy
ZBM-TBS zaciągnął kredyt, który będzie spłacany z czynszu płaconego przez MOPR.
Otwarcie nowej siedziby ośrodka towarzyszyło zorganizowanej 23 maja konferencji
„Samorząd dla rodziny”.
– Z jednej strony samorząd może w tej kwestii dużo, ale z drugiej ma też ograniczone
możliwości. Na pewno może zadbać o odpowiednią infrastrukturę, wspierać kobiety
w powrocie na rynek pracy. Bardzo istotne
są działania rządu w sprawie solidnej polityki prorodzinnej. Przykładem kraju, w którym ta polityka doskonale funkcjonuje, jest

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Z gmachu użytkowanego wcześniej przez
szkołę zostały praktycznie tylko zewnętrzne
ściany. Cały środek, łącznie ze stropami, został wykonany na nowo – tłumaczy Stanisław
Błaszkiewicz, prezes zarządzającej miejskimi
budynkami spółki ZBM-TBS, która była inwe-

Nowy segment dobudowany od podwórza
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PUP dołączy po sąsiedzku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie funkcjonował do tej pory w jednym budynku z Powiatowym Urzędem Pracy. Przeprowadzka nie oznacza jednak, że obie
instytucje będą teraz od siebie znacznie
oddalone. W najbliższych miesiącach
planowane są również przenosiny PUP-u,
a jego nową siedzibą stanie się gmach
przy placu Krakowskim 9. Od MOPR-u
oddziela go jedynie parking. Remont
gmachu już się rozpoczął. O gmach przy
ul. Roosevelta, w którym do tej pory działały obie instytucje, zostanie rozbudowany kampus Politechniki Śląskiej. Zostanie
w nim zlokalizowany Wydział Inżynierii
Biomedycznej, który w tej chwili rozsiany
jest po kilku budynkach.

Szwecja. Szukajmy zatem rozwiązań tam,
gdzie się udało z powodzeniem wcielić je
w życie – mówił prof. Marek Szczepański,
socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.
Joanna Krupska, prezes Związku Dużych
Rodzin 3+, zwracała uwagę, że duże rodziny stanowią w Polsce 17 procent ich ogółu,
a wychowuje się w nich jedna trzecia dzieci.
– To są średnie europejskie wyniki. Z kolei
zastępczych rodzin jest stanowczo za mało,
zwłaszcza niespokrewnionych. Tymczasem
dobrze byłoby, gdyby się rozwijały i stopniowo zastępowały duże domy dziecka –
podkreślała Joanna Krupska. Majowa konferencja wpisała się w program obchodów
Metropolitalnego Święta Rodziny. 

MM, GOR

wokół nas
Pierwszy w Polsce zakład produkujący seryjnie protezy serca otwarty został w Zabrzu

Mechaniczny ratunek dla słabnącego serca
Do tej pory miały spore rozmiary
i powstawały ich pojedyncze sztuki. Teraz się „skurczyły” i mogą być
wytwarzane seryjnie. W Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii otwarto
w maju zakład produkujący protezy serca.

foto: Igor Cieślicki

– To pierwszy taki ośrodek w Polsce – podkreśla Roman Kustosz, kierownik Pracowni
Sztucznego Serca w FRK. – By produkować
pompy wspomagania serca, trzeba było
stworzyć odpowiednie warunki. Chodzi
o maksimum precyzji i czystości – dodaje.
Laboratorium uruchomione 7 maja w FRK
składa się z dziewięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni około 500 metrów kwa-

Zasady działania mechanicznych pomp wspomagania serca przybliża Roman Kustosz

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Prof. Marian Zembala i jeden z pacjentów

Jedno z pomieszczeń nowego zakładu

foto: FRK / Wojciech Bujok

dratowych. Zaprojektowano tu odpowiedni
trakt przemieszczania się personelu oraz
ścieżki przemieszczania się wyrobu w zależności od fazy montażu, a tzw. strefy czyste
wyposażono w system klimatyzacji i oczyszczania powietrza o szczególnym reżimie sanitarnym. W tak przygotowanych pomieszczeniach protezy montowane są przy użyciu
precyzyjnych urządzeń szlifiersko-polerskich, na specjalnych, zautomatyzowanych
stanowiskach do wykańczania powierzchni
detali przeznaczonych do kontaktu z krwią.
– Protezy wszczepiane są częściowo do ciała,
dlatego nie mogą mieć żadnych zanieczyszczeń – zaznacza Roman Kustosz. – Produkowane w nowym zakładzie urządzenia są
mniejsze i lżejsze od dotychczas stosowanych. Pacjent będzie mógł z nimi swobodnie
spacerować – dodaje. Protezy serca są ratunkiem dla chorych ze skrajnie niewydolnym
sercem, zakwalifikowanych do transplantacji. Podtrzymują chorego przy życiu w czasie
oczekiwania na przeszczep. Odciążają chory
narząd, co w niektórych przypadkach daje
szansę uniknięcia przeszczepu.

nicznych. Teraz rozpoczynamy nowy etap
– badania kliniczne nowej pompy. To wielki sukces tego zespołu, ministerstw zdrowia i nauki oraz programu Polskie Sztuczne Serce – zaznacza prof. Witold Rużyłło.
W nowym zakładzie może powstawać do
pięciu protez tygodniowo. Na razie to modele przeznaczone dla dorosłych.

– Nie ma wątpliwości, że najlepsze jest ludzkie serce. Za dziesięć lat powiem to samo,
ale nie zawsze ono jest. Wciąż nie mamy
tylu dawców, ile porównywalne z nami kraje. Cieszymy się więc, że komory tutaj stworzone ratują chorych – mówi profesor Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum
Chorób Serca, w którym od lat z powodzeniem wykorzystywane są pompy z rodziny
ReligaHeart.
Podobnego zdania jest profesor Witold
Rużyłło, szef Instytutu Kardiologii w Warszawie. – Nigdy nie zastosowaliśmy innych
pomp niż opracowane tutaj. Tak sobie poradziliśmy, że nie musieliśmy stosować zagra-

Ważne są maksimum precyzji i czystości

Za rok naukowcy z FRK chcą produkować
pierwszą pediatryczną pompę dla dużych
dzieci. Plany zakładają, że za trzy lata powstanie model dla maluchów w wieku od
2 do 6 lat. Stworzenie ośrodka kosztowało prawie 1,5 mln zł. Około 570 tys. zł z tej
kwoty stanowiło dofinansowanie unijne.
– Chorych oczekujących na ratunek jest
ogrom. Dzięki działaniom podejmowanym
przez Fundację mogą oni otrzymać skuteczną pomoc, a Zabrze staje się rozpoznawalne w Polsce, Europie i na świecie.
Dziękuję za te podejmowane już od wielu lat wysiłki – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. GOR
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wokół nas
Zmarł profesor Edmund Rogala, jeden z twórców polskiej alergologii

Lekarz, nauczyciel, mentor
w Polsce. Dzięki jego staraniom na
Śląsku powstały pierwsze instytucje
lecznictwa alergologicznego. W maju
zmarł profesor Edmund Rogala, zabrzanin, wybitny lekarz i nauczyciel.
– Jego śmierć pogrążyła w smutku całe
środowisko medyczne, zaś alergologów
w szczególności – podkreśla prof. Bolesław
Samoliński, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, którego członkiemzałożycielem był zmarły lekarz. – Profesor
Edmund Rogala wykształcił wiele pokoleń polskich alergologów, dla których był

foto:Polskie Towarzystwo Alergologiczne

Był jednym z twórców alergologii

Prof. Edmund Rogala zmarł 25 maja

wspaniałym nauczycielem i mentorem.
Przez wiele lat wchodził w skład władz
Towarzystwa, tworzył jego struktury na
Śląsku i wielokrotnie reprezentował polską alergologię oraz PTA na światowych
kongresach medycznych. Działalność pro-

fesora Edmunda Rogali na rzecz naszego
Towarzystwa została doceniona przyznaniem tytułu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego –
zwraca uwagę prof. Bolesław Samoliński.
Prof. Edmund Rogala był w przeszłości kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych
i Alergologii w Zabrzu. Pełnił też funkcję
kierownika Kliniki Alergologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
był prorektorem ds. klinicznych tej uczelni w latach 1984-1990 i konsultantem ds.
alergologii. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
WG

Lada dzień ruszają prace związane z rekultywacją zdegradowanych terenów nad Bytomką

Nowe miejsca dla rekreacji

foto: Jerzy Przybysz

mach planowanych prac gleba zostanie
odkażona lub wymieniona, znikną dzikie
wysypiska i ruiny budynków, posadzone
zostaną nowe rośliny i wyznaczone ścieżki
dla rowerzystów i spacerowiczów.
– To projekt niezwykle ważny dla mieszkańców i środowiska, w którym żyjemy. Dzięki podjętym działaniom w mieście powstaną nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku
– podkreśla wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. Zakończenie projektu planowane jest na czwarty kwartał 2015 r. 
GOR

W ciągu najbliższych dwóch lat brzegi Bytomki zmienią się nie do poznania

Znikną dzikie wysypiska, zanieczyszczona gleba i ruiny dawnych obiektów
przemysłowych. W ich miejscu pojawią się ścieżki rowerowe, alejki dla spacerowiczów i nowa roślinność. Już wkrótce ruszają prace związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów nad Bytomką.
W maju podpisana została umowa z inżynierem kontraktu. Wraz z nadejściem
lata ruszyć mają pierwsze prace ziemne.
W pierwszej kolejności obejmą teren na
północ od ul. Nad Kanałem w Maciejowie
i zwałowisko przy ul. Trębackiej. Łącznie
dawny blask odzyskać ma osiem terenów
o łącznej powierzchni 179,8 ha. Obecnie
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znajdują się tam składowiska odpadów
poprzemysłowych, zapadliska, pozostałości nieczynnych już obiektów. W wielu miejscach zanieczyszczona jest gleba.
Wartość ogromnego projektu rewitalizacji sięga 48 mln zł. Prawie 41 mln zł z tej
kwoty stanowi pozyskane przez zabrzański
samorząd unijne dofinansowanie. W ra-
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Te tereny zyskają nowe oblicze:
– nieużytek w Maciejowie w okolicach
boiska „Orlik”
– nieużytek w Maciejowie na północ od
ul. Nad Kanałem
– wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Miejskiego Ogrodu Botanicznego
– zwałowisko odpadów hutniczych przy
ulicach Bytomskiej i Hagera
– zwałowisko odpadów wydobywczych –
hałda „Ruda”
– zwałowisko odpadów wydobywczych
przy ul. Trębackiej
– teren byłej koksowni „Concordia” w rejonie ul. Hagera
– stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej

wokół nas
Już w lipcu wchodzą w życie nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami

U progu śmieciowej rewolucji

Ważne, by przed wyrzuceniem zgniatać plastikowe butelki

Do końca czerwca do mieszkańców
Zabrza trafią nowe kontenery i worki na odpady. Ci, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, otrzymają
pojemniki w pięciu kolorach, pozostali – w jednym. Urzędnicy czekają
jeszcze na deklaracje śmieciowe od
tych właścicieli i zarządców, którzy
ich nie złożyli. W Zabrzu spóźnialskich jest około dwóch tysięcy.
– Wszystkich deklaracji powinno wpłynąć
około dziesięciu tysięcy, a na razie otrzymaliśmy ich 7,5 tysiąca.
Na brakujące deklaracje czekamy do 1 lipca.
W przypadku ich braku wydawane będą tzw. decyzje zastępcze – mówi Katarzyna Dzióba (na zdjęciu),
wiceprezydent Zabrza. W naszym mieście
rozstrzygnięty już został przetarg na wybór
firmy, która będzie się zajmować wywozem
i zagospodarowaniem odpadów. Wygrała
A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. W wyniku przetargu udało się obniżyć stawkę za odbiór
odpadów. Pierwotnie miała ona wynosić
9,85 zł od osoby w przypadku zbiórki selektywnej i 13,85 zł przy braku segregacji.
Ostatecznie przyjęte zostały stawki w wysokości odpowiednio 8,85 zł i 12,85 zł. Jednocześnie analizowane są jeszcze możliwości
zastosowania ulg dla rodzin wielodzietnych.
– Najpóźniej do końca czerwca firma wy-

posaży nieruchomości wielorodzinne w pojemniki, a domki jednorodzinne w worki
umożliwiające mieszkańcom zbiórkę odpadów komunalnych zgodnie z zadeklarowanym sposobem – zapowiada wiceprezydent
Katarzyna Dzióba.
W przypadku zbiórki selektywnej dostarczone zostaną kontenery lub worki w pięciu kolorach. Ci, którzy chcą płacić więcej i śmieci
nie zamierzają segregować, otrzymają tylko
czarny pojemnik lub worek. – Weryfikacją,

Tyle zapłacisz
8,85 zł / os.
– koszt odbioru odpadów
w przypadku zbiórki selektywnej

12,85 zł / os.
– koszt odbioru odpadów
w przypadku braku segregacji
czy śmieci wyrzucane są zgodnie z zadeklarowanym sposobem, będzie się zajmować
firma wywożąca odpady. W przypadku mieszania odpadów, informowani będą o tym
zarządcy nieruchomości. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, wydawana będzie decyzja zobowiązująca do ponoszenia wyższej opłaty – tłumaczy Katarzyna Dzióba.
Urzędnicy przyznają, że w przypadku zabudowy wielorodzinnej stosowana będzie
odpowiedzialność zbiorowa. Dlatego istotne jest, by właściciele i zarządcy nieruchomości ograniczyli dostęp do śmietników
osobom postronnym i zabezpieczyli miejsca
zbiórki odpadów. – Odpowiednia organizacja placyku gospodarczego leży po stronie

Należy wrzucać: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (opakowania po napojach typu PET, kosmetykach
i chemii gospodarczej, opakowania oznaczone symbolem recyklingu, plastikowe
worki, opakowania metalowe i aluminiowe – kapsle, puszki, folia aluminiowa).
Nie należy wrzucać: opakowań po olejach,
farbach, chemikaliach, aerozolach oraz zanieczyszczonych innymi substancjami niebezpiecznymi, baterii, sprzętu AGD).
Należy wrzucać: papier (karton, gazety,
ulotki, książki, zeszyty, papier biurowy).
Nie należy wrzucać: kartonów i tektur
pokrytych folią aluminiową, tłustego
i zabrudzonego papieru, tapet.

Należy wrzucać: szkło (szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, inne
przedmioty szklane oznakowane znakiem GL70, GL71, GL72).
Nie należy wrzucać: porcelany, żarówek, luster, ekranów telewizyjnych, szyb
samochodowych i okiennych).
Należy wrzucać: odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, stare pieczywo, fusy po kawie i herbacie, odpady
z ogrodów – rośliny, trawa, liście).
Nie należy wrzucać: resztek po posiłkach, popiołu, odpadów zwierzęcych
Należy wrzucać: odpady zmieszane
(odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej z pozostałych kategorii,
wygaszony popiół, resztki po posiłkach,
tłusty i zabrudzony papier, środki higieny
osobistej).
Nie należy wrzucać: leków, chemikaliów, baterii, odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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Kolory pojemników

foto: Igor Cieślicki

właścicieli nieruchomości – podkreśla wiceprezydent Katarzyna Dzióba.
W najbliższym czasie do mieszkańców trafią broszury ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi nowych zasad gospodarowania
odpadami. Informacje można też uzyskać
pod numerem telefonu 32 37-33-551 lub bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, I piętro, pok. 120 i 121.

GOR

wokół nas
Prezydent Zabrza w składzie Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Pełni funkcję doradczą, a do pracy w nim zaproszono szesnaście
osób reprezentujących środowiska
biznesu, gospodarki i samorządu.
W maju powołano do życia Konwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W jego składzie
jest prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Konwent to nowa formuła. Dotychczas
niewiele uczelni ją wprowadziło. Wybór członków Konwentu dokonywany
jest przez Senat uczelni, a kandydatury
przedstawia rektor. W skład Konwentu
wchodzą przedstawiciele biznesu i ad-

ministracji publicznej, którzy przez całą
kadencję będą pełnić funkcję doradczą,
między innymi przy uruchamianiu nowych
kierunków studiów czy poprzez proponowanie tematów badawczych ważnych
dla gospodarki lub samorządu – tłumaczy
dr Marcin Baron, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów, podczas którego oficjalnie powołano
członków Konwentu uczelni, odbyło się 23
maja. Razem z prezydent Zabrza nominacje
otrzymali m.in.: dyrektor generalny ING Direct Brunon Bartkiewicz, wiceprezes Kompanii Węglowej Krzysztof Brejdak, wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk, prezes zarządu
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek i Piotr Wojtas, dyrektor
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Powołanie Konwentu towarzyszyło uro-

foto: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

W elitarnym gronie

Gratulacje odbiera prof. Szewach Weiss

czystości, podczas której tytułem Doktora
Honoris Causa uhonorowany został prof.
Szewach Weiss, wybitny polityk, były ambasador Izraela w Polsce.
MM

Ponad tysiąc osób wzięło udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Rysowania

Uwieczniali teatralne pozy
Pod znakiem teatru przebiegał XVI Międzynarodowy Festiwal Rysowania,
który do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyciągnął setki młodych artystów. Przez kilka godzin w różnych technikach powstawały rysunki przedstawiające pozujących modeli. Najlepsze prace zobaczymy po

foto: Jerzy Przybysz

Magda Hyła przyjechała z Zakopanego

Tematyka teatralna bardzo przypadła do
gustu zwłaszcza dziewczynom. – Jestem tu
pierwszy raz i bardzo mi się podoba. Na początku trochę się stresowałam, bo sala wydała mi się ogromna. Uwielbiam rysować.
W przyszłości chciałabym zostać nauczycielką plastyki. Jak byłam mała, to najbardziej lubiłam rysować konie. Teraz najczęściej rysuję
w ogóle zwierzęta. Dziś wybrałam modelkę,
której suknia i poza najbardziej mi się spodo-
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bały – mówiła 10-letnia Natalia Tomczyk.
Anna Sombrowska na festiwal przyjechała
z Rudy Śląskiej. Jak mówi, to doskonała okazja, by poznać nowych ludzi, sprawdzić umiejętności i świetnie się bawić. – Nie przyjechałam tu po to, by coś wygrać. Udział w tym
przedsięwzięciu traktuję z przymrużeniem
oka, przyjechałam, żeby porysować w fajnym towarzystwie. Podoba mi się atmosfera.
Odkąd pamiętam, rysowałam. Mama zawsze
miała w torebce przybory do rysowania, na
wszelki wypadek, gdybym poczuła, że muszę
coś uwiecznić. Na poważnie podeszłam do
tematu w maturalnej klasie i zapisałam się na
kółko plastyczne. To był dobry pomysł. Dziś
realizuję swoją pasję jako amatorka, chętnie
biorę udział w konkursach – mówiła Anna,
nie przerywając rysowania mima, którego
wybrała, bo to „nieodgadniona postać”.
W tegorocznym festiwalu nie zabrakło
uczestników z miast partnerskich: Równego,
Trnavy i Sangerhausen. Była też grupa mło-
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foto: Jerzy Przybysz

wakacjach w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek.

Anna Sombrowska przy swojej pracy

dzieży z Zakopanego. – Jesteśmy ze szkoły
artystycznej, w festiwalu bierzemy udział
pierwszy raz. Jest niezwykle sympatycznie,
radośnie – mówiła 17-letnia Magda Hyła. –
Marzę o Akademii Sztuk Pięknych. Moja ulubiona technika to węgiel, pastele, olej. Najbardziej lubię rysować postacie, stawiam na
żywe kolory. Bardzo lubię piratów, a wybrana
przeze mnie modelka, oprócz fajnego stroju,
ma ciekawe akcesoria, w tym bębenek. Ten
festiwal to bardzo ciekawa inicjatywa, pozwala na sprawdzenie się. Można nawiązać
nowe znajomości i z pewnością się czegoś
nauczyć – podkreślała dziewczyna. 
MM

wokół nas
Ruszył przetarg na dokończenie budowy krytej pływalni na osiedlu Kopernika

Basen przed ostatnią prostą
W maju ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy krytej pływalni na osiedlu Kopernika.
Wszystko wskazuje, że opustoszały przez ostatnie miesiące plac bufoto: Igor Cieślicki

dowy ożyje ponownie w lipcu.
– Po ogłoszeniu przetargu mieliśmy kilkanaście telefonów z całej Polski z pytaniami
o szczegóły naszej inwestycji. Ile tych firm
przystąpi ostatecznie do przetargu, nie
wiemy. Zakładamy, że nowy wykonawca,
jeżeli nie będzie odwołań od wyniku przetargu, mógłby zacząć prace już w lipcu. Powinny one potrwać około pięciu miesięcy,
potem potrzebne są jeszcze dwa miesiące
na wszystkie niezbędne odbiory. Otwarcie
basenu byłoby zatem możliwe na przełomie stycznia i lutego 2014 roku – mówi Józef
Piontek, kierownik nadzoru inwestorskiego
Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu.
Przypomnijmy, że postępująca bardzo
sprawnie budowa stanęła jesienią ubiegłego roku, gdy będąca generalnym
wykonawcą firma Budus S.A. ogłosiła

W budynku przyszłej pływalni gotowa jest m.in. niecka głównego basenu

upadłość. Przez ostatnie miesiące trwała szczegółowa inwentaryzacja, której
celem było dokładne określenie, co już
zostało zrobione, a co musi się znaleźć w specyfikacji nowego przetargu.
Jak oceniają fachowcy, obiekt na osiedlu
Kopernika gotowy jest mniej więcej w połowie. Wykonane zostały wszystkie prace
żelbetowe, ścianki wewnętrzne, w większości gotowa jest elewacja. Do wykonania
są instalacje basenowe, armatura i wszystkie prace wykończeniowe.
– Jestem bardzo zadowolona, że udało się
uporać ze wszystkimi formalnościami i budowa basenu będzie kontynuowana. Wiem,

jak ważna jest to inwestycja dla mieszkańców Zabrza, którzy w czasie spotkań z radnymi często podnosili ten temat. Mam nadzieję, że teraz już bez przeszkód budowa
pływalni zostanie ukończona, a zabrzanie
nie będą musieli jeździć do ościennych
miast, by móc skorzystać z nowoczesnego
aquaparku – uśmiecha się Łucja ChrzęstekBar, przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miasta.
W nowym obiekcie mają się znaleźć dwa
baseny – sportowy o wymiarach 25 na 16
metrów i mniejszy, rekreacyjny. Będą sauny, jacuzzi i zewnętrzna zjeżdżalnia. 

WG

Za nami kolejne spotkanie z cyklu Forum Zarządzania

O kierowaniu kolejowym gigantem
Ze studentami Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej spotkał się 16 maja Christian
Schreyer, prezes DB Schenker Rail
Polska. Otwarty wykład został zorganizowany w ramach cyklu Forum

– Cieszę się z udziału w tym przedsięwzięciu, ponieważ siedziba naszej firmy znajduje
się właśnie w Zabrzu. Zawsze jesteśmy zainteresowani tym, by studenci mogli lepiej
poznać nas i specyfikę pracy w naszej firmie
– mówi Christian Schreyer, który podczas
spotkania opowiadał m.in. o liberalizacji
rynków kolejowych w Europie i zarządzaniu
multikulturową korporacją. DB Schenker to
firma, która oferuje najwyższej jakości roz-

foto: Igor Cieślicki

Zarządzania.

Szef DB Schenker Rail Polska

wiązania logistyczne spełniające międzynarodowe standardy jakości w zakresie transportu kolejowego i spedycji.
DB Schenker Rail Polska to największy
w naszym kraju prywatny przewoźnik kolejowy. – Forum ma za zadanie przeniknięcie
się dwóch światów – trochę hermetycznego
świata akademickiego ze światem bardziej
realnym, światem przemysłu, gospodarki
i samorządu – tłumaczy dr Andrzej Polewczyk, prodziekan ds. studenckich Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.
Cykl Forum Zarządzania to zainaugurowana kilka lat temu wspólna inicjatywa uczelni i zabrzańskiego samorządu. Do tej pory
ze studentami spotkali się m.in. nieżyjący
już profesor Michał Kulesza, eurodeputowany Jan Olbrycht, prezes Allianz Polska
Paweł Dangel czy ambasador Chorwacji
Ivan del Vechio. 
MM
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Już po raz szósty obchodziliśmy Metropolitalne Święto Rodziny

Na rodzinnym fund
foto: Igor Cieślicki

towarzyszyło obchodom VI Metropolitalnego Święta Rodziny. Przez
dwa tygodnie w miastach Śląska
i Opolszczyzny odbywały się konferencje, festyny, warsztaty i koncerty,
których wspólnym tematem była rodzina. Obchody zainaugurowane zostały 18 maja w Domu Muzyki i Tańca widowiskiem „Wesele na Górnym
Śląsku” w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”.
Uroczystość rozpoczęła się od przypomnienia poświęconych rodzinie słów papieża
Jana Pawła II. To właśnie przesłanie Ojca
Świętego od początku towarzyszy Metropolitalnemu Świętu Rodziny. – Wsłuchajmy
się w te słowa Jana Pawła II i zastanówmy
nad ich sensem – mówiła podczas inauguracji Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza i koordynator Metropolitalnego
Święta Rodziny. – Wszystko, co robimy,
jest po to, by rodzina była silniejsza, by
pomóc tej najmniejszej komórce. Serce
rośnie na myśl, że spotykamy się już po
raz szósty – podkreślała pani prezydent.
Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor
Skworc, honorowy patron przedsięwzięcia,
zwracał uwagę, że do wspólnego przedsię-
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wzięcia włącza się coraz więcej miast i instytucji. W program obchodów wpisały się
w tym roku inicjatywy przygotowane przez
Jaworzno i Racibórz oraz miasta Opolszczyzny. – To dobry kierunek. Metropolitalne
Święto Rodziny jednoczy południe Polski,
motywuje do wspólnego spędzania czasu i dyskutowania o potrzebach rodziny.
Kto wie, może już niedługo razem z nami
świętować będzie cała Polska – mówił abp
Wiktor Skworc, który jest autorem hasła
tegorocznych obchodów „Rodzina wiarygodna”. – W tym prostym określeniu kryją
się trzy słowa: rodzina, wiara i godność.
Słowa te, połączone ze sobą, wyrażają głębokie przekonanie, że podniesiony do rangi

Do Zabrza przyjechał abp Damian Zimoń

foto: Igor Cieślicki

„Rodzina wiarygodna” – takie hasło

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i arcybiskup Wiktor Skworc na widowni DMiT-u
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damencie zaufania
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

zapisać na kurs tańca – mówiła pani Jadwiga.
– To dla nas okazja, żeby spędzić czas razem,
a przy okazji przekazać córkom najważniejsze wartości rodzinne, takie jak szacunek,
miłość i umiejętność wybaczania. Ważne
jest też, żeby umiały cieszyć się
każdym wspólnie spędzonym
dniem – zwracała uwagę Edyta Bluszcz, mama Ani i Alicji.
Krystyna Rożek-Lesiak
na spektakl przyszła
z wnuczką Madzią.
– Mam trzech synów,
synowe,
siedmioro wnucząt i 92-letnią
mamę, a wszyscy mieszkamy w jednej
kamienicy. To
taki wielopokoleniowy, rodzinny dom. Staramy
się chociaż raz
w miesiącu spotkać przy wspólnym
obiedzie,
wtedy przy stole
zasiada
kilkanaście osób, jest
głośno i wesoło
– opowiadała
pani Krystyna.
Program VI Metropolitalnego

Święta Rodziny był bardzo bogaty. Kilkudziesięciu wystawców prezentowało swą
ofertę podczas organizowanego przez Księgarnię św. Jacka IX Kiermaszu Wydawców
Katolickich. Imprezie towarzyszyły ortograficzne zmagania o tytuł „Bezbłędnej Rodziny
2013”. Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
zaprosił na spektakl „Serce” Edmunda de
Amicisa. W Parku Śląskim rozegrana została kolejna edycja Biegu Rodzinnego. Były
festyny, koncerty i konferencje. Niezwykle
ważną uroczystością wpisującą się w program obchodów była pielgrzymka mężczyzn
do Piekar Śląskich. Jak co roku, w sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej zgromadziło się około stu tysięcy wiernych. 

GOR, RS

foto: Igor Cieślicki

sakramentu związek mężczyzny i kobiety,
staje się wspólnotą zasługującą na pełne
zaufanie. Osoby tworzące rodzinę obdarzają siebie fundamentalnym zaufaniem, po
prostu sobie nawzajem wierzą – tłumaczy
metropolita.
Na widowni Domu Muzyki i Tańca zasiedli
18 maja przedstawiciele świata nauki i kultury, samorządowcy i związani ze Śląskiem
politycy. Byli biskup senior Damian Zimoń i wnuk Stanisława
Ligonia, na którego tekście
powstał towarzyszący inauguracji obchodów spektakl
„Wesele na Górnym Śląsku”. Barwne widowisko, w którym przypomniane zostały
towarzyszące zaślubinom sprzed wieku
zwyczaje, zaprezentowali artyści Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”.
– Spektakl był przepiękny – podkreślała
Jadwiga Nandzik, która
na inaugurację Metropolitalnego Święta Rodziny przyszła razem
z wnuczką, 5-letnią
Asią. – Tańce, stroje,
scenografia. To wszystko robiło imponujące wrażenie. Asi spodobało się do
tego stopnia, że teraz chce się

Edyta i Jakub Bluszczowie z Anią i Alicją

Męska pielgrzymka do Piekar Śląskich
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Nowa galeria usługowo-handlowa przy ul. Wolności już otwarta

Galeria miastem tętniąca
Zrobić zakupy, zagrać w kręgle, na-

ście wielopoziomowy parking, na którym są
miejsca dla dwustu samochodów. W pobliżu
są również przystanki autobusowe i tramwajowe – zwraca uwagę Tomasz Sekuła.
Galeria jest dużo mniejsza od funkcjonujących w mieście do tej pory podobnych
obiektów, ale, jak zapewniają zarządcy,
to właśnie stanowi jej atut. Na czterech
kondygnacjach o łącznej powierzchni 9,5

uczyć się tańczyć i wypić kawę można w kameralnych i dopracowanych
w architektonicznych detalach wnętrzach Galerii Zabrze. Nawiązujący
do industrialnych obiektów przeszklony budynek, który wypełnił

foto: Igor Cieślicki

lukę między kamienicami przy ulicy
Wolności, w maju otworzył podwoje
dla klientów.

Chętni mogą tu zagrać m.in. w kręgle

tysiąca metrów kwadratowych zlokalizowano ogółem około 50 sklepów, punktów
usługowych i lokali gastronomicznych.
W strefie rozrywki działa m.in. szkoła tańca.
– Galeria w niezwykły sposób wpisała się
w stale rewitalizowaną przestrzeń publiczną naszego miasta. Jestem przekonana, że
dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli korzystać z bogatej oferty rekreacyjnej,
sprawiającej, że ulica Wolności postrzegana
będzie nie tylko jako przestrzeń handlu, ale
także ulubione miejsce spotkań i rozrywki
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

– Nasz obiekt opiera się na trzech filarach,
z którymi związane są hasła: „Galeria Zabrze – miastem tętniąca”, „Galeria Zabrze
– kopalnia nowych marek” i „Galeria Zabrze
– doskonała komunikacja” – mówi Tomasz
Sekuła, dyrektor ds. marketingu nowego
obiektu. – Chcemy nadawać rytm miastu,
dlatego twórczo łączymy rozrywkę z handlem. Działa u nas pierwsza w mieście
kręgielnia, można zagrać w bilard, darta
i odpocząć przy dobrej kawie. Industrialna architektura zapewnia niepowtarzalny
klimat. Udało nam się wprowadzić marki,
które dotąd nie były obecne w Zabrzu. Do
dyspozycji klientów jest pierwszy w mie-

Industrialna architektura nowej galerii

Od ponad 60 lat 1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka

Święto wszystkich maluchów
Na ten dzień wszystkie dzieciaki czekają z utęsknieniem przez cały rok.

Trzyletnia Madzia i jej o sześć lat starsza kuzynka Martynka zgodnie przyznają, że Dzień
Dziecka to jeden z najprzyjemniejszych dni
w roku. – Wtedy dzieci są najważniejsze.
I jeszcze dostaje się prezenty – podkreślają dziewczynki. A wszystko zaczęło się
w 1950 r. od akcji zbierania podpisów pod
tzw. apelem sztokholmskim. Wzywał on narody do przeprowadzenia plebiscytu w sprawie zakazu produkcji broni atomowej. Dwa
lata później Dzień Dziecka na stałe wpisał
się już do kalendarza. Od 1994 r. w Warszawie obraduje 1 czerwca Sejm Dzieci i Młodzieży. Ale mniejszych lub większych imprez związanych z obchodami jest multum.
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W zabrzańskiej kopalni „Guido” na najmłodszych czekała w tym roku... Królewna
Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. W Domu
Muzyki i Tańca pojawił się Kot w Butach.
Dzień Dziecka obchodzono także w Teatrze
Nowym, gdzie dla dzieci zaplanowano spektakl „Draka w tropikach, ptaka i słonika”.
W świetlicy dzielnicowej w Grzybowicach
przygotowano turniej szachowy dla dzieci, a w Miejskim Ośrodku Kultury koncert
„Mama i ja”. A my, z okazji Dnia Dziecka,
życzymy wszystkim maluchom spełnienia
najskrytszych marzeń i tego, by uśmiech na
ich buziach gościł przez cały rok, a nie tylko
w dniu ich święta. 
MM
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1 czerwca, od 1950 roku, obchodzony jest Dzień Dziecka.

Kuzynki Martynka i Madzia
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Prawie 1,3 tysiąca młodych zabrzan zdawało w maju egzamin dojrzałości

Po gorączkowym okresie przygotowań i pisania próbnych matur nastała chwila prawdy dla tegorocznych
absolwentów szkół średnich. Od 7
do 28 maja trwały maturalne zmagania. W Zabrzu do egzaminu przystąpiło prawie 1,3 tysiąca osób.
– Nie było strasznie, pytania okazały się
proste. W szkole solidnie się uczyliśmy,
powtarzaliśmy, więc tematy nie były zaskoczeniem. Wybrałam porównanie obrazu
przeszłości w oparciu o „Gloria victis” Elizy
Orzeszkowej oraz wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Mazowsze”. Jestem dobrej
myśli – mówiła tuż po egzaminie z języka
polskiego Karolina Zienkiewicz, tegoroczna

absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego.
Karolina Lomania wybrała temat dotyczący
roli autorytetu w społeczeństwie na podstawie dyskusji Cezarego Baryki i Szymona
Gajowca w powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. – Każdy musi przez to
przejść. Egzamin maturalny to kolejny etap
w życiu młodego człowieka. Szkołę będę
wspominać miło, ale cieszę się już na nowe
doświadczenia – podkreślała Karolina.
W II LO maturę zdawało w maju 131 tegorocznych absolwentów i 20 absolwentów
z lat ubiegłych. – Najbardziej obawialiśmy się
matematyki, ale okazała się nie taka straszna
i uczniowie wychodzili zadowoleni. Największym powodzeniem podczas tegorocznej matury cieszyła się biologia – 38 osób zdawało
ją na poziomie rozszerzonym, 24 na poziomie
podstawowym. W dalszej kolejności najwięcej osób zdawało chemię, WOS i matematykę

foto: Jerzy Przybysz

Maturalna chwila prawdy

Tegoroczne maturzystki z II LO w Zabrzu

na poziomie rozszerzonym – podsumowuje
maturalne zmagania Anna Ligocka-Żyła, wicedyrektor ZSO nr 5.
MM

Absolwenci pierwszego rocznika klasy lotniczej opuszczają mury Zespołu Szkół nr 3

Ze szkolnych murów w przestworza
Powstała trzy lata temu. Na naukę
w niej zdecydowało się osiem osób.
Klasa lotnicza w Zespole Szkół nr
3 im. rtm. Witolda Pileckiego wypuszcza właśnie pierwszych absol-

– Mój tato w młodości latał na szybowcach,
skakał ze spadochronem. Często mi o tym
opowiadał, na tyle interesująco, że chciałem również tego doświadczyć. Od dziecka
pasjonuję się lotnictwem i postanowiłem
znaleźć szkołę, która rozwijałaby tę pasję.
Tak trafiłem do Zabrza – uśmiecha się pochodzący aż z Opola Jakub Utzig. – Nie żałuję swojego wyboru. Zajęcia były naprawdę
ciekawe, a my zżyliśmy się ze sobą. Szkolenie lotnicze było niepowtarzalną okazją, by
czegoś się nauczyć i doświadczyć nowych
rzeczy – dodaje Jakub, który planuje studia
również związane z lotnictwem.
Ale klasa o profilu lotniczym przyciągnęła
nie tylko chłopców. – Zobaczyłam plakat
reklamujący ten kierunek. Byłam zaskoczona, że za darmo mogę mieć możliwość dotknięcia czegoś, co dotąd było poza moim

foto: Jerzy Przybysz

wentów.

Absolwenci pierwszego rocznika klasy lotniczej w Zespole Szkół nr 3

zasięgiem. I nie żałuję. Doświadczenia były
niesamowite. Na pewno będę wspominać
nasze akrobacje w powietrzu. Dzięki temu
kierunkowi bardzo polubiłam meteorologię
i geografię i właśnie nad tymi studiami się
zastanawiam – mówi Katarzyna Dzwonek.
– Okazało się, że pilotowanie wcale nie jest
takie trudne. Nie czułam większego lęku,
choć lot z instruktorem, który zaplanował dla
mnie szereg akrobacji, na pewno zostanie mi
w pamięci – śmieje się Aleksandra Paszka.

Obecnie w ZS nr 3 naukę w klasie o profilu
lotniczym kontynuuje dziesięć osób. – Młodzi ludzie uczą się matematyki, geografii
i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego w programie znajdują się przedmioty teoretyczne dotyczące
lotnictwa. Jest także szkolenie praktyczne,
które nasi uczniowie odbywają na terenie
gliwickiego aeroklubu – mówi dyrektor placówki Grażyna Kossowska-Łysy. 

MM
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W kościele, przy tablicy i pod pomnikiem, czyli...

Zabrzanie uczcili majowe rocznice
Święto Konstytucji 3 Maja, Święto
Pracy oraz Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności to najważniejsze z majowych rocznic. Ich obchody odbyły się między innymi w kościele św. Anny oraz pod pomni-
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foto: Jerzy Przybysz

Uroczysta msza w intencji ojczyzyny w kościele św. Anny

foto: TVZ

Kwiaty składają przedstawiciele służb mundurowych

Obchody Święta Pracy zorganizowano pod pomnikiem Wincentego Pstrowskiego

foto: TVZ

– Maj to miesiąc szacunku i pamięci o ważnych wydarzeniach w naszej historii – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W ramach obchodów Święta
Konstytucji 3 Maja w kościele św. Anny odprawiona została msza w intencji ojczyzny.
Uświetnił ją występ chóru Resonans con
tutti. Po nabożeństwie pod tablicą „Pamięci
tych, co grobów nie mają” na placu kościelnym złożone zostały kwiaty. Zagrała orkiestra pod kierunkiem Henryka Mandrysza.
– Polacy mają świadomość swojego miejsca
na mapie Europy. To Polacy, jako drudzy
na świecie, mieli swoją konstytucję. Jestem
przekonana, że są z tego faktu dumni –
mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Obchody Święta Pracy zostały w Zabrzu
zorganizowane przez działaczy Sojuszu
Lewicy Demokratycznej oraz Stowarzyszenie „Pokolenia”. Uczestnicy uroczystości
spotkali się pod pomnikiem Wincentego
Pstrowskiego. – W obecnych czasach zbyt
mało uwagi poświęcamy temu świętu. Tymczasem około 90 procent PKB tworzą małe
firmy, których właścicieli trudno zaliczać do
typowych kapitalistów. Są to ludzie bardzo
ciężko pracujący. Święto Pracy powinno być
obchodzone przez wszystkich. Pamiętajmy,
że pracodawca nie istnieje bez pracownika,
a pracownik bez pracodawcy. Świat wokół nas się zmienia i powinna się również
zmienić filozofia postrzegania tego święta,
które jest bardzo ważne i służy integracji
społecznej – podkreśla Jerzy Wereta z SLD. –
Problem mamy z Dniem Zwycięstwa. Moim
zdaniem nie jest ważne czy obchodzimy go
8, czy 9 maja. To było bardzo ważne wydarzenie w dziejach naszego narodu. A dzisiaj
z powodów politycznych spychamy historię
II wojny światowej na margines i sami siebie pozbawiamy powodów do świętowania
dumy z postawy polskiego żołnierza. W naszym mieście o miejsca pamięci tamtych
wydarzeń właściwie zadbano, za co w imieniu Stowarzyszenia „Pokolenia” dziękuję –
podsumowuje Jerzy Wereta. 
GOR, WG

foto: Jerzy Przybysz

kiem Wincentego Pstrowskiego.

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło również najmłodszych zabrzan
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Zakończył się gruntowny remont Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Pawłowie

Ciekawe zajęcia w odnowionych wnętrzach
Mieszkańcy Pawłowa nie kryją
radości! Ich Dzielnicowy Ośrodek
Kultury przeszedł prawdziwą metamorfozę. Zniknęły efekty szkód
górniczych, wymienione zostały
wszystkie instalacje, a poszczególne pomieszczenia i klatka schodowa zyskały nowy blask. W maju,
po trwającym ponad rok remoncie,
foto: Igor Cieślicki

Mieszkańcy wypełnili po brzegi wyremontowaną aulę Dzielnicowego Ośrodka Kultury

– Adasiowi bardzo podoba się plac zabaw.
Przychodzimy tu na różne występy, a przedstawienie i koncert z okazji otwarcia obejrzał w całości – uśmiecha się pani Katarzyna.
Krystian Jonecko, radny z Pawłowa, zwraca
uwagę, że na odnowieniu DOK-u skorzystają nie tylko mieszkańcy jego dzielnicy. – Na
prowadzonych tu zajęciach i imprezach spotykają się również mieszkańcy Makoszów,
Zaborza, Kończyc czy osiedla Janek – wymienia Krystian Jonecko. – Szkody górnicze w budynku były już bardzo widoczne.
Dzięki kopalni udało się je usunąć. To bardzo cieszy – dodaje. W odnowionym DOK-u
najbardziej podoba mu się aula. – Od lat
przychodzę tu na bale czy koncerty. Teraz
sala nabrała blasku i jest naprawdę reprezentacyjna. Nie musimy się już wstydzić
popękanych ścian czy brakujących w parPrzedstawienie „Kopciuszek”

foto: Igor Cieślicki

– Jestem szczęśliwa, patrząc na efekty – podkreśla Joanna
Chmiel (na zdj. obok),
kierownik Dzielnicowego Ośrodka Kultury
w Pawłowie. – Remont
był bardzo skomplikowany, ale teraz mamy
odnowioną salę plastyczną, piękną salę wystawową i salę taneczną – wylicza.
Gruntowny remont budynku przy ul. Sikorskiego rozpoczął się w lutym ubiegłego roku.
W pierwszej kolejności usunięte zostały efekty szkód górniczych. Następnie wymieniono
instalacje centralnego ogrzewania, wodociągową i elektryczną. Zwieńczeniem prac
było odnowienie poszczególnych pracowni,
łazienek i klatki schodowej. Na remont przeznaczono z miejskiej kasy milion złotych.
– Jest przepaść między tym, co było, a tym, co
jest teraz – przyznaje mieszkająca w Pawłowie
Katarzyna Lach, mama 1,5-rocznego Adasia.

Nowe oblicze sali wystawowej

foto: Igor Cieślicki
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budynek został oficjalnie otwarty.

foto: Igor Cieślicki

Wyremontowana klatka schodowa

kiecie klepek – podkreśla Krystian Jonecko.
Podczas zorganizowanego 9 maja oficjalnego otwarcia młodzi artyści z pawłowskiego
DOK-u zaprezentowali m.in. przedstawienie
„Kopciuszek”. Wystąpił również chór mieszany „Lutnia”. Przypomnijmy, że Pawłów
jest jedną z czterech dzielnic Zabrza, które
mają własne ośrodki kultury. Prowadzone są tu zajęcia m.in. z badmintona, tenisa
stołowego, aerobiku i taneczne. Działają
kółka plastyczne, teatralne i dziennikarskie.
Organizowane są spotkania klubu seniora,
projekcje filmów, warsztaty i przeglądy artystyczne. 
GOR
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wokół nas
Kolekcja prestiżowych nagród zdobytych przez zabrzański chór staje się coraz bogatsza

Resonans oczarował Słowenię
Do bardzo udanych może zaliczyć
kolejny sezon artystyczny zabrzański
chór Resonans con tutti. Po ostatnich
konkursowych występach chór wzbo-

foto: Jerzy Przybysz

XXXII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy przyniósł chórzystom z Zabrza nie tylko Grand
Prix, Złoty Kamerton oraz liczne nagrody
specjalne dla dyrygenta i zespołu, ale także
specjalne zaproszenie na konkurs legnicki,
na który bardzo trudno się dostać. W Bydgoszczy chór zdobył 100 punktów na 100
możliwych. Swoją znakomitą formę chórzyści potwierdzili 25 maja w Legnicy, gdzie
podczas konkursu Legnica Cantat otrzymali
Złoty Dyplom.

Maria Kroczek pokazuje trofea zespołu

Wiosną chórzyści wyjechali do Słowenii, by
wziąć udział w Międzynarodowym Konkur-

foto: Archiwum chóru Resonans con tutti

gacił się o nowe, prestiżowe nagrody.

Chór Resonans con tutti podczas konkursu w Słowenii

naszymi występami zarówno publiczność,
jak i jury, co jest dowodem na to, że droga,
którą obraliśmy, jest dobra. Jesteśmy otwarci na przyjmowanie nowych chórzystów. Jeśli ktoś ma ochotę realizować muzyczną pasję, zapraszamy do nas – mówi Waldemar
Gałązka, dyrygent.
W chórze śpiewa około osiemdziesięciu
osób w wieku od 16 do 30 lat. Na repertuar składają się kompozycje z różnych epok,
zarówno sakralne, jak i świeckie. Od czasu
śmierci w 1994 r. założyciela zespołu Norberta Kroczka, chórem dyryguje Waldemar
Gałązka. Drugim dyrygentem, dbającym
także o emisję głosu chórzystów, jest Arlena
Gałązka. Kierownikiem zespołu jest Maria
Kroczek. 				
MM

sie Chóralnym Maribor 2013. Jury zadecydowało o przyznaniu zabrzanom III miejsca.
Chór otrzymał też nagrodę za najlepiej przygotowany koncert inauguracyjny oraz wyróżnienie dla dyrygenta za najlepszą interpretację słoweńskiego utworu ludowego.
– Bardzo się cieszymy, że na prestiżowych
i bardzo trudnych konkursach otrzymywaliśmy zawsze wysokie punktacje i ścieraliśmy
się o najwyższe laury. Staramy się utrzymywać wysoki poziom. Nagrody te cieszą tym
bardziej, że nasza młodzież, mimo że nie
ma profesjonalnego wykształcenia muzycznego, często współzawodniczy z dużym powodzeniem z zespołami, które takowe wykształcenie posiadają. To nasz duży sukces.
Cieszy też to, że udaje się nam zadowolić

W rocznicę pierwszych wyborów
Okazją do przypomnienia największych osiągnięć miasta i uhonorowania
osób zaangażowanych w ich realizację były, zorganizowane 27 maja, obcho-
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dy Dnia Samorządu Terytorialnego. Spotkanie odbyło się w Teatrze Nowym.

Uroczystość w Teatrze Nowym

24

Uczestnicy uroczystości obejrzeli m.in. przygotowany przez Telewizję Zabrze film przybliżający największe zabrzańskie inwestycje
i przedsięwzięcia służące rozwojowi miasta i
poprawie komfortu życia mieszkańców. Wyróżniający się urzędnicy otrzymali dyplomy.
Uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odbyły się również 28 maja w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie. Wzięła w nich
udział prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik. Spotkanie było okazją do rozmowy na
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Za nami obchody Dnia Samorządu Terytorialnego

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

temat skierowanej do rodzin nowej inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Podczas uroczystości prezydent RP wręczył
odznaczenia państwowe za wybitne zasługi
w działalności na rzecz społeczności lokalnej,
a także za osiągnięcia w pracy samorządowej.
Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja, jako upamiętnienie przeprowadzonych w 1990 r. pierwszych wyborów
samorządowych w wolnej Polsce. 
WG

wokół nas
W maju swoje święto obchodzili zabrzańscy strażacy
foto: Igor Cieślicki
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Odznaczenia wręcza nadbrygadier Marek Rączka

Szef zabrzańskich strażaków, starszy brygadier Jacek Kycia

Dbają o nasze bezpieczeństwo
Dzięki nim możemy czuć się bezpieczni. Na co dzień nie tylko gaszą pożary,
ale pomagają ofiarom wypadków, usuwają chemiczne skażenia czy likwidują skutki powodzi. Strażacy, bo o nich mowa, swoje święto mają 4 maja,
w dniu świętego Floriana. W naszym mieście uroczyste obchody z udziałem
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyły się 9 maja.
garażu. Jestem przekonany, że będzie służył
jeszcze długo – mówił st. bryg. Jacek Kycia.
Sprawdzony podczas wielu akcji jelcz jest dla
kończyckich ochotników pierwszym wozem
z sześcioosobową kabiną. Ze względu na bliskość autostrady A4 będzie wykorzystywany
m.in. do ratownictwa drogowego.
W zabrzańskiej jednostce PSP służy obecnie
około stu strażaków. – To jedna z profesji,
o których zwykło się mówić, że to nie zawód, lecz powołanie – mówi starszy kapitan
Krzysztof Grabowiec, rzecznik PSP w Zabrzu.
– Kandydat na strażaka powinien być sprawny fizycznie, mieć odpowiednie predyspozycje
psychiczne i zamiłowanie do pomocy innym.
Praca jest bardzo ciekawa, rozwijająca i daje
mnóstwo satysfakcji – podkreśla strażak.
Na brak pracy zabrzańscy strażacy z pewnością nie narzekają. Tylko w ciągu pierwszych

REKLAMA

foto: Igor Cieślicki

– Dziękuję wam za ten rok pracy, za wasz
profesjonalizm i chęć podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i ćwiczeniach. Jesteście cenioną grupą społeczną, ryzykujecie swoim życiem i dzięki wam
mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni – podkreślał w Zabrzu nadbrygadier Marek Rączka, śląski komendant wojewódzki PSP, który wraz z szefem zabrzańskich strażaków
starszym brygadierem Jackiem Kycią wręczał wyróżniającym się ratownikom awanse
i odznaczenia.
Uroczystość była również okazją do oficjalnego przekazania zabrzańskim strażakom
nowoczesnego wozu marki Scania. Wykorzystywany wcześniej przez 17 lat jelcz trafił
z kolei do ochotników z Kończyc. – Oddajemy go z łezką w oku, bo to ostatni samochód
polskiej konstrukcji wyjeżdżający z naszego

czterech miesięcy tego roku interweniowali
około 600 razy. W ubiegłym roku akcji było
2226, a w 2011 – 2422. Do najczęstszych interwencji należało gaszenie traw, pożarów
w budynkach wielorodzinnych oraz pożarów
altanek w ogródkach działkowych. Działania strażaków to również akcje związane
z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń, jak np. wypadki drogowe. W 2011 r.
zabrzańscy strażacy za swoją ofiarną służbę
na rzecz mieszkańców zostali nagrodzeni
wyróżnieniem św. Kamila. 
MM

Przekazane podczas uroczystości strażackie wozy bojowe
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lekcja historii
Jeńcy wojenni w Zabrzu podczas I wojny światowej

Z obozów do kopalń i hut
Wiedza na temat niemieckich obozów z czasów II wojny światowej
oraz funkcjonujących po wojnie
polskich obozów w Zabrzu, na
skutek prowadzonych w ostatnich
foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

latach badań, zwiększyła się zasadniczo. Obozowe dzieje miasta
i praca jeńców w zabrzańskich zakładach podczas I wojny światowej
to, jak na razie, terra incognita.
W sierpniu 1914 r. zabrzańska prasa z entuzjazmem informowała o przystąpieniu Niemiec do wojny. Spodziewano się łatwego
zwycięstwa. Wraz ze wzrostem liczby ofiar
i perturbacji gospodarczych zapał ten przygasł. Trudności codziennego życia dały znać
o sobie. Jedną z przyczyn kryzysu był brak
rąk do pracy. W początkowym okresie wojny
władze niemieckie zmobilizowały z samego
przemysłu wydobywczego Górnego Śląska
20 tysięcy mężczyzn. Wojna zaczęła się jednak przeciągać. W miejscowej prasie co rusz
publikowano nekrologi z nazwiskami poległych z poszczególnych koncernów zabrzańskich. Wielu mężczyzn znalazło się w niewoli.
Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 1916 r., w obozach jenieckich
przebywało 760 mężczyzn z Biskupic, 1296
z Zabrza i 771 z Zaborza. Dodatkowo, z samego obszaru dworskiego Biskupice w niewoli było aż 437 chłopa. Zdecydowano się
na ich miejsce zatrudnić kobiety, a nawet
młodocianych. Nie rozwiązało to jednak
problemu. Produkcja spadała. Pod koniec
lutego 1915 r. zabrzański dziennik „Zabrzer
Anzeiger” informował, że dla zaspokojenia
braków siły roboczej przewiduje się zatrudnienie w górnośląskim przemyśle 9 tysięcy
jeńców wojennych. Zaczęto ich zatrudniać
w przemyśle od początku 1915 r. W roku
tym pracowało ich już w górnośląskich kopalniach 10.700. Tuż przed zakończeniem
wojny liczba ta osiągnęła 37.500. W kopalniach pruskich w 1918 r. zatrudnionych
było ogółem 102.065 jeńców! Przysługiwał
im zarobek obliczany wg stawek ustalonych
dla zwykłych robotników, z tym, że potrącano z niego koszty utrzymania i inne opłaty.
Dzienną rację żywnościową ustalono na poziomie 2.700 kalorii. Z czasem, w związku
z powszechnym pogorszeniem sytuacji apro-
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Jeńcy na terenie huty Donnersmarcków

wizacyjnej, ograniczano ją. W 1918 r. rację
dla dorosłego niemieckiego obywatela ustalono na poziomie 1313 kalorii. Racje jeńców
musiały być zatem niższe. Jeńcy nie mogli
kontaktować się z cywilami, oddalać się bez
straży, nabywać artykułów czy pić alkoholu.
Pierwsi jeńcy na terenie Zabrza pojawili się
w 1915 r. W miejscowej prasie informowano o przybyciu do górnośląskiego okręgu
przemysłowego transportu robotników
górniczych – jeńców rosyjskich. Jak zaznaczono, był to pierwszy transport i część
z nich miała trafić do Zabrza. Między nimi
znajdowali się obywatele rosyjscy, którzy
wcześniej pracowali zarobkowo w kopalniach górnośląskich. Transport spodziewany był w Zabrzu w środę, 3 marca 1915 r.
Jeńców pilnować mieli Landszturmowcy. 13
kwietnia znajdujemy już informacje o wypadku, jaki miał miejsce w kopalni Concordia, w którym ucierpieli jeńcy rosyjscy.
W środę, 19 października, na dworzec kolejowy „Ludwigsglück” miał przybyć transport
jeńców rosyjskich w sile 200 ludzi z jednego
ze śląskich obozów jenieckich. Zamierzano
zatrudnić ich w kopalni „Concordia”. Zarząd
Donnersmarckhütte zatrudniał już w tym
czasie rosyjskich jeńców wojennych w kopalniach „Concordia”, „Abwehr” oraz innych
zakładach.

Bezwzględne traktowanie
W przededniu I wojny światowej na terenie
Zabrza funkcjonowały zakłady prywatne
i państwowe. Koncern Ballestremów posiadał kopalnię „Castellengo”. Do koncernu
Donnersmrckhütte należała kopalnia „Concordia”, „Abwehr” w Mikulczycach oraz
huta. Borsigowie, oprócz zakładów hutni-
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czych w Biskupicach, byli właścicielami kopalni „Ludwiksglück” i „Hedwigswunsch”.
Nie wiadomo czy przy wszystkich z tych
zakładów funkcjonowały obozy. Zachował
się jedynie plan obozu zakładów Donnersmarck, położonego przy ul. Miarki. Nie był
to jednak obóz wybudowany od podstaw.
Jak wspominał Paweł Dubiel, powojenny
prezydent Zabrza: „Jeńców rosyjskich stłoczono częściowo w starych zabudowaniach
po inspekcji górniczej przy ul. Karola Miarki”.
Zapewne jeńców przetrzymywano i w innych budynkach. Nie zmieściliby się wszyscy w starej inspekcji górniczej. Zarząd
Donnersmarckhütte zatrudniał w tym
czasie, tj. w 1915 r., 600 rosyjskich jeńców
wojennych, a ich liczba rosła. Mamy też
100-procentową pewność, że pracowali
także w koncernie Borsiga, w kopalni „Ludwigsglück”. Tu być może jako obóz funkcjonował budynek Schlafhausu. Wydaje
się nieprawdopodobne, aby inne zakłady nie korzystały z ich pracy. W literaturze pojawiają się też informacje o obozie
przy państwowej kopalni „Królowa Luiza”.
Sposób traktowania jeńców znamy jedynie
z relacji Pawła Dubiela. Nie rysuje go w zbyt
kolorowych barwach: „Z wielkim współczuciem moja matka i ja obserwowaliśmy
codziennie pochód do pracy i z pracy tych
wychudzonych postaci w nędznych łachmanach, popędzanych i zmuszanych do
pośpiechu przez niemieckich żołdaków”.
Członkowie Zjednoczenia Zawodowego Polskiego byli oburzeni stosunkiem do jeńców.
Podawali nazwiska sztygarów i nadsztygarów, którzy bili jeńców kilofami i pięściami. „W takich wypadkach spisywano
w sekretariacie ZZP protokoły i przesyłano
je do posłów Koła Polskiego w parlamencie
niemieckim. Czy i w jaki sposób materiały
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Dochodzić musiało do fraternizacji, nawiązywania kontaktów, prób pomocy.
Aby temu zapobiec, w prasie ukazało się
rozporządzenie dotyczące jeńców, zabraniające kontaktów z nimi, dostarczania
żywności, tytoniu, ubrań, broni, amunicji,
umożliwiania wysłania czy dostarczenia
korespondencji itd. Rozporządzenie poprzedzało przybycie kolejnego transportu jeńców do koncernu Donnersmarck.
Dzięki korespondencji proboszcza parafii św.
Andrzeja Oswalda Sonnecka do generalnej
komendantury wojskowej we Wrocławiu,
z prośbą o reklamację wikarych od służby
wojskowej, dowiadujemy się, że w obozach
jenieckich sprawowana była posługa duszpasterska, m.in. przez księdza A. Tomeczka. Msze odprawiane były dla rosyjskich
jeńców wyznania katolickiego na terenie
huty Donnersmarck oraz cechowni kopalni „Ludwigsglück” co niedzielę i w święta.
W marcu 1917 r., w efekcie wybuchu rewolucji lutowej w Rosji, doszło do zawieszenia
broni na froncie wschodnim. Podpisany
3 marca traktat brzeski kończył działania
na froncie wschodnim. Artykuł 8. traktatu
zobowiązywał obie strony do uwolnienia
jeńców i odesłania ich do domów. Od tego
czasu w prasie przewija się temat transportu i konwojowania jeńców do Rosji.
Nie sposób ustalić, jaka była skala zjawiska zatrudnienia jeńców na terenie Zabrza.
Koncern Donnersmarck wg danych z 1918 r.
zatrudniał 1.600 jeńców. Inne koncerny
również miały w szeregach pracowników
pewną ilość jeńców. Wydaje się nieprawdopodobne, że któreś nie korzystały z tej
siły roboczej. Można szacować, że na terenie Zabrza podczas I wojny światowej
zatrudnionych było kilka tysięcy jeńców,
wykonujących prace głównie w przemyśle
wydobywczym. W większości byli to poddani cara, ale nie tylko. Jak informuje Paweł
Dubiel, 10 stycznia ulice Zabrza zapełniły
się tłumem jeńców rosyjskich i serbskich,
którzy opuścili obozy na Śląsku i wędrowali do swoich stron ojczystych, zdani tylko
na łaskawą pomoc ludności. Przechowywany w Muzeum Miejskim nagrobek dowodzi, że wśród jeńców byli także Włosi.


Zbigniew Gołasz

Gimnazjum sprzed
ponad wieku
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem przenieśmy się do Zaborza...
Archiwalna fotografia przedstawia gmach gimnazjum w Zaborzu, obecnie dzielnicy Zabrza, poświęcony 3 kwietnia 1902 r. Postawiono go na rogu obecnych ulic Sienkiewicza
i Mochnackiego, a w 1904 r. budynek powiększono. Fotografię wykonano z budynku
przy ul. Sienkiewicza w kierunku zachodnim. Widoczna jest fasada od strony ul. Mochnackiego.
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Zakazane próby pomocy

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

Archiwalna fotografia pochodzącego z pierwszych lat XX wieku gimnazjum

foto: Jerzy Przybysz

te w Berlinie wykorzystano, tego się nie
dowiedziałem” – pisał Dubiel. Być może to
złe traktowanie było powodem masowych
ucieczek rosyjskich jeńców, o czym donosił
zabrzański dziennik w lipcu 1915 r., wzywając do obywatelskiej postawy i powiadamiania władz o zbiegach.

Odnowiony niedawno budynek robi równie imponujące wrażenie, jak przed laty

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2013

27

felieton

Warto odwiedzać Zabrze
Miasto Zabrze znam ledwie od kilku lat. Nie mam rodziny na Śląsku, do
pewnego czasu nie znałem Ślązaków. Urodziłem się w Warszawie, na
Mazowszu, gdzie jedynym surowcem wydobywanym z ziemi jest piasek
do celów budowlanych oraz wody mineralne w Konstancinie-Jeziornej.
Kopalnie, sztolnie, poziom
320 albo karbinadel – to
słowa, które nie wnosiły
zbyt wiele do mojego życia. Ale to się zmieniło (dodam, na szczęście). Zmiany
gospodarcze, jakie objęły
nasz kraj po roku 1989, dały się zauważyć przede wszystkim w regionach mocno
uprzemysłowionych, takich jak Śląsk. Zabrze
z miasta najbardziej górniczego (w swoim
czasie pracowało tu osiem, a według niektórych historyków nawet dziewięć kopalń)
mogło się stać zaledwie miastem na mapie.
Włodarze miasta znaleźli jednak sposób
na to, aby o Zabrzu mówiło się nadal, i to
nie tylko przy okazji tematów piłkarskich.
Z takich miejsc, jak kopalnia „Guido”,
Szyb Maciej czy Skansen Górniczy „Królo-

wa Luiza”, utworzono atrakcje turystyczne, które ściągają turystów z całej Polski
oraz z zagranicy. Nie powinno więc dziwić
nikogo, że kolejnym pomysłem, jakby naturalnie, z rozbiegu, było zorganizowanie
targów turystyki przemysłowej z mocnym naciskiem na turystykę podziemną.
Rok 2013 to kolejna, już piąta edycja tych
targów. Wystawców jest coraz więcej, cieszy też fakt, że do Zabrza zjeżdżają co
roku ci sami przyjaciele miasta, jak choćby goście z Dusznik, Skierniewic czy Chorzowa. Targi zostały dostrzeżone poza
granicami Polski, do Zabrza w tym roku
zjechali goście z Niemiec, Czech, Słowacji,
Ukrainy, Francji, Włoch, Izraela, Turcji, Belgii, Szwajcarii i nawet z dalekich Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej i Peru.
Równolegle do targów odbywała się z kolei
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X Międzynarodowa Konferencja NaukowoPraktyczna „Dziedzictwo przemysłowe dla
turystyki kulturowej. Dawne i współczesne
formy transportu”. Wydarzeniem samym
w sobie był przyjazd Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego, i jak dotąd jedynego, polskiego kosmonauty, który według
powtarzanych „z ust do ust” informacji, dostrzegł Zabrze z kosmosu już w latach 70.
poprzedniego wieku. Wszystkie wykłady
spotkały się z pozytywnym przyjęciem, o niektórych wystąpieniach dyskutowano jeszcze
wieczorem podczas wspólnego spotkania.
Mogę jedynie żałować, że w pełni nie
uczestniczyłem w imprezach zorganizowanych w tym czasie w mieście. Przyszło mi nadawać pogodę. Ale spotkania z mieszkańcami Zabrza (niektórych
znam z widzenia już dobrze) przekonały mnie, że warto odwiedzać to miasto,
bez względu na pogodę i na porę roku.
Do zobaczenia za rok.




Tomasz Zubilewicz
TVN Meteo

pasja, talent, sukces
W Międzynarodowym Festiwalu Tańca Zabrze 2013 rywalizowały pary z kilkunastu krajów

Gorące samby i dostojne walce
Wirtuozi parkietu, między innymi
z Rosji, Ukrainy, Czech, Litwy, Węgier, Słowenii, Białorusi, Austrii i Polski, uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Tańca, który 11 i 12
maja odbył się w zabrzańskiej hali
„Pogoń”. W tanecznej rywalizacji

foto: Jerzy Przybysz

najlepsi okazali się polscy tancerze.

foto: Jerzy Przybysz

Zachwyt widzów wzbudzali zarówno doświadczeni, jak i nieco młodsi tancerze

Pełna ekspresji mimika, to świetne dopełnienie dynamicznych ruchów tancerzy

foto: Jerzy Przybysz

Polacy wygrali drugi raz z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej WDSF, zarówno
w kategorii tańców latynoamerykańskich,
jak i standardowych. Klasą dla siebie w gorących rytmach latino okazali się Krystian
Radziejowski i Sylwia Maczek. W prezentacji majestatycznych walców i tang zwyciężyli Krzysztof Musioł i Karolina Anioł.
Zabrzański taneczny maraton to również
pełna pasji rywalizacja młodych tancerzy. W grupie zawodników powyżej 15 lat
w klasie A standard zwyciężyli reprezentanci klubu Forum Zabrze Damian Nowak
i Agnieszka Klimasara, którzy w klasyfikacji open uplasowali się na bardzo dobrym
jedenastym miejscu. Dwunastą lokatę też
zajęła para z tego klubu – Krzysztof Nowak
i Aleksandra Niedośpiał.
– Cieszy nas sukces obu tych par, gdyż dotarły do półfinału imprezy, czyli bardzo wysoko, a konkurencja była na najwyższym
poziomie. Krzysztof i Damian to bracia. Są
absolwentami zabrzańskiego plastyka, więc
widać, że można uprawiać dwie sztuki jednocześnie – uśmiecha się Andrzej Dominiak, jeden z organizatorów turnieju i szef
klubu Forum Zabrze. Rozgrywany od lat na
parkiecie hali „Pogoń” turniej należy do najbardziej prestiżowych w kraju. Jego uczestnicy, walcząc o okazałe puchary, zdobywają
również punkty zapewniające awans do
wyższych klas tanecznych. 
WG

foto: Jerzy Przybysz

Każdy chciałby tak potrafić...

Puchar zwycięskiej parze wręcza wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski
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sport
Na koniec sezonu NMC Powen zajął w superlidze piłki ręcznej szóste miejsce

Powtórka sprzed roku
Wyjazdowym zwycięstwem 32:30
nad Stalą Mielec zakończyła udział
w tym sezonie rozgrywek superligi
drużyna NMC Powen Zabrze. Podopieczni trenera Cezarego Winklera pierwszy mecz z tym rywalem
przegrali u siebie 23:30. Wywalczona, podobnie jak przed rokiem,
szósta lokata nie jest złym rezultatem, ale wśród kierownictwa klubu

Przed rozpoczęciem tego sezonu rozgrywek superligi prezes klubu Bogdan Kmiecik
postanowił dość istotnie wzmocnić skład
zespołu i w Zabrzu pojawili się m.in. znani
z występów w reprezentacji kraju Patryk
Kuchczyński, a nieco później Mariusz Jurasik. Ta dwójka wywarła istotny wpływ na
grę zabrzan, gdyż obaj zdobyli po ponad sto
bramek. Roszady personalne nie wystarczyły jednak, by stanąć na podium lub zająć
choćby czwarte miejsce, o czym po cichu
w klubie marzono. W kończącym występy
NMC Powen dwumeczu ze Stalą Mielec zabrzanie polegli w efekcie niekorzystnej różnicy bramek.
– Mamy świadomość, że oczekiwania kibiców i samego klubu były większe. Osobiście
mam satysfakcję z tego, że w ostatnim meczu w Mielcu pokazaliśmy kawał dobrego
handballu i udowodniliśmy, że możemy
podjąć walkę nawet w najtrudniejszych meczach. Trzeba wyciągnąć wnioski z błędów
popełnionych w tym sezonie, szczególnie
z potyczek z Azotami Puławy i pierwszego
meczu ze Stalą. W przyszłym sezonie musimy lepiej poukładać naszą grę i mieć bardziej chłodną głowę – mówi trener zabrzan
Cezary Winkler.
– W minionym sezonie walczyliśmy o wynik
aż do ostatniego gwizdka. Przez 40 minut
ostatniej potyczki ze Stalą, a więc dopóki
byliśmy zespołem, mielczanie po prostu nie
mogli sobie z nami poradzić. Szóste miejsce
to rezultat zdecydowanie poniżej naszych
możliwości. W przyszłym sezonie mamy
szansę znaleźć się w pierwszej trójce, ale
warunek jest jeden – musimy tworzyć prawdziwy zespół – uważa Adrian Niedośpiał.

WG
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foto: Jerzy Przybysz

i kibiców, pozostał niedosyt...

W dwumeczu ze Stalą Mielec zdecydowała niekorzystna dla NMC Powen różnica bramek
REKLAMA
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Piąte miejsce w tabeli to dobry wynik, choć po znakomitej jesieni kibice liczyli na więcej...

Kiepska wiosna Górnika
Najpierw była rewelacyjna jesień,
potem bardzo słaba wiosna. Piłkarze Górnika Zabrze uratowali honor wyjazdowym meczem
w Gdańsku, w którym pokonali
Lechię 2:0. Pozwoliło to na zajęcie w tabeli piątego miejsca, co
jest najlepszym wynikiem Górnika

W ostatecznym bilansie bezcenna okazała
się punktowa zaliczka z rundy jesiennej,
kiedy to komentatorzy określali zabrzański
zespół rewelacją rozgrywek. Wygrany 1:0
pierwszy mecz rundy rewanżowej z Piastem
Gliwice zapowiadał kontynuację dobrej passy. Rzeczywistość szybko jednak sprowadziła kibiców na ziemię. Wygrane Wielkie Derby
Śląska z Ruchem Chorzów poprawiły humor
kibicom, ale nie zmieniły tego, że z kolejki
na kolejkę było coraz gorzej. Zabrzanie tracili punkty zarówno na boiskach przeciwnika, jak i u siebie. Przegrywali seriami, by
ostatecznie aż dziesięć razy uznać wyższość
przeciwnika. Tak słabej wiosny w Górniku
jeszcze nie było. Wiosenna huśtawka formy
Trójkolorowych dała im ostatecznie piąte
miejsce w tabeli. To najlepszy wynik zabrzańskiej drużyny w ostatnich kilkunastu
latach, ale z pewnością poniżej oczekiwań.
Puchary i okazja do przypomnienia się piłkarskiej Europie były bowiem o krok...
– Z optymizmem patrzę w przyszłość, bo
tylko pozytywne myślenie ma sens. Ostat-

foto: Jerzy Przybysz

od lat. Niedosyt jednak pozostał...

W ostatnim meczu rozgrywanym u siebie Górnik przegrał z Wisłą Kraków 0:1

ni mecz z Lechią pokazał, że ta drużyna jest
w stanie grać dobry futbol, który w przyszłości będzie mógł zadowolić nasze ambicje.
Oczywiście, bez euforii, bo na długo zapamiętamy, jak potoczył się dla nas ten sezon.
Cieszymy się z tego ostatniego zwycięstwa.
W najbliższych dniach dokonamy głębokiej
analizy, również personalnej, zespołu i zobaczymy, co dalej. Wiele się na pewno zmieni. Ja również podjąłem decyzję, co do swojej przyszłości. Zostaję w Zabrzu – mówił po
meczu w Gdańsku trener Adam Nawałka.
Podczas gali podsumowującej sezon
2012/2013 Górnik Zabrze odebrał nagrodę
fair-play. Przed piłkarzami teraz wakacje.
W następnym sezonie niektórych już jednak nie zobaczymy w Zabrzu. Włodarze
klubu chcą sprzedać m.in. Łukasza Sko-

rupskiego, kontrakt kończy się Sewerynowi Gancarczykowi, podobnie zresztą jak
i Michałowi Bembenowi. Pierwszy pewnie
zagra zagranicą, drugi być może zakończy
karierę. Mówi się także o odejściu Pawła
Olkowskiego i Aleksandra Kwieka. Za chwilę pewnie pojawi się znów temat transferu
Nakoulmy. Liczyć się trzeba także z odejściami Grzegorza Bonina, Ireneusza Jelenia
i Tomasza Zahorskiego. Tych trzech graczy
pojawiło się w Zabrzu dopiero na wiosnę,
ale furory nie zrobili. Nie grali we wszystkich spotkaniach, zdobyli razem zaledwie
pięć bramek. Miejmy jednak nadzieję, że
na kolejny sezon uda się stworzyć drużynę,
która częściej niż tej wiosny będzie nam
przynosić powody do dumy.

WG

foto: Jerzy Przybysz

Więcej powodów do satysfakcji niż wiosenna gra piłkarzy daje postępująca szybko budowa stadionu
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Okazja raz stracona rzadko wraca”, nagrody otrzymują: Paulina Sobota – poczęstunek
w McDonald’s oraz Tadeusz Dziubdziela, Danuta Ptasińska, Maria Romaniak, Marcin
Jagła – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen.
de Gaulle’a 17 do 21 czerwca.

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2
3
4
5

(imię i nazwisko)

32

2

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które
należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 21 czerwca 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: Jerzy Przybysz

Rozwiązania nr 6 (217)

2

Pionowo: 1 – okres wakacji, upałów, 2 –
korpus człowieka, 3 – dawny francuski
taniec, 4 – hamulcowe lub lego, 5 – akt
prawny, 6 – pasza dla konia, 7 – darowanie kary, 13 – pospieszna masowa wyprowadzka, 15 – mieszkaniec Wiecznego Miasta, 17 – coś ze sztućców, 18
– kość głowy, 20 – pszenica, żyto, proso,
21 – pogardliwie o Niemcu, 25 – nieuk,
27 – naród mieszkający na granicy Hiszpanii i Francji, 30 – omasta lub znany
z telewizji kucharz, 31 – imię panczenistki Ryś-Ferens, 32 – sąsiad Szweda, 34 –
zdrowe warzywo, 36 – odznaczenie.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Paweł Urbaniec – poczęstunek w McDonald’s i Ewa Spisak – usługa w Kodak Studio.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Impresja, autorem cytowanego wiersza jest Jan Lechoń,
a myśl Oscara Wilde’a brzmi: „Patriotyzm jest cnotą ziejących nienawiścią”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo: 1 – recenzent, 5 – pomysł nie
do zrealizowania, 8 – przydaje się na
lekcji geografii, 9 – bałagan, 10 – zawój,
11 – porcja, 12 – pociotek, 14 – graficzny obraz funkcji matematycznej, 16 –
partnerka króla zwierząt, 19 – kłamca,
21 – można je komuś pomieszać, 22 –
fachowiec od drewnianych beczek, 23
– najniższe piętro roślinne w lesie, 24
– zabił Abla, 26 – dawniej było z duszą,
dziś elektryczne, 28 – męskie niewymowne, 29 – zwierzę-symbol ginącej
przyrody, 30 – Atlantyk lub Pacyfik, 33 –
według powiedzenia należy się diabłu,
35 – kolejka, 37 – jednoślad, 38 – mocarz, siłacz, 39 – łódzki klub sportowy,
40 – zimowy pojazd, 41 – stolica Albanii,
42 – pasą owce i chodzą w kierpcach.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 6/2013

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane na
zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród będą
brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji
do 21 czerwca. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie
zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia fragment kościoła pw. WNMP w Biskupicach. Nagrodę – poczęstunek w restauracji
Stara Szkoła – otrzymuje Helena Binaś, którą
prosimy o kontakt z redakcją do 21 czerwca.

rozrywka
3

Głos mój dla ciebie tkliwy jest i rzewny,
Zakłóca ciszę nocną głos mój śpiewny.
Przy łożu świeca smętna w tej godzinie
Pali się; wierszy moich strumień płynie,
Miłości strumień pełny twych uroków,
Przede mną oczy twoje błyszczą w mroku
I brzmienie słów odzywa się w pokojach:
- Mój miły... kocham cię... jam twoja... twoja...

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 17 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 21 czerwca.

STARA
SZKOŁA

REKLAMA

4

1

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie,
które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom
Muzyki i Tańca, 41800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do
21 czerwca.

2
3
4
5
6
7
8

1 – powieść wchodząca w skład trylogii Sienkiewicza, 2 – okrywa pień drzewa, 3
– na niego wciągany żagiel, 4 – sąsiadują z Zabrzem, 5 – czerwieni się na grządce
warzywniaka, 6 – następca w stosunku do przodka, 7 – rzecz gorsząca, wywołująca
oburzenie, 8 – pracuje na cmentarzu.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak,
aby utworzyły myśl Horacego, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 21 czerwca.

Spośród 102 kuponów, które zawierały poprawne odpowiedzi na wszystkie zadania konkursowe,
wylosowaliśmy zwycięzcę nagrody głównej, czyli weekendu w Zakopanem. Do Willi Swoboda
pojedzie z najbliższymi Adam Cielątkowski, którego prosimy o kontakt redakcją.

Swoboda wypoczynku, Swoboda smaków, Swoboda krajobrazów. Oddajemy
do Państwa dyspozycji komfortowo
wyposażone pokoje z widokiem na
Tatry. Serwujemy posiłki z kuchni tradycyjnej oraz regionalnej. Dzięki dogodnemu położeniu Willi możecie Państwo, spacerując, udać się do centrum
miasta lub na pobliskie szlaki tatrzańskie. Dodatkowo udostępniamy salę
bilardową, plac zabaw dla dzieci, połączenie internetowe wi-fi. U nas spotkacie się z miłą i profesjonalną obsługą i przede wszystkim rozsądną ceną.
Więcej informacji na
www.willaswoboda.pl
34-500 Zakopane, ul. Pardałówka 73
tel. 18 201-15-20
lub 502-626-948
rezerwacja@willaswoboda.pl

W losowaniu pomógł nam 5-letni Filip
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SPONSORZY NAGRÓD

NOC

kultura
Teatr, poezja i muzyka w plenerach, czyli...

Festiwalowe Zabrze na wiosnę
Wiosna to w Zabrzu tradycyjnie
czas festiwali. Plenerowe spotkania ze sztuką zaoferują w tym roku
sporo atrakcji. Będą występy orkiestr dętych i artystów jazzowych.
Zwieńczeniem czerwcowych imprez będzie organizowany w Miejskim Ogrodzie Botanicznym Festi-

JAZ Festiwal w Kopalni Sztuki

– W tym roku mamy wyjątkowo międzynarodowy festiwal. Oprócz polskich muzyków
wystąpią artyści ze Stanów Zjednoczonych,
Finlandii, Gwinei i Izraela. Zaczynamy od
mocnego, jazzowego uderzenia, potem
będzie muzyka nieco łagodniejsza, choć
również utrzymana w podobnym klimacie – zapowiada Grzegorz Kuciera, jeden
z organizatorów imprezy. Nie zabraknie
zabrzańskich akcentów. W drugim dniu
festiwalu, podczas koncertu plenerowego,
wystąpi młoda wokalistka z naszego miasta, Paulina Magaj (Pola Relaksa). – Chcemy, by zabrzańscy muzycy mieli szansę się
zaprezentować. Paulina to zdolna wokalist-

W tegorocznym festiwalu orkiestr wystąpi dziesięć zespołów

ka, a jej koncert będzie z pewnością ciekawy. Podczas plenerowego koncertu będzie
można usłyszeć także granie w mocnej formie awangardowej, a o muzyczne wrażenia słuchaczy zadba Marco Eneidi Quartet
w znakomitej obsadzie. Zwieńczeniem festiwalu będzie występ Circles of Art Orchestra – dodaje Grzegorz Kuciera.
Po raz siódmy zabrzanie będą uczestniczyć
w tym roku w Festiwalu Kwiatów, który
organizowany jest w Miejskim Ogrodzie
Botanicznym. Poświęcone sztuce i edukacji plenerowe spotkania wśród zieleni każdorazowo przyciągają tłumy. Tegoroczna
impreza, która odbędzie się 22 i 23 czerwca, zapowiada się równie ciekawie, jak poprzednie. Będą warsztaty ogrodnicze, zielarskie, fotograficzne, akwarystyczne oraz
wykłady i prezentacje przybliżające tematykę ochrony przyrody. Jako że w tym roku
przypada 75. rocznica założenia zabrzańskiego botanika, na festiwal zaproszono
specjalistów, którzy opowiedzą o roli i historii ogrodów, a także ich znaczeniu dla
bioróżnorodności w naszym kraju.
Festiwal to również dużo muzyki, poezji i teatru. Swoje wiersze w tym roku
będzie czytał poeta Krzysztof Tomanek,
stary śląski blues zaprezentuje zespół
Marek Makaron Trio, a zawsze chętnie
słuchaną muzykę irlandzką grupa Sto-

nehenge. Planowane są występy przedszkolaków. Tradycyjnie zagra orkiestra
dęta Henryka Mandrysza, która na 75-le-

foto: Jerzy Przybysz

foto: UM Zabrze

Szczególnie ciekawie zapowiada się 19.
edycja JAZ Festiwalu Muzyki Improwizowanej, który rozpocznie się 14 czerwca w Kopalni Sztuki–Demex. Dzień później jazzowe
brzmienia będzie można usłyszeć w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kończycach
przy ul. Dorotki 3.

foto: UM Zabrze

wal Kwiatów.

Festiwal Kwiatów w miejskim botaniku

cie ogrodu przygotowała niespodziankę.
Dziewiąta już edycja Festiwalu Orkiestr im.
Edwarda Czernego rozpocznie się 9 czerwca o godz. 15. na placu Wolności koncertem Górniczej Orkiestry Dętej „Sośnica”.
W marszowym rytmie przy dźwiękach trąbek i puzonów kolejnej orkiestry – KWK
„Pokój” – uczestnicy festiwalu przejdą na
plac przed Teatrem Nowym, gdzie ustawiona będzie scena. Tam o godz. 16 odbędzie
się oficjalne otwarcie przeglądu. 
WG

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

Naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Roboty w ramach Projektu Poprawy gospodarki
wodno-ściekowej w Zabrzu są coraz bardziej zaawansowane. Jak w każdej inwestycji o takim zasięgu, nie mogą one pozostać bez wpływu na
miejski krajobraz i życie
codzienne zabrzan. Zarządzający
Projektem
mają na uwadze przede
wszystkim to, aby mieszkańcy w minimalnym zakresie odczuli nieuniknione utrudnienia płynące z prowadzonej inwestycji. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i oczekiwaniom,
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji organizuje w poszczególnych dzielnicach objętych
Projektem spotkania informacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawców robót. Na przestrzeni ostatniego miesiąca odbyły się cztery spotkania, w Zaborzu Południowym, Pawłowie, Mikulczycach oraz na Osiedlu
Wyzwolenia. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, a na ich pytania i wątpliwości
odpowiadali przedstawiciele ZPWiK
Sp. z o.o., Jednostki Realizującej Projekt, Biura
Inżyniera, a także Wykonawcy robót.
Nie
wszystkie
prace udaje się wykonać
zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia w realizacji zadań wynikają
z niezgodności planów
robót z zastanym na poszczególnych
dzielnicach czy posesjach stanem faktycznym, co
wiąże się bezpośrednio
z koniecznością wprowadzania korekt planów
i przesunięciami robót
w czasie. Wykonawcy
zobowiązali się dołożyć
wszelkich starań, aby zakładane w harmonogramach terminy zakończenia robót, mimo tych opóźnień, nie zostały przekroczone.
Mieszkańcy zwracali również uwagę na utrudnione dojazdy do posesji i garaży dla samochodów prywatnych,

Spotkanie dla
mieszkańców dzielnicy
Pawłów – odbyło
się 17 kwietnia
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 6

Tymczasem w terenie
trwają intensywne
prace

jak i samochodów służb
publicznych. Wskazywali również na utrudnienia
w ruchu pieszym – brak
chodników i błoto. Wykonawcy w miarę możliwości technicznych ograniczą we wszystkich dzielnicach owe utrudnienia
do minimum.
Podczas spotkań zgłaszano także problemy związane z koniecznością korzystania z płatnych parkingów, czy też ryzyko
utraty przychodów, wynikające z braku możliwości dojazdu klientów
do siedzib firm. Osoby
prywatne oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym realizacją Projektu, proszeni są o zgłaszanie wszelkich roszczeń finansowych do JRP. W uzasadnionych przypadkach, straty poniesione przez zgłaszających będą pokrywane przez Wykonawcę.
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZPWiK – Piotr Niemiec podczas każdego ze spotkań zwracał się do
mieszkańców z prośbą
o współpracę, podkreślając, że sukces tego przedsięwzięcia to nie tylko
dzieło Miasta i Spółki, ale
również dobry społeczny klimat dla prowadzonej inwestycji, której celem jest poprawa jakości
życia zabrzan.
Przedstawiciele
JRP
mieszczącej się w strukturze zabrzańskich wodociągów reagują na wszystkie zgłaszane interwencje
mieszkańców. Informacje
te przekazywane są niezwłocznie do Wykonawcy. Nadzór nad robotami w terenie sprawują Inspektorzy Nadzoru. Interwencje można zgłaszać
telefonicznie pod numerem telefonu 32 277 62 93,
można przesłać faxem na
numer 32 277 62 81. Można również przyjść osobiście
i sprawdzić w dokumentacji, jak zaplanowane jest podłączenie przyłączy oraz czy podłączenie do danej lokalizacji wchodzi w zakres projektu.
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