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WOKÓŁ NAS
NA UCZNIÓW SPĘDZAJĄCYCH LATO W ZABRZU JAK CO ROKU CZEKA SPORO CIEKAWYCH ZAJĘĆ

Fot. MGW

Wakacje w mieście pełne atrakcji

Sztolnia Królowa Luiza zaprasza latem na „Półkolonie na grubie”

Wakacje spędzane w Zabrzu z pewnością nie będą nudne.
Bogatą ofertę zajęć tradycyjnie przygotowały szkoły i działające w mieście instytucje kultury. Aktywnie wolny czas będzie
można spędzać korzystając z basenów, boisk czy kortów tenisowych. Czekają koncerty w ramach Muzycznego Lata i ogrom
emocji w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza.
podkreślają organizatorzy. W programie
pięciodniowych półkolonii m.in. podziemne poszukiwanie skarbów, edukacyjne zabawy integracyjne w Parku 12C,
zajęcia sportowe i z pierwszej pomocy.
Szczegóły na www.sztolnialuiza.pl.
Na kolejną edycję akcji „Lato w bibliotece” zaprosi Miejska
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Boisko w Rokitnicy

Warsztaty w Teatrze Nowym

Fot. Igor Cieślicki

„Wakacje z przygodą i przyrodą” to hasło
towarzyszące letnim propozycjom przygotowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu. – Czy koń śpi na leżąco? Czy
ośmiornice żyją w Polsce? Dlaczego kwiaty
pachną? Świat przyrody kryje w sobie wiele tajemnic i niespodzianek. Na wszystkie
ciekawe pytania postaramy się odpowiedzieć podczas naszych warsztatów
z przyrody – mówi Małgorzata
Kamińska, zastępca dyrektora ds. artystycznych MOK
w Zabrzu. – Będą również
warsztaty małego ogrodnika, bal przebierańców
oraz wystawa prac dzieci
z całego świata pochodzących ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu – dodaje.
Przez całe wakacje w Sztolni Królowa Luiza odbywać
się będą „Półkolonie na grubie”.
– To świetna okazja, by odłożyć smartfon, wstać sprzed telewizora i wyruszyć
w niesamowitą podróż po górnośląskich
tradycjach i zabawach. Zapewniamy niezapomniane przeżycia wakacyjne w sercu
industrialnego Zabrza i moc atrakcji –

konkursy i zabawy promujące czytelnictwo oraz mnóstwo innych atrakcji.
Tradycyjnie już zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży swoje obiekty
bezpłatnie udostępnia w czasie wakacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
zwolenników aktywnego wypoczynku
czekają liczne boiska, baseny Aquarius
i Aquarius Kopernik oraz Kąpielisko Leśne w Maciejowie. Na spacery wśród zieleni zaprasza z kolei obchodzący w tym
roku jubileusz 80-lecia istnienia Miejski
Ogród Botaniczny.
Na cieszące się ogromnym zainteresowaniem warsztaty „Lato z teatrem” zaprasza Teatr Nowy w Zabrzu. – W przestrzeni teatru będziemy gościć sympatyków
sztuki scenicznej, którzy przy wsparciu profesjonalistów będą rozwijać swoje pasje
w grupach aktorskiej, taneczno-wokalnej,
plastyczno-scenograficznej, a także promocyjno-fotograficzno-dziennikarskiej –
zapowiada Beata Dąbrowiecka, kierownik literacki Teatru Nowego. – Efekt pracy
będzie można zobaczyć na scenie Teatru
Nowego 8 i 22 lipca – dodaje.
Połączone z warsztatami ciekawe wystawy przygotowało Muzeum Miejskie w Zabrzu. W klimacie trwającego mundialu
będzie można m.in.
Informator dla uczniów zabrza
dowiedzieć się więńskich szkół
LATO W MIEŚCIE
cej o występach
2018
na piłkarskich mistrzostwach świata
sportowców związanych z Zabrzem.

MM

W ramach programu Zabrzański Rower Miejski wypożyczać można rowery
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Fot. Igor Cieślicki

Wakacje w mieście pełne atrakcji

Jeszcze tylko odbiór świadectwa i można cieszyć się wakacjami

Rok pełen
ambitnych wyzwań

Dla kilkunastu tysięcy uczniów zabrzańskich szkół zakończył
się rok szkolny. Ostatnie dziesięć miesięcy upłynęło pod znakiem fundamentalnych zmian w systemie oświaty. Nie brakowało również innych wyzwań. W zabrzańskich szkołach realizowane były bowiem kolejne projekty, których celem była
dalsza poprawa jakości kształcenia.
– Do reformy oświaty przygotowywaliśmy się
na długo przed jej wejściem w życie – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Śledziliśmy wszystkie sygnały, które wskazywały na kierunki zmian.
W Zabrzu, wspólnie z dyrektorami, pracownikami Wydziału Oświaty oraz radnymi, udało nam się dość dobrze do nich przygotować.
Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że
pierwszy etap reformy mamy za sobą i, co
najważniejsze, nie zgubiliśmy przy tym z pola
widzenia naszych uczniów oraz ich rodziców
– dodaje prezydent miasta.
W Zabrzu w efekcie reformy 35 sześcioletnich szkół podstawowych przekształcono
w placówki ośmioletnie. Część gimnazjów
została włączona do liceów ogólnokształcących, część została włączona do szkół
podstawowych. – Staraliśmy się wykorzy-
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stać infrastrukturę i to wszystko, co po tych
zmianach zostało. Jednym z przykładów wykorzystania infrastruktury jest Gimnazjum
nr 12, które zostało włączone do Szkoły Pod-

TAKIE SĄ LICZBY:

260,5 mln zł

wyniosły w 2017 r.
wydatki na oświatę

161,5 mln zł

to wysokość przekazanej
w 2017 r. z budżetu państwa
subwencji oświatowej, różnicę
miasto dokłada co roku
z własnych środków

WOKÓŁ NAS
UNIJNE PROJEKTY REALIZOWANE
W MINIONYM ROKU SZKOLNYM
PRZEDSZKOLA
„Samodzielni w przyszłości”
wartość – 833 tys. zł
wkład miasta – 125 tys. zł
„Przedszkole naszych marzeń”
wartość – 1,5 mln zł
wkład miasta – 227 tys. zł
SZKOŁY PODSTAWOWE
„Aktywna tablica”
wartość – 642 tys. zł
wkład miasta – 128 tys. zł
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
„Nasza jakość – Twoja szansa”
wartość – 7,9 mln zł
wkład miasta – 395 tys. zł
stawowej nr 15. Do budynku po gimnazjum przeniosło się na rok Przedszkole
nr 43, bowiem miasto pozyskało środki na jego rozbudowę. Przez ten rok
przedszkolaki mogły z byłego budynku
szkoły korzystać – mówi Ewa Wolnica,
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Elżbieta Olejnik, dyrektor Przedszkola
nr 43, podkreśla, że w nowym miejscu
dzieci czuły się wspaniale. – Przygotowanie tego budynku na potrzeby przedszkola
jest przykładem, że można w szkole stworzyć miejsce dla dzieci nie tylko starszych.
Dziękuję też rodzicom naszych dzieci, że tak
aktywnie włączyli się w dostosowanie tego
obiektu. Myślę, że w przyszłości będzie on
mógł służyć także innym remontowanym
placówkom – mówi Elżbieta Olejnik.
– Wcześniej byliśmy Zespołem Szkół nr 20,
w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum. W związku z tym, że już
mieliśmy klasy szkoły podstawowej i klasy
gimnazjalne, ta reforma spowodowała tylko tyle, że zmieniła się nazwa. Staraliśmy
się, by nie było to trudne dla gimnazjalistów, którzy nagle stali się uczniami szkoły
podstawowej. Dbaliśmy, by podtrzymywać
ich tożsamość i myślę, że nam się to udało.
Gimnazjaliści mogą korzystać ze swojego
sztandaru, mieć swoje imprezy, a jednocześnie mogą integrować się ze szkołą podstawową – mówi Dorota Fresel, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 42.
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
zwraca uwagę, że w obliczu reformy
najważniejsza była dobra organizacja. –
Chylę czoła przed naszymi dyrektorami, bo
trzeba sobie wyobrazić, ile wysiłku trzeba
włożyć w to, by wychowywać uczniów w takiej otwartości. By młodsze dzieci u boku

Fot.

Igo
rC
ieś
lic
ki

Zakończenie roku szkolnego w Centrum Edukacji

starszych czuły się bezpiecznie i by te starsze patrzyły w sposób otwarty na młodszych
kolegów. To duże wyzwanie dla nauczycieli
i dla dyrekcji, ale jak widać, jeśli się chce, to
wiele można – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Zakończony właśnie rok szkolny nie
oznaczał jednak tylko wyzwań związanych z reformą oświaty. W zabrzańskich
szkołach prowadzone były ambitne projekty mające na celu dalsze podnoszenie
jakości kształcenia. Nowe pracownie integracji sensorycznej powstały w ramach
obejmującego przedszkola programu
„Samodzielni w przyszłości”. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz

dodatkowe zajęcia dla dzieci i podniesienie kompetencji nauczycieli to
cele projektu „Przedszkole naszych
marzeń”. Urządzenia multimedialne
dla prawie 40 szkół zostały zakupione w ramach projektu „Aktywna tablica”. Dodatkowe zajęcia i spotkania
z ekspertami dla 1,2 tysiąca uczniów
zorganizowano w ramach programu
„Dotknij nauki”. Aż 22 pracownie otwarto w ramach kompleksowego programu
rozwoju szkolnictwa zawodowego „Nasza
jakość – Twoja szansa”. Projekt umożliwił
także 1194 uczniom skorzystanie z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Prawie 600 osób uczestniczyło w praktykach
i stażach u pracodawców.
– Nie ma projektów czy programów,
w których byśmy nie uczestniczyli. To nasz
ogromny wspólny wysiłek, za który bardzo
dziękuję – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Od lat zabiegamy
również o to, by nasze szkoły były bardziej
estetyczne. Programem termomodernizacji
zostało objętych już ponad 50 placówek. To
wszystko pochłania ogromne środki, ale
jestem przekonana, że nie ma lepszej inwestycji, niż inwestycja w młodego człowieka
– podsumowuje prezydent Zabrza.

MM

REFORMA OŚWIATY W ZABRZU:
35 szkół podstawowych przekształcono
w 8-letnie szkoły podstawowe
13 gimnazjów włączono do 8-letniej szkoły podstawowej
7 gimnazjów włączono do liceów ogólnokształcących
7 gimnazjów przekształcono w 8-letnie szkoły podstawowe
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WOKÓŁ NAS
TRWA PIĄTA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Ostatni moment na złożenie wniosku
WAŻNE DATY:
28.05–9.07.2018 r.

– składanie wniosków

10.07–4.09.2018 r.

– wstępna ocena wniosków
Fot. UM Zabrze

5.09.2018 r.

– ogłoszenie wyników
wstępnej oceny wniosków
W ramach budżetu partycypacyjnego powstają m.in. place zabaw i boiska

Jeszcze tylko do 9 lipca można zgłaszać propozycje inwestycji
w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. To już piąta edycja przedsięwzięcia, które daje mieszkańcom możliwość
decydowania o tym, co nowego powstanie w ich dzielnicach.
– Doświadczenia i efekty czterech poprzednich
edycji pokazują wyraźnie,
że mieszkańcy chętnie
biorą udział w tego typu
inicjatywach i nie brakuje
im ciekawych pomysłów,
dzięki którym nasza Mała
Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie
zabrzan budżetem partycypacyjnym i możliwościami, jakie on
daje. Z każdym miesiącem przybywa
zrealizowanych projektów, a kolejne
wchodzą w ostatnią fazę wykonania.
Każdy zabrzanin może mieć swój
udział w pozytywnych przemianach,
jakie przechodzi nasze miasto. Dziś
możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale
samemu je kreować, dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi. Liczę na to, że piąta edycja
budżetu partycypacyjnego spotka się
z dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy kolejny raz pokażą, jak duży potencjał
drzemie zarówno w nich, jak i w naszym

6

16.10.2018 r.

– ogłoszenie wyników
głosowania

czone na kolejne edycje budżetu partycypacyjnego – dodaje prezydent
miasta.
Dotychczas w naszym mieście zrealizowano już około 40 projektów
wybranych przez mieszkańców
w ramach kolejnych edycji przedsięwzięcia. W poszczególnych
dzielnicach powstały m.in. nowe
boiska, siłownie pod chmurką,
place zabaw, parkingi, montowane jest oświetlenie wzdłuż chodników i alejek ogrodowych.
Kolejne propozycje inwestycji mogą składać
osoby, które ukończyły
16 lat i są zameldowane
w Zabrzu. Formularze
w wersji elektronicznej
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu
(w w w.u m . z a b r z e . p l ).
W
wersji
papierowej
można je otrzymać m.in.
w
Punktach
Obsługi
Klienta zabrzańskiego magistratu
(Centrum Handlowe M1 i budynek
UM przy ul. Powstańców Śląskich 5–7)
oraz w Sali Obsługi Klienta przy ul.
Wolności 286.
GOR
Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

20.09–5.10.2018 r.

– głosowanie mieszkańców

mieście. Zachęcam do
udziału w piątej edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje
ręce i osobiście decydować, na co mają
być wydatkowane pieniądze przezna-
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WOKÓŁ NAS
DOBRE WIADOMOŚCI DLA KIEROWCÓW, PIESZYCH, ROWERZYSTÓW I PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Fot. Igor Cieślicki

Rusza kompleksowy projekt
usprawnienia komunikacji w mieście

Umowę podpisują Tomasz Kacprowicz z An Archi Group oraz prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Usprawnienie komunikacji w naszym mieście to cel gigantycznego projektu, którego realizacja właśnie rusza. Jego docelowym efektem ma być stworzenie w Zabrzu jednego lub nawet
kilku centrów przesiadkowych.
acji w obszarze transportu. Umowę na
realizację tej części przedsięwzięcia
podpisali prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i Tomasz Kacprowicz z firmy
An Archi Group z Gliwic.



GOR

Fot. Igor Cieślicki

– W całej Europie przybywa samochodów, nie inaczej jest w Polsce i na Śląsku.
To bardzo ważne, by żyć w mieście, które umożliwia sprawne przemieszczanie
się z miejsca w miejsce. Rozpoczynamy
właśnie duże przedsięwzięcie, którego
celem będzie usprawnienie komunikacji
w Zabrzu. Będziemy starali się zachęcać kierowców do przesiadania się na
transport publiczny, stwarzając do tego
dobre warunki – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Pierwszym etapem projektu będzie
przeprowadzenie kompleksowych badań i analiz dotyczących transportu
publicznego, samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego,
transportu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazane zostanie miejsce lub miejsca
o największej intensywności ruchu
pieszego, samochodowego, rowerowego oraz komunikacji publicznej,
w których zasadne będzie podjęcie
prac mających na celu poprawę sytu-

– Na podstawie analiz będziemy w stanie wskazać kluczowe punkty, w których powinniśmy zlokalizować jedno
albo kilka centrów przesiadkowych,
bo to nie musi być jedna lokalizacja.
To może być układ kilku elementów
satelitarnych, powiązanych ze sobą,
usprawniających komunikację na terenie miasta – tłumaczy Tomasz Kacprowicz.
Po wakacjach ruszą prowadzone
wśród mieszkańców Zabrza ankiety. Część przedsięwzięcia poświęcona badaniom i przygotowaniu
dokumentacji projektowej ma potrwać dwa lata. Dokładny koszt
budowy centrum przesiadkowego
będzie znany po zakończeniu prac
projektowych. Szacowany jest na
około 100 mln zł. Prace mają potrwać do 2023 r. – Będziemy zabiegać
o pozyskanie środków zewnętrznych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi Rafał Kobos, naczelnik Biura ds. Inwestorów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Pierwszy etap przedsięwzięcia pozwoli na rozwiązanie obecnych problemów komunikacyjnych, ale możliwe, że
w kolejnych latach projekt będzie rozwijany – dodaje. 

Projekt ma ułatwić poruszanie się po Zabrzu
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WOKÓŁ NAS
NA DZIEŃ OTWARTY ZAPROSIŁO W CZERWCU ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych mieści się przy ul. 3 Maja 16

Jak złożyć wniosek w ramach nowego rządowego programu „Dobry Start”, można się było dowiedzieć podczas Dnia
Otwartego w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych.
Pracownicy ośrodka odpowiadali także na pytania dotyczące
programu 500+, zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego
oraz funduszu alimentacyjnego.
Uruchomiony w lipcu program „Dobry Start” zapewnia rodzicom i opiekunom wsparcie dla każdego uczącego się dziecka w wysokości 300 zł na
przygotowanie wyprawki szkolnej.
– To świadczenie jest bardzo ważne dla
mieszkańców, dlatego naszym zadaniem jest dopilnowanie, by to dofinansowanie sprawnie i szybko trafiało do
rodzin – podkreśla wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
Świadczenie przysługuje raz w roku
na dziecko uczące się w szkole, aż
do ukończenia przez nie 20. roku ży-

cia. Wniosek można składać od 1 lipca w formie elektronicznej oraz od 1
sierpnia w formie tradycyjnej w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16. – Okres
przyjmowania wniosków kończy się 30
listopada. Jeśli ktoś przyjdzie do nas 1
grudnia, to tego świadczenia nie uzyska
– zwraca uwagę Zbigniew Gurnacz,
dyrektor Zabrzańskiego Centrum
Świadczeń Rodzinnych. – Najwygodniej
jest złożyć wniosek drogą elektroniczną.
Przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy przygotujemy w jego siedzibie osobne

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Jerzy Przybysz

Można składać wnioski o wyprawkę

Atrakcje w ramach festynu przygotowało
Muzeum Górnictwa Węglowego...

stanowiska tylko do osób, które będą
składały wnioski w ramach programu
„Dobry Start” – dodaje.
Katarzyna Maziarz-Kściuk, zastępca kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, podkreśla, że warto wcześniej złożyć wniosek chociażby z tego
względu, że szybciej wydana zostanie
decyzja. – Czas na wydanie decyzji, jeśli chodzi o program „Dobry Start”, to
okres dwóch miesięcy. Jeśli zatem złożymy wniosek w lipcu, tym większa szansa, że przed 1 września będziemy mieli
pieniądze na swoim koncie – mówi Katarzyna Maziarz-Kściuk. – Wniosek jest
bardzo łatwy do wypełnienia. Muszą się
w nim znaleźć jedynie informacje dotyczące dziecka, rodzica i szkoły, do której
dziecko uczęszcza – dodaje. 
MM

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU
„DOBRY START”?

Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać również w formie
papierowej w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych.
Wniosek może złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka.
Nieprzekraczalnym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada.

Fot. Tomasz Jodłowski

Od 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną
za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl
lub wykorzystując system bankowości elektronicznej.

...oraz straż miejska
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WOKÓŁ NAS
STUDENCI ARCHITEKTURY PRZEDSTAWILI POMYSŁY NA REWITALIZACJĘ FRAGMENTU ŚRÓDMIEŚCIA

Fot. Igor Cieślicki

Fot. UM Zabrze

Kwartał ulic oczami studentów

Prezentacja przygotowanych projektów w Sali Historycznej ratusza

– Najbardziej zależało nam na tym, żeby
ten teren był równo podzielony między
mieszkańców kwartału i osoby, które by
przez niego przechodziły. Jest to bowiem
kwartał w centrum miasta i naturalnie
musiałby być możliwy do przejścia dla
osób trzecich. Zdecydowaliśmy się zatem na rozgraniczenie tego poziomami
oraz nakierowanie oświetleniem głównej ścieżki pieszej dla osób spoza kwartału – tłumaczy Maciej Sołtysik, autor
jednej z prac.
– Nasze rozwiązania w projekcie były
przede wszystkim bardzo proste. Chcieliśmy, by to kosztowało jak najmniej,
czyli myśleliśmy o względach ekonomicznych. Chcieliśmy również, żeby to
było jak najbardziej funkcjonalne i żeby
nie było przesadzone, a realne do wykonania – zwraca uwagę Roksana Karwalska, jedna ze studentek.
Podczas spotkania zaprezentowano sześć nagrodzonych projektów. –
W sposób optymalny spełniają one wymagania czy uwarunkowania, zarówno

te społeczne, które rozpoznaliśmy, jak
i ekonomiczne – podkreśla prof. Krzysztof Gasidło, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
na Wydziale Architektury Politechniki
Śląskiej. – Zorganizowaliśmy zespół in-

terdyscyplinarny, w skład którego wchodzili studenci i pracownicy Wydziału
Architektury oraz Wydziału Organizacji
i Zarządzania. Wszystko miało praktyczny wymiar. Nie siedzieliśmy w pracowni
i nie wymyślaliśmy idei, tylko pracowaliśmy w terenie. Celem tego projektu nie
było pokazanie wszystkich możliwych
rozwiązań, tylko takich, które miasto
będzie mogło wdrożyć – dodaje.
Badania zostały przeprowadzone
w zakresie urbanistyki, socjologii oraz
ekonomii na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, warsztatów
interdyscyplinarnych i konsultacji
z mieszkańcami kwartału. 
MM

Fot. Igor Cieślicki

Koncepcji rewitalizacji kwartału miasta w rejonie ulic Wolności,
Dworcowej oraz placu Dworcowego dotyczył projekt, w którym wzięli udział studenci Wydziału Architektury oraz Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Efekty ich pracy
zostały zaprezentowane podczas spotkania zorganizowanego
12 czerwca w Sali Historycznej ratusza.

Oprócz wizualizacji studenci przygotowali również makietę
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RADNI PRZYJĘLI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 2017 ROK

Fot. Igor Cieślicki

Komisja Budżetu i Inwestycji
5.07 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
12.07 godz. 16.00 – zabrzańskie
drogi – działania, koncepcje, plany
modernizacji sieci dróg w mieście ze
szczególnym uwzględnieniem DTŚ
i ul. Piłsudskiego.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
3.07 godz. 16.00 – problem postępującego zacienienia latarni ulicznych,
które spowodowane jest zarastającymi drzewami. Stan fitosanitarny
drzew na terenie miasta.
5.07 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
4.07 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
11.07 godz. 18.00 – TV Zabrze – działalność, oglądalność, plany rozwoju,
nagrody, potrzeby.
Komisja Oświaty i Wychowania
4.07 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
11.07 godz. 16.00 – analiza wyników
egzaminów zewnętrznych w zabrzańskich placówkach oświatowych – rok szkolny 2017/2018.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
12.07 godz. 16.00 – zabrzańskie
drogi – działania, koncepcje, plany
modernizacji sieci dróg w mieście ze
szczególnym uwzględnieniem DTŚ
i ul. Piłsudskiego.
5.07 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego
2.07 godz. 15.00 – współpraca
instytucji i służb w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
4.07 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
5.07 godz. 14.30 – ocena działalności Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja
Kopernika. Sprawy organizacyjne
i bieżące. Komisja wyjazdowa.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
4.07 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
4.07 godz. 18.00 – „Lato w mieście”
– sposób spędzania wakacji przez
dzieci i młodzież. Działania klubów
sportowych i szkół. Komisja wyjazdowa.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
5.07 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
12.07 godz. 17.30 – informacja na
temat społeczności romskiej, przesiedleńców i uchodźców.
Środki budżetowe przeznaczane
na te programy.

Głosowanie radnych nad absolutorium

Absolutorium
dla prezydent Zabrza
Prawie 813 mln zł wyniosły dochody Zabrza w 2017 r. Wydatki
przekroczyły kwotę 840 mln zł. Prawie 78 mln zł stanowiły nakłady na inwestycje. Podczas czerwcowej sesji zabrzańscy radni
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu na 2017 rok i udzielili absolutorium prezydent miasta Małgorzacie Mańce-Szulik.
W ubiegłorocznym budżecie najwyższą
grupę wydatków tradycyjnie już stanowiły nakłady na oświatę. Na ten cel przeznaczono ponad 260 mln zł, czyli o prawie

5 mln zł więcej niż rok wcześniej. Ponad
234 mln zł stanowiły nakłady na pomoc
społeczną. – Łącznie to 65 procent budżetu miasta po stronie wydatków – podkre-

NOWA TRASA
W SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W MIKULCZYCACH

POPRAWA JAKOŚCI
TERENÓW ZIELONYCH

PROGRAM OGRANICZANIA
NISKIEJ EMISJI

Fot. Tomasz Kiełkowski/archifoto

PLAN PRACY KOMISJI RADY MIASTA

WOKÓŁ NAS
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WOKÓŁ NAS
BUDŻET 2017 r.
dochody – 812,9 mln zł
wydatki – 840,7 mln zł
wydatki majątkowe
– 77,8 mln zł

Fot. Igor Cieślicki

DOCHODY MIASTA
W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA
2006 r. – 2513 zł
2017 r. – 4633 zł

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik dziękuje za udzielenie absolutorium

jeden z naszych priorytetów. W ubiegłym
roku pozyskaliśmy unijne dofinansowanie
projektów poprawy jakości terenów zielonych w mieście oraz uporządkowania kanalizacji deszczowej w centrum – dodaje.
Ponad czterysta inwestycji o wartości 4,2
mln zł zrealizowano w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji. Jesienią ruszyła prowadzona przy dofinansowaniu
unijnym przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. Budowę osiedla
przy ul. Trocera rozpoczęła miejska spółka ZBM-TBS. O kolejne atrakcje wzbogacił
się szlak turystyki industrialnej. W kompleksie Sztolnia Królowa Luiza otwarta została trasa „Podziemna podróż w czasie”.
Ponad 25 mln zł przeznaczono na działalność instytucji kultury. Rok 2017 przyniósł także czwartą edycję Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. W 2017 r. po-

dwoiła się liczba inwestorów na terenach
specjalnej strefy ekonomicznej w naszym
mieście. W grudniu 2016 r. firm, które
zdecydowały się prowadzić tu działalność,
było osiem. Rok później już szesnaście.
Pozytywną opinię na temat wykonania
ubiegłorocznego budżetu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja
Rewizyjna Rady Miasta. Za udzieleniem
absolutorium zagłosowali radni. – Serdecznie dziękuję za to kolejne, dwunaste
już, absolutorium. Dziękuję radnym, którzy pomimo niełatwej sytuacji finansowej
potrafią wspólnie z nami znajdować takie
rozwiązania, które dają możliwość zrównoważonego rozwoju naszego miasta.
Zapraszam do dalszej współpracy – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

GOR

TERMOMODERNIZACJE
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

BUDOWA OSIEDLA
PRZY UL. ŻYWIECKIEJ

DALSZY ROZWÓJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ

KOLEJNA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SP NR 15

BUDOWA OSIEDLA
PRZY UL. TROCERA

Fot. Tomasz Jodłowski

śla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Warto zwrócić uwagę, że przekazywana
z budżetu państwa subwencja oświatowa
od 2013 od 2017 roku pozostaje na tym
samym poziomie. Z kolei wydatki miasta
ponoszone na oświatę wzrosły w tym czasie
o około 30 milionów złotych – wylicza Piotr
Barczyk, skarbnik miasta. – To pokazuje
rozdźwięk między źródłem finansowania
a koniecznymi wydatkami związanymi
z realizacją zadań oświatowych – dodaje.
Wydatki inwestycyjne w 2017 r. osiągnęły poziom prawie 78 mln zł. Dzięki tym
środkom kontynuowany był m.in. program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. – Termomodernizacje nie tylko podnoszą estetykę budynków,
ale mają też swój wymiar ekonomiczny
– zaznacza prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Działania proekologiczne to
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WOKÓŁ NAS
EKSPERCI DORADZAJĄCY ZARZĄDOWI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII SPOTKALI SIĘ W ZABRZU

Fot. Politechnika Śląska

Fachowe wsparcie dla metropolii

Posiedzenie Rady w siedzibie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rada Społeczno-Gospodarcza przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obradowała w czerwcu w Zabrzu. Spotkanie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej zostało zorganizowane z inicjatywy jego dziekana,
prof. Krzysztofa Wodarskiego, który jest jednym z ekspertów zasiadających w Radzie.
– Zależało mi, żebyśmy nie spotykali
się tylko w centrum aglomeracji, czyli w Katowicach. Katowice świetnie się
rozwijają, ale są też inne miasta. Dlatego podczas poprzedniego posiedzenia
Rady zaproponowałem, byśmy mogli
się spotkać właśnie w Zabrzu, a kolejne
spotkania odbywały się w innych ośrodkach. Dzięki temu możemy pokazać
mieszkańcom, że ta Rada nie jest ciałem, które ma swoją przypisaną lokalizację, tylko interesuje się wszystkimi
gminami wchodzącymi w skład metropolii. Bardzo się cieszę, że po Katowicach pierwsze jest Zabrze – podkreśla
prof. Krzysztof Wodarski, dziekan
Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej.
Powołaną w marcu tego roku Radę
tworzy obecnie ponad 20 osób. To
m.in. przedstawiciele świata nauki,
biznesu, eksperci związani z transportem czy też rewitalizacją architektury przemysłowej. Na czele Rady
stoi prof. Tomasz Pietrzykowski
z Uniwersytetu Śląskiego, były wojewoda śląski. – Tym razem rozmawiamy
o tzw. projektach miękkich wpisują-

12

cych się w funkcjonowanie metropolii. Chodzi o to, na ile, oprócz dużych
przedsięwzięć infrastrukturalnych czy
komunikacyjnych, metropolia powinna
angażować się w tzw. działania eventowe, związane ze sferą kultury czy
też dające mieszkańcom poczucie, że
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metropolia naprawdę istnieje i działa
– mówi prof. Tomasz Pietrzykowski.
– Niekoniecznie musi chodzić o zupełnie nowe pomysły. Myślimy raczej o koordynowaniu i uwspólnianiu projektów, które już się dzieją w sferze sportu
czy kultury i można przenieść je z poziomu pojedynczych gmin na poziom
metropolitalny – dodaje.
Jak podkreśla Kazimierz Karolczak,
przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, każda pomoc ze strony osób o bogatej
wiedzy i doświadczeniu jest niezwykle cenna. – To od nas zależy, jak
urządzimy naszą metropolię. Przypomnijmy, że to pierwszy tego typu podmiot w Polsce. Rada poszerza kapitał
intelektualny, który jest nam bardzo
potrzebny – podkreśla Kazimierz Karolczak. – To ważne, żeby powołanie
pierwszej w kraju metropolii zakończyło się sukcesem. To pokaże, że takie
rozwiązanie sprawdza się w praktyce
i można je wprowadzać w innych regionach kraju – dodaje.
Przypomnijmy, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia formalnie zaczęła funkcjonować 1 stycznia tego
roku. Tworzy ją 41 gmin, w których
łącznie mieszka 2,3 mln osób. Finansowanie metropolii zapewnia 5-procentowy udział związku w podatku
dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze.

GOR

O ZNACZENIU ZABRZA W METROPOLII
Na temat znaczenia Zabrza w liczącej ponad dwa miliony mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozmawiali uczestnicy
debaty zorganizowanej w czerwcu w Śląskim Centrum Chorób Serca.
– Z metropolią jest trochę tak, jak z nowo narodzonym dzieckiem. Nareszcie je zobaczyliśmy, a teraz jesteśmy ciekawi, kiedy zacznie chodzić,
kiedy zacznie mówić – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Wszyscy musimy teraz pracować, żeby te procesy, które
sobie założyliśmy, były dobrze i skutecznie realizowane. Mamy wiele priorytetów. To obszary związane ze smogiem, ochroną powietrza, edukacją
czy nauką. Wokół metropolii jest dużo pozytywnej energii i musimy to
wykorzystać – dodaje.
– Mieszkańcy od dawna mieli poczucie, że funkcjonują w jednym, dużym
organizmie miejskim. Międzymiastowe podziały administracyjne generowały sztuczne problemy. Metropolia jest w stanie łatwo je przezwyciężyć
– mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

WOKÓŁ NAS
ZABRZE UCZESTNIKIEM FRANCUSKO-POLSKIEJ KONFERENCJI NT. WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW

Przykład modelowej współpracy

Wśród zaproszonych panelistów była prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

termomodernizacjom
rozmawiali
również uczestnicy konferencji zorganizowanej w Zabrzu przez Urząd
Miejski oraz francuską ambasadę.
Czerwcowe spotkanie odbyło się
w miejscowości Saint-Brieuc. Jego
uczestnicy rozmawiali m.in. na temat
przyszłości Unii Europejskiej oraz
wkładu lokalnych i regionalnych samorządów w rozwój stosunków polsko-francuskich. Wśród omawianych
tematów znalazły się także: zrównoważony rozwój miast, usługi publiczne, lokalna autonomia, walka ze

Fot. Igor Cieślicki

– Jeśli chodzi o współpracę polsko-francuską, Zabrze można określić jako płuca Śląska – mówił podczas konferencji
Stanislas Pierret, radca ds. współpracy kulturalnej i dyrektor Instytutu
Francuskiego w Polsce. Uczestnicy
spotkania jako przykład wskazywali
m.in. udział Zabrza w organizowanym przez ambasadę Francji w Polsce konkursie „Eco-Miasto”. Nagrody
w nim przyznawane są samorządom,
które najlepiej realizują politykę
zrównoważonego rozwoju. Zabrze
zostało docenione za działania na
rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej. O ochronie środowiska
i zmniejszaniu kosztów utrzymania budynków dzięki prowadzonym

Fot. UM Zabrze

Jako przykład modelowych
relacji
polsko-francuskich
wskazywana była współpraca
Zabrza i Francji podczas zorganizowanej w czerwcu po
raz trzeci Francusko-Polskiej
Konferencji nt. Współpracy
Samorządów. W jednym z paneli dyskusyjnych uczestniczyła prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.

Zorganizowana w Zabrzu wspólnie z ambasadą Francji konferencja „Eco-miasto”

zmianami klimatu. Prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik była jednym
z panelistów w części konferencji poświęconej europejskiej polityce spójności i współpracy terytorialnej.
– Uczestnicy dyskusji wielokrotnie zwracali uwagę na umiejętne korzystanie
przez nasze miasto z funduszy unijnych – mówi prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Konferencja została zorganizowana
już po raz trzeci z inicjatywy francusko-polskiej grupy roboczej działającej w ramach Francuskiej Sekcji Rady
Gmin i Regionów Europy. Jej partnerem z naszej strony jest Związek Miast
Polskich. – Wobec trwającej obecnie
debaty na temat wartości Unii Europejskiej jesteśmy winni
pokazać, że samorządy lokalne i regionalne
obu naszych krajów
są przywiązane do europejskich
wartości,
które przyświecają ich
kontaktom. Spotkanie
z przyjaciółmi z Polski
jest doskonałą okazją
do dialogu w atmosferze zaufania na każdym szczeblu – zwraca
uwagę Katarzyna Paczyńska ze Związku
Miast Polskich.

GOR
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WOKÓŁ NAS
PRAWIE STO TYSIĘCY OSÓB PRZYCIĄGNĘŁA TEGOROCZNA EDYCJA ŚWIĘTA SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

Przemysł pokazał kobiece oblicze
KOLEJ NA MUZEA
Mieszkańcy, którzy nie odwiedzili

industrialnych

obiektów

podczas Industriady, mogą to
zrobić w ramach akcji „Kolej na
muzea”. Organizowane po raz
drugi przedsięwzięcie potrwa do
końca września. Do akcji włączyło się 28 placówek muzealnych,
które oferują zniżki osobom posiadającym bilet Kolei Śląskich,
obejmujący miejscowość, w której znajduje się dany obiekt. Promocja obowiązuje w dniu ważnoFot. Tomasz Jodłowski

ści biletu. Pełną listę partnerów
projektu oraz szczegółowe inz Jodłowski
Tomas
Fot.

Ponad pół tysiąca atrakcji przygotowano w 25 miastach w ramach tegorocznej Industriady. W Zabrzu gości zaprosiły
Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza oraz Szyb Maciej.
Świętu Szlaku Zabytków Techniki towarzyszyło tym razem
hasło „Industria jest kobietą”.
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znaleźć na stronie internetowej
www.kolejeslaskie.com.

Goście w naziemnej części Sztolni Królowa Luiza

Przedstawia on trzy pokolenia
kobiet połączonych wspólną
pracą – sortowaniem węgla
w kopalni „Rydułtowy”. Chętni mogli spróbować swoich
sił w malarstwie.
Należąca
do
kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza Łaźnia
Łańcuszkowa zamieniła się na
czas Industriady w Dom Mody
„Luiza”, w którym przygotowano

Na uczestników Industriady czekały plenerowe warsztaty

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2018

Fot. Tomasz Jodłowski

Przemysł nigdy nie był wyłącznie
męskim światem, dlatego tegoroczna Industriada oddała głos kobietom. Pokazała znaczenie ich pracy
dla życia gospodarczego i społecznego. Przypomniała majętne arystokratki, bezimienne robotnice, zaangażowane emancypantki, a nawet
święte i femme fatale.
Kopalnia Guido zaprosiła podczas
Industriady na zwiedzanie pod hasłem „Barbara na szychtę”. Na końcu
trasy można było odpocząć w Strefie
K8, która zyskała wystrój typowo śląskiego domu. Na zwiedzających czekała projekcja filmu „Gruba” w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz.

formacje na jego temat można

– To ciekawy sposób na promocję naszego regionu i zachęta
do tego, by odwiedzać miejsca,
o których czytaliśmy, ale nie mieliśmy dotąd okazji zapoznać się
z ich historią osobiście. Ciekawy
program, wiele atrakcji, nie sposób się tu nudzić – dzieliła się swymi spostrzeżeniami pani Alicja.
Tegoroczna impreza przyciągnęła
ogółem prawie sto tysięcy osób. –
Dzięki współpracy śląskich samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych
Industriada stała się największym
i najciekawszym festiwalem promującym dziedzictwo przemysłowe w tej
części Europy – zaznacza prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Cieszę się, że uczestnicy festiwalu byli
obecni nie tylko podczas największych
wydarzeń, takich jak oficjalna inauguracja i zakończenie, ale korzystali z wszyst-

kich 517 atrakcji przygotowanych z okazji Industriady – podkreśla Wojciech
Saługa, marszałek województwa śląskiego. – Przypominam, że Szlak Zabytków Techniki działa cały rok. Serdecznie
zapraszam do wszystkich obiektów tej
najciekawszej trasy turystyki industrialnej w Polsce – dodaje.

MM

Fot. UM Zabrze

Fot. Tomasz Jodłowski

25 miast
44 obiekty
517 atrakcji
98,3 tysiąca
uczestników

ze
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INDUSTRIADA 2018
W LICZBACH

Fo
t

Park Techniki Wojskowej i Dom Mody „Luiza”

M
.U

pokazy fryzjerskie i mody. W programie nie zabrakło także koncertów.
Wystąpiła m.in. grupa Les Femmes,
czyli zespół złożony z kobiet z Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. W Parku 12C wrażeń dostarczał
m.in. zjazd tyrolką. Sporym zainteresowaniem cieszył się pobliski Park
Techniki Wojskowej.
– Hitem tegorocznej Industriady jest
zwiedzanie podziemi Sztolni Królowa Luiza z superbohaterkami – mówi Magdalena Pal z Muzeum Górnictwa Węglowego. Dzieciaki przyciągnęła również
organizowana już tradycyjnie w Szybie Maciej Bajtelindustriada. Była
wystawa fotografii Piotra Muschalika
i koncert górniczej orkiestry dętej.
– Interesuję się zabytkami przemysłowymi i co roku odwiedzam miejsca,
które są z tym związane. Swoją pasję
przekazuję też dzieciom, z którymi od
kilku lat jeżdżę na tego typu wydarzenia. Jest to o tyle łatwiejsze, że podczas Industriady przewidziano wiele
atrakcji dla najmłodszych – mówił pan
Piotr z Rybnika, który wraz z rodziną
przyjechał do Zabrza, by odwiedzić
industrialne obiekty.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się podziemne trasy turystyczne

Zjazd tyrolką w Parku 12C

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2018
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Fot. UM Zabrze

WOKÓŁ NAS

WOKÓŁ NAS
MIASTO PO RAZ KOLEJNY DOFINANSOWAŁO ZAKUP RADIOWOZÓW DLA FUNKCJONARIUSZY

Hybrydy w zabrzańskiej policji
TAKIE SĄ LICZBY:
952 tys. zł

to kwota, jaką w 2018 r.
Zabrze wsparło policję

143,5 tys. zł

Fot. Igor Cieślicki

przeznaczono
na dofinansowanie
zakupu radiowozów

200 tys. zł

Nowe radiowozy to pierwsze w zabrzańskiej jednostce auta z napędem hybrydowym

Trzy nowe radiowozy dostali w czerwcu do dyspozycji
zabrzańscy policjanci. To pierwsze w naszej jednostce samochody o napędzie hybrydowym. Ich zakup był możliwy dzięki
dofinansowaniu ze strony miasta. Na wsparcie policji Zabrze
co roku przeznacza około miliona złotych.
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Na wsparcie policji miasto przeznaczyło
w tym roku prawie milion złotych. Pieniądze te pozwoliły zarówno na zakup
sprzętu i remonty budynków, jak i sfinansowanie dodatkowych patroli. Pod
względem zakresu wsparcia dla policji
zabrzański samorząd jest liderem w skali województwa.
– Troska o bezpieczeństwo mieszkańców
to jeden z priorytetów dla zabrzańskiego
samorządu. Dlatego miasto nawiązuje
bliską współpracę z policją. Pozwala to
jeszcze skuteczniej wykonywać zadania
z zakresu przeciwdziałania i zwalczania
przestępczości – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.  GOR

20 tys. zł

przeznaczono na służby
pełnione przez słuchaczy
Szkoły Policji w Katowicach

Miasto dofinansowało również remont Komendy Miejskiej Policji

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2018

32 tys. zł

przeznaczono na zakup
narkotestów i alkomatów

Fot. Igor Cieślicki

Nowe radiowozy to toyoty auris hybrid
touring sports. Każde z aut warte jest
około 92 tys. zł. Radiowozy mają silniki
o pojemności 1,8 litra i mocy 136 KM.
Wyposażone są m.in. w automatyczną
skrzynię biegów oraz kamerę cofania.
Nowe auta trafiły do Zabrza w ramach
wartego prawie 4 mln zł projektu zakupu 43 radiowozów dla śląskiej policji. Zostały one zakupione ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, samorządów oraz Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Każda ze stron pokryła jedną trzecią
kosztów.
– Partycypacja samorządu była niezbędna, by wziąć udział w projekcie. Gdyby nie
wsparcie miasta, nie otrzymalibyśmy ani
jednego z tych aut – zwraca uwagę mł.
insp. Marek Nowakowski, komendant
miejski policji w Zabrzu. – Samochody
policyjne użytkowane są często 24 godziny na dobę. Zmienia się jedynie ich załoga.
Dlatego zużywają się dużo szybciej niż samochody cywilne. Wymiana aut jest więc
niezwykle istotna. Te radiowozy są tanie
w eksploatacji i przyjazne dla środowiska,
co również jest bardzo ważne – dodaje.
W najbliższych dniach funkcjonariusze
otrzymają kolejne auto kupione przy
wsparciu miasta. Tym razem będzie to
samochód nieoznakowany.

przeznaczono na sfinansowanie
dodatkowych patroli
prowadzonych przez
policjantów z Zabrza

Igo
Fot.

r Cieślicki

WOKÓŁ NAS
OŚRODEK DOKUMENTACJI GÓRNICZEJ POWSTANIE W ZABYTKOWEJ WIEŻY CIŚNIEŃ PRZY UL. ZAMOYSKIEGO

Ocali od zapomnienia
o
w
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ic
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ł
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y
przem

Fot. UM Zabrze

2019 r. – To dla mnie jeden z najpiękniejszych projektów w naszym mieście
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Wieża ciśnień przy ulicy
Zamoyskiego należy do symboli miasta.
Wkrótce zyska ona nowe oblicze, stając
się kolejną atrakcją na szlaku zabytków
techniki – dodaje.

GOR

Prezes WUG Adam Mirek, wiceminister Grzegorz Tobiszowski,
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor Bartłomiej Szewczyk

Ośrodek Dokumentacji Górniczej powstanie w zabytkowej
wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego. To efekt współpracy Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Głównym zadaniem placówki będzie gromadzenie,
przechowywanie oraz udostępnianie dokumentacji pozyskanej m.in. z likwidowanych zakładów górniczych.
– To zadanie szczególnie istotne w kontekście aktualnej restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i zachodzących na
Górnym Śląsku zmian społeczno-gospodarczych. Zadaniem Ośrodka będzie
również prowadzenie szeroko zakrojonych badań i dokumentowanie cennych
obiektów poprzemysłowych wraz z ich
wyposażeniem i wyrobiskami podziemnymi. W tym celu w ramach odrębnego
projektu muzeum kupuje skanery, aparaty i sprzęt komputerowy – tłumaczy
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, który o szczegółach projektu
mówił podczas konferencji zorganizowanej 25 czerwca w hali rozdzielni
i sprężarek kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. W spotkaniu uczestniczyli
również prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz Adam
Mirek, prezes Wyższego Urzędu
Górniczego.

Ośrodek Dokumentacji Górniczej będzie działać w zabytkowym budynku
wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego.
Wcześniej przejdzie on gruntowną renowację. W ramach projektu powstaną również kawiarnia, interaktywna
wystawa dotycząca zagadnień związanych z węglem oraz przeszklony taras widokowy, z którego, z wysokości
ponad 20 metrów, będzie można podziwiać panoramę miasta. W ramach
zagospodarowania terenu wokół
obiektu zaplanowano także stworzenie „śląskiego podwórka”. Będzie to
miejsce spotkań nawiązujące aranżacją do przestrzeni, w jakiej kiedyś
mieszkańcy spędzali dużo czasu.
Koszt renowacji wieży i adaptacji jej
do nowych potrzeb to 34 mln zł. Na
realizację projektu miasto pozyskało
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
Prace mają się zakończyć w grudniu

UNIKATOWA BUDOWLA
Wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego powstała w 1909 r. jako element
miejskiej sieci wodociągowej. Została zaprojektowana przez architekta
Augusta Kinda i radcę budowlanego Friedricha Loose. Ma 46 metrów
wysokości i 23,3 metra średnicy.
Jej zasadniczą konstrukcję stanowi
osiem filarów na planie ośmioboku
foremnego oraz filar centralny. Pod
mansardowym dachem znajdował
się zbiornik na wodę, który w ostatnich latach został zdemontowany.
Dolną część obiektu stanowią trzy
kondygnacje użytkowe, na których
mieściły się mieszkania i biura.

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2018
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WOKÓŁ NAS
W PROGRAM FESTIWALU KWIATÓW WPISAŁY SIĘ OBCHODY 80-LECIA MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

Fot. UM Zabrze

Festiwal w urodzinowych klimatach

W programie Festiwalu Kwiatów nie mogło zabraknąć koncertów

Jest jednym z zaledwie trzech
na Śląsku, działa nieprzerwanie od 1938 r. W ostatni weekend czerwca świętował 80.
urodziny. Obchody jubileuszu Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu wpisały
się w program tegorocznej
edycji Festiwalu Kwiatów.
– Kieruję ogrodem od września 2015 roku,
ale znam go jeszcze z czasów dzieciństwa,
ponieważ mieszkałam blisko i wciąż jestem pod jego wrażeniem – uśmiecha
się Agnieszka Zawisza-Raszka (na zdj.
obok), dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. – Mamy bogatą
kolekcję roślin zielnych, drzew i krzewów.
Mamy wyjątkowe gatunki roślin chronionych, a do tego oferujemy wyjątkowy klimat zachęcający do tego, żeby nas odwiedzać. Każdy ogród ewoluuje w czasie, nasz
również. Co roku przygotowujemy nowe
atrakcje i staramy się inaczej aranżować
teren. Jesteśmy dumni z zabrzańskiego
„botanika”, bo to najstarszy ogród botaniczny na Górnym Śląsku, o bogatej historii, trwale związany z miastem – dodaje.
– Wśród wielu zabrzańskich perełek nasz
ogród botaniczny jest szczególnym miej-
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UM
Fot.

Zabrze

scem na mapie regionu – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Niewiele miast może się pochwalić
swoim ogrodem botanicznym. Ten
piękny obszar to ulubione miejsce wielu mam, które przychodzą tu z małymi
dziećmi, ulubione miejsce zakochanych
czy też seniorów, którzy przychodzą posłuchać tu muzyki albo wpatrywać
się w przepiękne kolorowe kwiaty.
Musimy dbać o to, by nasz ogród
był coraz piękniejszy – dodaje.
Podczas trwającego 23 i 24
czerwca Festiwalu Kwiatów
nie zabrakło urodzinowego
tortu. Były spotkania z poezją, plenerowe warsztaty
oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Można było kupić
sadzonki roślin. O atrakcje muzyczne zadbał zespół Frele oraz

Wystawa prac przygotowanych przez studentów Politechniki Śląskiej
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Fot. UM Zabrze

Na gości czekały liczne warsztaty

WOKÓŁ NAS

TAKIE SĄ LICZBY

6,5 ha

to powierzchnia
Miejskiego Ogrodu
Botanicznego w Zabrzu

37 tysięcy

osób odwiedza co roku
zabrzański ogród

5 tysięcy

Zabr
ze

Każdy mógł podpisać się na urodzinowej
ławeczce lub obejrzeć z bliska radiowóz

– Ekspozycja przedstawia projekty i wizualizacje terenów naszego ogrodu w kontekście aktywizacji całorocznej, obejmując budynki szklarni, Centrum Edukacji
Ekologicznej, jak i pomieszczenia gospodarcze. Być może to zalążek inspiracji
do zmian w infrastrukturze ogrodu, by
stał się miejscem wystaw przyrodniczych, z pełnym zapleczem edukacyjnym, obiektem spotkań sympatyków
przyrody, nawet zimą – mówi Agnieszka
Zawisza-Raszka. 

WG

Fot. UM Zabrze

Zdechlikiewicz z organizującego Festiwal Kwiatów Centrum Organizacji
Pozarządowych w Zabrzu, Henryk Mandrysz – dyrygent Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, prof. Zofia
Piotrowska-Seget – dziekan Wydziału
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab.
Klaudiusz Fross – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Rada Ogrodów Botanicznych
i Arboretów w Polsce. Wyróżnienia
trafiły także do prezydent Małgorzaty
Mańki-Szulik, przewodniczącego Rady
Miasta Mariana Czochary oraz rektorów
Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego – profesorów Arkadiusza Mężyka
i Andrzeja Kowalczyka.
Podczas Festiwalu Kwiatów otwarta
została wystawa „Wizje przyszłości”
z prezentującymi koncepcje rozwoju
ogrodu pracami studentów Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej.

Fot. UM Zabrze

okazów drzew i krzewów
zgromadzono
na terenie ogrodu

Fot. UM

Fot. UM Zabrze

górnicza orkiestra dęta pod kierunkiem Henryka Mandrysza.
– Festiwal Kwiatów to jedna z naszych
ulubionych cyklicznych imprez letnich.
Zawsze tu jesteśmy, gdyż jako pasjonaci
przyrody możemy obejrzeć ciekawe eksponaty w ogrodzie, a przy okazji kupić
sadzonki kwiatów lub ziół, których używamy w domu na różne sposoby. Zajrzeliśmy też na stoisko z rękodziełem i śledziliśmy krótki, ale bardzo ciekawy pokaz
produkcji mydła. W tym czasie nasza
wnuczka szalała na ogrodowym placu
zabaw, więc wszyscy byliśmy zadowoleni
– mówi Eleonora Białowąs, która przyjechała z mężem Teofilem i wnuczką
Kasią ze Świętochłowic.
Jubileusz stał się okazją nie tylko do refleksji i podsumowania bieżącej działalności, ale też uhonorowania pamiątkowymi statuetkami osób, które w sposób
szczególny przyczyniły się do rozwoju
„botanika”. Statuetkami „Przyjaciel
Ogrodu” zostali wyróżnieni Czesław

Zabrzańska oaza zieleni to wyjątkowe miejsce na letni spacer

Chętni mogli stworzyć własny wianek

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2018

19

WOKÓŁ NAS
W CZERWCU ODBYŁA SIĘ KOLEJNA EDYCJA STUDENT FESTU, CZYLI ZABRZAŃSKICH JUWENALIÓW

Były koncerty, otwarte wykłady dla mieszkańców i turniej piłkarski. Zorganizowany w czerwcu Student Fest przyciągnął
tłumy. Większość atrakcji tegorocznej odsłony zabrzańskich
juwenaliów odbyła się na promenadzie Areny Zabrze.
Student Fest zainaugurował 7 czerwca
turniej piłkarski rozegrany na stadionie przy ul. Roosevelta. Na murawie
starły się ekipy zabrzańskich wydziałów Politechniki Śląskiej, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz Urzędu Miejskiego. Najlepsi okazali się samorządowcy.
– To znakomita okazja do lepszego poznania się i integracji środowisk, zarówno przedstawicieli różnych wydziałów,
jak i miasta – uważa prof. Marek Gzik,
dziekan działającego w Zabrzu Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
– Każdy ośrodek akademicki, a Zabrze
jest ośrodkiem akademickim, ma swoją
specyfikę. Naszą jest to, że obchodzimy
te juwenalia wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Łącznie to ponad trzy
tysiące studentów, a zatem nie jest to
mała garstka – podkreśla prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. – Student Fest to impreza otwarta
i zawsze chętnie zapraszamy naszych
przyjaciół z innych miast – dodaje.
– Szczególnie cieszy mnie fakt, że następuje ciągła integracja studentów
Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nad tym bardzo
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pracowaliśmy, pracujemy i to się fajnie udaje – uśmiecha się prof. Maciej
Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Na promenadzie Areny Zabrze posłuchać można było koncertów. Wystąpiły zespoły Flow Up, Klaustrofobia
i Farben Lehre. Podczas Student Festu
można było poznać ofertę poszczególnych wydziałów. Zorganizowana
została także gra miejska. – Jestem już
kolejny raz na tej imprezie i bardzo mi
się podoba. Superklimat, fajni ludzie.

Na promenadzie Areny Zabrze czekały koncerty...

...a w kampusie Politechniki Śląskiej otwarte wykłady dla mieszkańców
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Fot. UM Zabrze

Student Fest rozpoczął się od turnieju piłkarskiego rozegranego na Arenie Zabrze

Zabrze to świetne miejsce, żeby studiować i dobrze się bawić – mówił Adam,
student Politechniki Śląskiej.
Jak zauważa wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski, miasto wciąż
rozwija swoją akademickość. – Największe tradycje w naszym mieście ma
oczywiście obchodzący w tym roku jubileusz 70-lecia Śląski Uniwersytet Medyczny. Po przełomie gospodarczym
w Zabrzu ulokował się Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
a w ostatnich latach dołączył do niego Wydział Inżynierii Biomedycznej tej
uczelni. W naszym mieście wciąż przybywa więc studentów, a obecnie myślimy o utworzeniu w Zabrzu kolejnego
wydziału Politechniki Śląskiej – mówi
wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. 
MM
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Na murawie i na scenie

WOKÓŁ NAS
ZA NAMI XIV ZABRZAŃSKI FESTIWAL ORKIESTR IM. EDWARDA E. CZERNEGO

Festiwal zainaugurował występ na placu Wolności orkiestry „Piekary-Julian”

Kompozycje Ennio Morricone, Fryderyka Chopina czy też niezapomniany motyw z filmu „Gwiezdne wojny” można było usłyszeć
podczas zorganizowanego 16 czerwca XIV Festiwalu Orkiestr im.
Edwarda E. Czernego. Gościem specjalnym imprezy był zespół Wilersbacher Musikanten z Bawarii. Wystąpiła także Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza.
również towarzysząca festiwalowi impreza „Muzykalny górnik”. Był górniczy
tor przeszkód zakończony pasowaniem
na górnika oraz liczne zabawy muzyczne
i plastyczne dla najmłodszych.
Zabrzański festiwal ma już kilkunastoletnią tradycję. Jego patronem jest urodzony w naszym mieście 11 czerwca 1917 r.

Wilersbacher Musikanten z Bawarii

Fot. Igor Cieślicki

Festiwal zainaugurował występ na placu Wolności Górniczej Orkiestry Dętej
„Piekary-Julian” pod dyrekcją Antoniego
Majchrzyka. Kolejne orkiestry zagrały
obok szybu „Carnall” przy ul. Wolności.
– Muzeum Górnictwa Węglowego po raz
pierwszy zorganizowało festiwal w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. To miejsce
o industrialnym charakterze, które swym
klimatem znakomicie pasuje do orkiestr
kultywujących poprzemysłowe, górnicze
tradycje – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Na scenie zaprezentowały się górnicze
orkiestry dęte „Bielszowice” pod dyrekcją Zygmunta Kliksa, „Halemba” pod
dyrekcją Piotra Szczygioła, „Pokój” pod
dyrekcją Jacka Kampy, „Bytom-Miechowice” pod dyrekcją Józefa Słodczyka,
„Bolesław Śmiały” pod dyrekcją Aleksandra Fojcika oraz Orkiestra Muzeum
Górnictwa Węglowego pod dyrekcją
Henryka Mandrysza. Zwieńczeniem wieczoru był występ Wilersbacher Musikanten z Niemiec pod dyrekcją Stefana Roppelta. Dodatkowo, podczas Industriady,
w Parku 12C wystąpiła promująca festiwal orkiestra „Sośnica” pod dyrekcja
Michała Głąba. W Parku 12C odbyła się

Edward E. Czerny, znakomity kompozytor, dyrygent i aranżer, jeden z twórców
festiwali w Opolu, Sopocie i Kołobrzegu.
Artysta pisał muzykę filmową i teatralną. Współpracował m.in. z zespołami
„Śląsk” i „Mazowsze” oraz Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego i innymi
czołowymi orkiestrami dętymi w kraju
i zagranicą. Nagrał ponad trzysta płyt.
Był kierownikiem muzycznym Teatru
Dramatycznego w Jeleniej Górze oraz
dyrygentem i dyrektorem popularnego
big bandu Orkiestra Taneczna Polskiego Radia. Zmarł w 2003 r. w Salzgitter
w Niemczech. Wśród gości tegorocznego festiwalu nie zabrakło Emanueli Czerny, wnuczki artysty, która na koncerty
przyjechała z Niemiec.
A ci, którzy nie usłyszeli orkiestry Henryka Mandrysza podczas festiwalu, mogą
się wybrać na jej wakacyjne koncerty
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.

WG
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Z klasyki, kina i list przebojów

Koncert orkiestry pod kierunkiem Henryka Mandrysza w Miejskim Ogrodzie Botanicznym
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Fot. UM Zabrze

PRZEDSZKOLE NR 29 W KOŃCZYCACH DZIAŁA JUŻ OD 90 LAT

Przygotowana przez maluchy część artystyczna

Jubileusz 90-lecia świętowało zabrzańskie Przedszkole nr 29.
Zorganizowana 16 czerwca impreza była okazją do spotkania
się byłych pracowników i wychowanków placówki. Maluchy
zaprezentowały okolicznościowe przedstawienie, a na przedszkolnym boisku odbył się rodzinny festyn.

– Po raz pierwszy mieliśmy okazję zaprezentować się tak szerokiemu i zacnemu
gronu – mówi Katarzyna Sputo, dyrektor Przedszkola nr 29. – Pomysł zrodził
się rok temu. Wtedy pierwszy raz kolędowaliśmy z chórem Misericordia i z naszymi absolwentami, rodzicami oraz naszymi
wychowankami. W tym roku postanowiliśmy to rozszerzyć. Większość rodziców jest
naszymi absolwentami, jesteśmy jedną
wielką rodziną. To wspaniała współpraca,
często organizujemy rajdy, przez które
się integrujemy. Dlatego łatwiej jest nam
zgromadzić się i wspólnie zrobić coś dla
naszych młodych wychowanków – dodaje.
Artystyczna część jubileuszowych obchodów odbyła się w auli mieszczącego się w pobliżu Zespołu Szkół nr 18.
Wspominano historię przedszkola,
a zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie kostiumowe przygotowane przez dzieci pod okiem rodziców.
Uczestnicy obchodów przeszli następnie na boisko przedszkola, gdzie
odbył się festyn. 

MM

W TEATRZE NOWYM ODBYŁ SIĘ FESTIWAL ,,ZABRZAŃSKI PARADANCE”

Festiwal taneczny dla dzieci
niepełnosprawnych ,,Zabrzański Paradance” odbył się 19
czerwca w Teatrze Nowym. Imprezę zainaugurowało przestawienie ,,Franek z doliny Słońca”
w wykonaniu aktorów Teatru
,,Radwanek” Fundacji Anny
Dymnej ,,Mimo Wszystko”.
Głównym celem przedsięwzięcia jest
prezentacja i promocja dokonań artystycznych dzieci niepełnosprawnych,
rozwijanie ich umiejętności scenicznych,
prezentowanie talentów dzieci niepełnosprawnych, a także dostarczenie im pozytywnych emocji w kontakcie z muzyką
i tańcem. Równie ważna jest integracja
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środowisk przedszkolnych i szkolnych,
a także wymiana doświadczeń pomiędzy
poszczególnymi placówkami.
– Na tej teatralnej scenie wiele z tych dzieci odkrywa swoje artystyczne powołanie.
To wspaniałe uczucie, gdy się je widzi. Jak
powiedział Paulo Coelho, podczas tańca

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja dokonań artystycznych dzieci niepełnosprawnych
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Na scenie bez ograniczeń

rozum się zatraca. Dlatego to takie piękne doznanie, gdy ciałem tych młodych
artystów zaczyna poruszać serce. Ich występ jest zawsze dla widzów niezwykłym
oczarowaniem – mówi wiceprezydent
Zabrza Jan Pawluch.
Festiwal został zorganizowany przez
Radę Dzielnicy Centrum Północ wspólnie z Niepublicznym Językowo-Sportowym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi MIRIADA. 
WG

WOKÓŁ NAS
PRAWIE 10 TYSIĘCY UCZESTNIKÓW PROGRAMU EDUKACYJNEGO FORTUM I MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

Fot. Agnieszka Wróblewska/MGW

O środowisku w górniczych przestrzeniach

Zajęcia w Sztolni Królowa Luiza to wyjątkowa propozycja dla najmłodszych

Jak mówić dzieciom o przyjaznej dla środowiska energetyce i jak
przekazywać im wiedzę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym? Swój pomysł na atrakcyjną formę edukacji ekologicznej
znalazły Fortum i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
tyki, ekologii, smogu czy gospodarki
o obiegu zamkniętym. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w każdym wieku. Śląskie przedszkolaki pod
hasłem „Kulturalny Bajtel” wędrują
po wyrobiskach kopalni Królowa Luiza. Dowiadują się czym jest smog,
w jaki sposób powstaje i jak można
mu przeciwdziałać. Już od najmłodszych lat poznają zasady gospodarki
o obiegu zamkniętym. Uczą się, jak
ważne dla środowiska jest zmniej-

Fot. Agnieszka Wróblewska/MGW

Zwiedzając historyczne korytarze
Sztolni Królowa Luiza młodzi Ślązacy
uczą się, jak ważne dla rozwoju miast
jest ograniczanie produkcji odpadów.
Poznają źródła energii i sposoby na
jej wykorzystanie z poszanowaniem
środowiska naturalnego. Od początku
2018 r. we wspólnym programie edukacyjnym Fortum i muzeum wzięło
udział 9490 osób.
– Jesteśmy liderem w obszarze czystej
energii, dlatego w ramach wspólnego
projektu Fortum i muzeum młodzi Ślązacy uczą się, jak dbać o środowisko
naturalne, czym jest smog i dlaczego
warto wcielać w życie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspierając
i współtworząc ten program inwestujemy w dzieci i młodzież, czyli przyszłość
regionu. To oni w kolejnych latach, wyposażeni w wiedzę i niezapomniane
wrażenia, będą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju Górnego Śląska.
Jesteśmy dumni, że tak wielu uczniów
wzięło udział w zajęciach i mamy nadzieję na jeszcze wyższą frekwencję w przyszłości – mówi Piotr Górnik, dyrektor
ds. energetyki cieplnej Fortum.
Do programu wprowadzono specjalne
elementy zwiedzania, obejmujące zagadnienia z obszaru energii, energe-

Podziemna wędrówka dostarcza sporo emocji

szenie ilości odpadów i że zużyte
przedmioty można na nowo wykorzystać. Wiedzę na temat przyjaznych
dla środowiska metod wytwarzania
energii zgłębiają także starsi uczniowie. Połączenie edukacji z atrakcyjną
dla dzieci formą zwiedzania kopalni
sprawia, że program cieszy się dużą
popularnością. Podczas zajęć w autentycznych przestrzeniach poprzemysłowych Sztolni Królowa Luiza
uczestnicy mogą zobaczyć największy w kraju podziemny park maszyn
górniczych oraz prześledzić rozwój
technik wydobywczych na przestrzeni ostatnich dwustu lat.
– Prowadząc zajęcia w takich miejscach
jak Sztolnia Królowa Luiza nie tylko wykorzystujemy walory ważnych dla Górnego Śląska obiektów, ale też wcielamy
w życie nowe trendy w edukacji i tworzymy ciekawe dla dzieci i młodzieży ścieżki nauczania. Tym sposobem chcemy
kształtować wśród młodych ludzi świadomość kultury, regionu i pochodzenia,
ale także dbałość o najbliższe otoczenie
i środowisko – zwraca uwagę Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Elementem programu edukacyjnego
jest również Tydzień Ziemi – największe tego typu przedsięwzięcie w województwie śląskim. W trakcie tej
inicjatywy, podczas licznych konkursów, koncertów, wycieczek i zabaw,
dzieci i młodzież ze Śląska pochylają
się nad problemami ekologicznymi
naszej planety. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ponad
6800 dzieci.
Atrakcji dla najmłodszych nie zabraknie także w czasie wakacji. „Górnicze
miasto dzieci” to cykliczny projekt
skierowany do rodzin zagrożonych
wykluczeniem, o trudnej sytuacji
materialnej. Na przełomie czerwca
i lipca organizowane będą zajęcia
w formie półkolonii i wycieczek dla
80 dzieci. Porozmawiają o oszczędnościach, nie tylko w odniesieniu do
domowego budżetu, ale i środowiska naturalnego. Dowiedzą się, jak
oszczędzać energię, zmniejszyć zużycie odpadów oraz jak je ponownie
wykorzystać, wcielając w życie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

GOR
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WOKÓŁ NAS
NA FESTYN Z OKAZJI 60-LECIA ZAPROSIŁA MIESZKAŃCÓW ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Urodzinowe spotkanie z lokatorami
Pokazy ratownictwa, liczne
atrakcje dla najmłodszych oraz
koncerty czekały na festynie
przygotowanym z okazji 60-lecia Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Impreza odbyła się 16 czerwca na Śląskim
Ranchu przy ul. Webera. Towarzyszyło jej hasło „Mieszkam i żyję bezpiecznie”.

Fot.

Jerzy

Przy
bysz

SPÓŁDZIELNIA Z TRADYCJAMI
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1958 r. Dziś należy do grona
największych w kraju. Pod jej opieką znajduje się 230 nieruchomości w sześciu
rejonach miasta. To w sumie ponad dwieście budynków mieszkalnych
i około 30 tysięcy lokatorów. Spółdzielnia ma także blisko 140 lokali użytkowych
oraz bardzo popularne dwa kluby osiedlowe Kwadrat i Pastel.
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Prezes Włodzimierz Bosowski i goście festynu na scenie

styn był okazją do ogłoszenia wyników
zorganizowanego z okazji 60-lecia ZSM
konkursu plastycznego „Nasze Osiedle – Nasze Miejsce na Ziemi”.
– Mieszkam w bloku przy ulicy Sobieskiego i jestem bardzo zadowolona
z tej lokalizacji. Wszędzie mam blisko, wokół budynku jest czysto, więc
naprawdę fajnie się mieszka. Na
festynie jesteśmy całą rodziną, ale
to syn Robert jest dziś najważniejszy,
bo został laureatem konkursu plastycznego w swojej kategorii wiekowej. Jestem z niego bardzo dumna
– uśmiecha się Agnieszka Bugaj.
– Przychodzimy tu dość często na
Muzyczne Lato, zimą korzystaliśmy
z lodowiska, teraz postanowiliśmy spędzić popołudnie na festynie naszej spółdzielni. Nasi synowie, Igor i Mikołaj, szczególnie upodobali sobie dmuchańce i nawet
nie zniechęca ich czekanie w kolejce. Pilnuje
ich babcia, a my w tym czasie słuchamy zespołu Brathanki i wszyscy dobrze się bawimy – mówią Wioletta i Adam Mościńscy.
Wielogodzinne świętowanie zakończyła zabawa taneczna z zespołem Folky
Band oraz pokaz teatru ognia. 
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– To pierwszy taki festyn obejmujący całą
naszą spółdzielnię. Do tej pory tego typu
imprezy organizowały poszczególne administracje osiedlowe, na przykład z okaRodzina państwa Mościńskich
zji Dnia Dziecka – zwraca uwagę Włodzimierz Bosowski, prezes Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. – Dziś
bawimy się wszyscy razem i jest kolorowo, tak jak na naszych osiedlach,
gdzie od 2003 roku stale odnawiamy
elewacje i ściągamy szkodliwe materiały. W efekcie wyraźnie widać nas
w mieście – dodaje.
W programie urodzinowego festynu znalazł się m.in. pokaz
Górskiego
Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Wziął w nim udział Jarosław Batora, uczestnik niedawnej akcji ratunkowej
pod Nanga Parbat. Swoje
prezentacje przygotowali również ratownicy medyczni, strażacy
i policjanci. Na festynie nie mogło oczywiście zabraknąć
zabawy przy dobrej muzyce. Zadbał o to m.in.
znany i lubiany zespół
Brathanki. Na najmłodszych gości czekały
kolorowe dmuchańce
Agnieszka Bugaj z synem Robertem
i inne atrakcje. Fe-

WOKÓŁ NAS
TWARZE ZABRZAŃSKIEGO RZEMIOSŁA

Fot. Jerzy Przybysz

Nie wyobrażam sobie innej pracy

Pasją Wioletty Kasprzyk jest stylizacja paznokci

– Pomysł na firmę zrodził się spontanicznie.
Chciałyśmy z koleżankami rozwijać się w pracy, a w salonie, w którym wówczas pracowałyśmy ponad jedenaście lat, osiągnęłyśmy
wszystko, co się dało – wspomina Wioletta
Kasprzyk. – Do założenia własnej działalności namówił mnie mój mąż, który stwierdził,
że nadarza się wyjątkowy moment, którego
nie można przegapić. Kiedy otwierałam salon fryzjerski, byłam w dziewiątym miesiącu
ciąży. Właśnie mija jedenaście lat od tej chwili i mogę z całą pewnością stwierdzić, że to
była dobra decyzja – dodaje.
Pani Wioletta od samego początku korzystała z możliwości, jakie daje przynależność do Cechu Małej i Średniej
Przedsiębiorczości oraz Pracodawców.
– Cech jest łącznikiem między szkołą
a pracodawcą. Poznałam tam świetnych
ludzi, którzy bardzo mi pomogli, między
innymi w przygotowywaniu niezbędnych
dokumentów. Ich pozytywne nastawienie

udziela się wszystkim. Tu wszyscy się znają,
wiele rzeczy robimy wspólnie. Jesteśmy jak
wielka rodzina – uśmiecha się Wioletta
Kasprzyk. – W Cechu staram się, w miarę
swoich możliwości, pomagać w organizowaniu różnych konkursów. Zasiadam
również w komisji egzaminacyjnej. Obecnie w salonie mam dwie uczennice i jednego ucznia. Wszystkie uczennice, które
wychodzą stąd, zdają egzaminy z bardzo
dobrymi wynikami, co mnie cieszy, ponieważ jestem wymagająca – zaznacza pani
Wioletta.
Jak sama przyznaje, początki we własnej
firmie nie były trudne. – Miałyśmy już
swoją klientelę. Na początku pojawił się też
pomysł, by ofertę rozszerzyć o kosmetykę –
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Fot. Jerzy Przybysz

Salon kosmetyczny, który
prowadzi, to spełnienie jej
marzeń. – Nie wyobrażam
sobie pracy w innym miejscu
– uśmiecha się Wioletta Kasprzyk, zrzeszona w zabrzańskim Cechu Małej i Średniej
Przedsiębiorczości oraz Pracodawców, właścicielka firmy
Studio Effect.

opowiada pani Wioletta, która z zawodu
jest fryzjerką, ale jej hobby to stylizacja
paznokci. Otwarcie własnego salonu
pozwoliło jej z powodzeniem połączyć
pasję z pracą.
– Stylizacją paznokci zajmuję się ja i zatrudniona pracownica. Robimy stylizację
paznokci żelowych, hybrydowych, akrylowych, akrylo-żelowych. Robimy manicure,
pedicure oraz zabiegi kosmetyczne na
dłonie i na stopy – wylicza pani Wioletta.
– Ten salon to spełnienie jednego z moich
marzeń. Klientki czują się tu dobrze, często mówią nam, że to miejsce jest bardzo
przytulne. Nie jestem groźną szefową dla
moich dziewczyn. Jesteśmy na stopie koleżeńskiej. Lubimy się, nie ma tu dystansu
i niepotrzebnego stresu. Myślę, że przekłada się to na dobrą atmosferę tego miejsca
i nasi klienci to czują – dodaje.
Czy będzie to początek rodzinnego biznesu? – Moja córka ma jedenaście lat. Chciałabym, żeby kiedyś przejęła ode mnie salon,
ale na chwilę obecną nie zapowiada się, że
tak będzie – śmieje się pani Wioletta.
Mąż pani Wioletty, który namówił ją do
założenia salonu, cały czas ją wspiera
i kibicuje jej poczynaniom. Także wtedy, gdy startuje w różnych konkursach.
– Ostatnim naszym sukcesem było wyróżnienie w konkursie na salon roku, które dostaliśmy od Dziennika Zachodniego. Biorę
też udział w konkursach stylizacji paznokci.
Nie wyobrażam sobie innej pracy – podsumowuje Wioletta Kasprzyk.

 MM

Właścicielka salonu ze swoimi uczennicami
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LEKCJA HISTORII
PRZYBLIŻAMY DZIEJE RODÓW ZWIĄZANYCH NA PRZESTRZENI WIEKÓW Z NASZYM MIASTEM

Śladami Mosesa Glasera (cz. 1)
W ostatnich latach na łamach „Naszego Zabrza Samorządowego” ukazywały się artykuły o zabrzańskich rodzinach żydowskich. Od czasu do czasu cykl ten będziemy kontynuować. Tym
razem zajmiemy się rodziną o nazwisku Glaser.

Fot. Piotr Hnatyszyn

Ksiądz Józef Knosała w swojej historii Zabrza, opublikowanej w Katowicach w 1929 r., jako pierwszego znanego mu z nazwiska Żyda
zamieszkałego w Zabrzu wymienia Mosesa Glasera, oberżystę
zajmującego się również budową
domów. Moses Glaser urodził
się ok. 1785 r. w Kraskowie w powiecie kluczborskim. Jego ojciec,
Simon Isaac Glaser, zajmował
się handlem. M. Glaser był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą
żoną była Handel z domu Cwiklitzer. W Zabrzu, prawdopodobnie w pierwszej połowie 1819 r.,
urodziła się im córka Friederike
p.v. Wolff (zm. 27.08.1876 w Katowicach), więc co najmniej od
tego czasu Glaserowie mieszkali
już w Zabrzu. Z pierwszą żoną
doczekał się jeszcze siedmiorga dzieci: Isaaca Israela, Israela Loebela (ur. ok. 1816, zm.
11.05.1865 Zaborze), Marianne
(Marie) p.v. Silbermann (ur. ok.
1818, zm. 20.10.1911 Wiedeń),
Simona (ur. 20.10.1820 Stare Zabrze,
zm. 30.08.1886 Małe Zabrze), Noa (ur.
4.04.1825 Małe Zabrze, zm. 21.05.1898
Małe Zabrze), Wilhelma (ur. 13.06.1827
Małe Zabrze) i Rosel p.v. Schlesinger.
* * *
W Zabrzu Moses Glaser dzierżawił karczmę i w maju 1825 r. kupił od zarządu
Dominium Zabrzańskiego gospodę i 50
mórg ziemi pomiędzy obecnymi ulicami
Szczęść Boże, 3 Maja, Z. Krasińskiego i J.
Mehoffera. Przez pewien czas ten fragment Zabrza nazywano „Glaser Colonie”, czyli „Kolonia Glasera”. M. Glaser
był również budowlańcem i m.in. uzyskał zlecenie na prace budowlane przy
zabrzańskim probostwie. Informacji,
jakoby dostarczył zabrzańskiej parafii
pw. św. Andrzeja kielich wartości 417 talarów, nie udało się potwierdzić. Handel
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Grobowiec Noa i Evy Glaser na cmentarzu
żydowskim w Zabrzu

Cwiklitzer zmarła pod koniec lat 20. XIX
wieku. M. Glaser ożenił się powtórnie
z Handel (Johanną) Friedenstein urodzoną 24 czerwca 1808 r. w nieustalonej
miejscowości. Z tego małżeństwa znamy dziewięcioro dzieci, z których pierwszych siedmioro urodziło się w Zabrzu:
Pincus (ur. 21.03.1830, zm. 3.04.1907
Gliwice), Jacob (ur. 11.10.1831), Adolph
(ur. 24.08.1834), Eduard (ur. 24.02.1836),
Ernestine p.v. Frey (ur. 14.06.1837, zm.
13.01.1884 Gliwice), Julius (ur. 5.04.1841),
Dawid (ur. 1.05.1842). Miejsca urodzenia
pozostałych dwóch córek nie znamy.
Laura urodziła się ok. 1847 r. i zmarła
20.07.1863 r. w Gliwicach; Natalie urodziła się w 1849 r. Od 1853 r. Glaserowie
mieszkali w Gliwicach, gdzie oboje zmarli i zostali pochowani na tamtejszym starym cmentarzu żydowskim. Handel Frie-
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denstein zmarła 16 sierpnia 1868 r., zaś
Moses – 7 grudnia 1874 r.
Najbardziej znanym z synów Mosesa
z pierwszego małżeństwa, i równocześnie najbardziej zasłużonym dla Zabrza,
był Noa, który został kupcem. Jego żoną
była Eva Haendler, siostra m.in.
Friedericke, która wyszła za mąż
w Zabrzu za Eliasa Katza, a także
bliźniaków Loebela, założyciela
i właściciela browaru oraz Hirschela (Heinricha) założyciela
i właściciela młyna. Urodziła się
ona 9 marca 1829 r. w Baranowicach (obecnie część Żor)
w rodzinie arendarza Nathana
Haendlera i Dorel z domu Brie.
Jej ojciec zmarł dwa tygodnie po
urodzeniu się synów, w marcu
1836 r., a matka wraz z dziećmi
przeprowadziła się kilka lat później do Zabrza. Początkowo Noa
i Eva wzięli tylko ślub religijny,
a ślub cywilny dopiero w październiku 1858 r. Do tego czasu
urodziło im się w Zabrzu pięcioro dzieci: Nathan (ur. 17.01.1850,
zm. 3.09.1875 Zabrze), Sigismund
(ur. 1.03.1851, zm. 20.10.1852
Zabrze), Anna p.v. Cohn (ur.
16.04.1852), Pincus (ur. 1854, zm.
3.02.1855 Zabrze) i Ernestine p.v.
Herzberg (ur. 15.03.1857). Już jako
„legalne” małżeństwo doczekali
się kolejnych pięciorga dzieci, również
urodzonych w Zabrzu: Dorothea, trzykrotnie wychodziła za mąż i kolejno nosiła nazwisko Wendriner, Triest i Mendelsohn (ur. 5.03.1860, zg. 27.10.1942 r.
w Theresienstadt, obecnie Terezin
w Czechach, dokąd została deportowana z Wrocławia 30.08.1942 r.), Fanny p.v.
Wachsner (ur. 6.08.1861, deportowana z Wrocławia do Theresienstadt tego
samego dnia co starsza siostra, zginęła
tam 11.05.1943 r.), Max (ur. 14.01.1863,
z wykształcenia lekarz ogólny, deportowany został trzy miesiące wcześniej niż
siostry z Wrocławia do Theresienstadt,
gdzie zginął 27.07.1942 r.), Siegismund
(ur. 14.01.1863, zm. 27.07.1867 Zabrze),
Olga (ur. 8.11.1865).
Noa Glaser był członkiem-założycielem,
a następnie kasjerem Żydowskiego
Towarzystwa
Opiekuńczo-Pogrzebowego Chewra Kadischa powstałego

LEKCJA HISTORII

Eva Glaser przeżyła męża o cztery lata,
zmarła 2 grudnia 1902 r. we Wrocławiu.
Jej ciało przywieziono do Zabrza i pochowano obok męża w rodzinnym grobowcu
stojącym przy wschodnim murze tutejszego cmentarza żydowskiego. Ponieważ
większość dzieci Noa i Evy Glaser wyjechała do Wrocławia, prowadzenie gospody
rodziców, znajdującej się na rogu obecnych ulic Wolności i Jagiellońskiej, przejęła najmłodsza Olga. W 1893 r. wyszła
ona za mąż za kupca Samuela Kosterlitza, urodzonego 12 września 1909 r. w Sadowie w powiecie lublinieckim. Koncesję
na prowadzenie gospody uzyskali już 25
lipca 1898 r., dodatkowo mieściła się tam
destylarnia napojów spirytusowych. Kosterlitzom urodziło się w Zabrzu czworo
dzieci. Ernst Nathan urodzony 27 czerwca 1894 r. zamordowany został w getcie
w Izbicy, dokąd wywieziono go 13 kwietnia 1942 r. z Wrocławia. Walter, urodzony 4 maja 1896 r. również zamieszkał we
Wrocławiu, skąd został 4 marca 1943 r.
deportowany do Auschwitz. Dalszych
losów Harriet urodzonej 8 lipca 1897 r.
i Norberta urodzonego 5 kwietnia 1907 r.
nie znamy. Prawdopodobnie w 1908 r.
Samuel i Olga Kosterlitzowie przeprowadzili się do Wrocławia, gdzie zamieszkali
przy ówczesnej Augustastraße 55, a gospodę i destylarnię w Zabrzu wydzierżawiali kolejnym oberżystom. Samuel
długo we Wrocławiu nie pomieszkał, ponieważ zmarł tam już 12 września 1909 r.
w wieku 47 lat. Z dniem 1 kwietnia 1920 r.
nowym właścicielem gospody i destylarni został Salo Bandmann, który odkupił je
od spadkobierców Samuela Kosterlitza.
Olga Kosterlitz pozostała we Wrocławiu,
gdzie pod koniec lat 20. XX w. mieszkała wraz z najstarszym synem Ernstem,
będącym w tym czasie urzędnikiem
bankowym. W 1939 r. mieszkała z kolei
z młodszym synem Walterem. Zmarła we
Wrocławiu 9 maja 1942 r. w wieku 85 lat.
Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

I WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII

Kamienice przetrwały
próbę czasu
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w centrum miasta...
Archiwalna fotografia przedstawia budynki przy ul. św. Barbary 2a, 2b, 2c.
Na przestrzeni lat praktycznie w ogóle się one nie zmieniły. Nieco inaczej
prezentuje się ich otoczenie. Drogę z ubitej ziemi zastąpił asfalt i chodnik
z kostki brukowej, a na jezdni pojawiły się samochody... 
GOR

Kamienice przy ul. św. Barbary na archiwalnej fotografii

Na przestrzeni lat budynki zmieniły się tylko nieznacznie
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

* * *

TAK BYŁO, TAK JEST, CZYLI ZABRZE NA DAWNEJ

Fot. Jerzy Przybysz

w 1870 r., wieloletnim członkiem zarządu
Gminy Żydowskiej w Zabrzu. Od chwili
jego powstania był członkiem zarządu
żydowskiego Towarzystwa Zapomogowego. Ponadto przez ponad 24 lata
był radnym gminy Małe Zabrze, działał
w tamtejszej radzie opiekuńczej sprawującej opiekę nad sierotami, zajmował się
biednymi. Zmarł 21 maja 1898 r. w Małym Zabrzu. W uznaniu zasług, obecna
ul. Jagiellońska nosiła nazwę Noastraße.
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SPORT
W CZERWCU MIESZKAŃCY DOSTALI DO DYSPOZYCJI KOLEJNE NOWOCZESNE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE

Aktywnie od dzieciaka do seniora

Nowoczesne i bezpieczne boiska zostały otwarte w czerwcu w Mikulczycach i Rokitnicy.
„Wielopokoleniową Ścieżkę
Zdrowia” dostali z kolei do
dyspozycji mieszkańcy osiedla Kotarbińskiego. Wszystkie
obiekty powstały w ramach
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
– Konsekwentnie rozbudowujemy bazę
rekreacyjno-sportową służącą mieszkańcom. W latach 2007–2017 przeznaczyliśmy na ten cel ponad 50 milionów
złotych – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Nowe boisko ze sztuczną trawą i oświetleniem powstało na terenie obiektu
sportowego „MOSiR-Sparta” w Mikulczycach. Ma 60 m długości i 34 m
szerokości. Obiekt kosztował pół miliona złotych. Na projekt zgłoszony
w ramach Zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego mieszkańcy oddali
prawie dwa tysiące głosów.
Kolejne boisko oddane zostało do
użytku przy Szkole Podstawowej nr 28
im. Miłośników Rokitnicy. Obiekt o poliuretanowej nawierzchni ma 42 m
długości i 22 m szerokości. W ramach
projektu wykonane zostało także
oświetlenie i monitoring. Boisko kosztowało 365 tys. zł.
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Wielofunkcyjne boisko, bieżnia i urządzenia gimnastyczne znalazły się
z kolei na „Wielopokoleniowej Ścieżce Zdrowia”, jaka pod koniec czerwca
została otwarta na osiedlu Kotarbińskiego w Zabrzu. Nowy obiekt, który
kosztował ponad 424 tys. zł, powstał

„Wielopokoleniowa Ścieżka Zdrowia” na osiedlu Kotarbińskiego
oferuje szereg atrakcji mieszkańcom w różnym wieku
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Fot. UM Zabrze

Nowe boisko w Mikulczycach

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

na terenie Zespołu Szkół Spożywczych. Korzystać mogą z niego wszyscy mieszkańcy. W ramach kompleksu
wykonane zostało boisko z poliuretanową nawierzchnią o wymiarach
32 na 14 m. Można tu grać w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Do dyspozycji jest bieżnia o długości 60 m
F ot
oraz kilkanaście urządzeń
.U
M
Za
br
do ćwiczeń. Projekt objął
ze
także wykonanie oświetlenia,
monitoringu
i elementów małej
architektury, jak np.
ławki.
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TRÓJKOLOROWYCH CZEKA W LIPCU PRAWDZIWY PIŁKARSKI MARATON

Przez Mołdawię ku Lidze Europy

Fot. Bartłomiej Perek/Górnik Zabrze

Mołdawski klub Zaria Bălți będzie rywalem Górnika Zabrze
w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wyniki przeprowadzonego w Nyonie losowania poznaliśmy 20 czerwca. Kilka dni wcześniej Trójkolorowi rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu.

Zajęcia podczas zgrupowania
w Wodzisławiu Śląskim

– Nie zaprzątamy sobie głowy losowaniem
i nie rozmawiamy o tym, tylko ciężko trenujemy. Myślimy o tym, by się dobrze przygotować do sezonu – mówi Maciej Ambrosiewicz, pomocnik Górnika.
– Tak już jesteśmy nauczeni, że nieważne co
się wydarzy, my musimy być skoncentrowani na naszych założeniach i na tym, co chcemy zagrać. Patrzmy na siebie i grajmy jak
najlepiej, a wówczas będzie dobrze – dodaje z uśmiechem Rafał Wolsztyński.
Przygotowania do nowego sezonu Górnik rozpoczął w Wodzisławiu Śląskim.
W pierwszych zajęciach wzięli udział Tomasz Loska, Adam Wolniewicz, Michał
Koj, Adrian Gryszkiewicz, Szymon Matuszek, Jesus Jimenez, Daniel Smuga, Maciej Ambrosiewicz, Konrad Nowak, Igor
Angulo, Marcin Urynowicz, Rafał Wolsztyński oraz dwójka testowanych piłkarzy.
– Cieszę się z tego, że mogę być z drużyną
– podkreśla Rafał Wolsztyński, wracający do treningów po dłuższej przerwie
spowodowanej kontuzją. – Okres rehabilitacji to żmudna, ciężka praca. Nareszcie
jestem znowu na boisku – dodaje z uśmiechem 23-letni napastnik.
Po kontuzji do normalnych zajęć wrócił także Konrad Nowak. – Teraz jestem

w treningu na sto procent. Z całą drużyną
mogę przepracować okres przygotowawczy. To oczywiście bardzo mnie cieszy –
mówi Konrad Nowak.
Do swojego trzeciego sezonu w barwach
Górnika intensywnie przygotowuje się Igor
Angulo. – To bardzo dobrze, że mieliśmy trzy
tygodnie wolnego. Musieliśmy odpocząć,
uwolnić nasze myśli od piłki i doładować baterie. Teraz jednak trzeba zacząć intensywne
przygotowania. 12 lipca zagramy pierwszy
oficjalny mecz i to już w europejskich pucharach. Musimy być do tego czasu jak najlepiej
przygotowani – podkreśla Igor Angulo.
Tymczasem rotacja trwa w szatni Trójkolorowych. Do Dinama Zagrzeb, czyli
aktualnego mistrza Chorwacji, przeszedł
Damian Kądzior. 26-letni pomocnik do
Zabrza trafił rok temu z Wigier Suwałki.
W rozgrywkach ligowych strzelił dziesięć goli, zaliczył również cztery asysty.
Do Legii Warszawa przenosi się obrońca Mateusz Wieteska, który dla Górnika
zdobył siedem bramek. Stołeczny klub
skorzystał z prawa odkupu piłkarza. Na
testach w Górniku przebywał z kolei
m.in. Armin Pjetrovic, urodzony w Niemczech 21-letni Czarnogórzec, który w poprzednim sezonie występował w drugiej
drużynie Borussii Dortmund. Piłkarz jest
środkowym obrońcą, mierzy 195 cm.
Pierwszy mecz w nowym sezonie rozgrywek ekstraklasy Górnik rozegra 22 lipca
z Koroną Kielce. Zaledwie kilka dni dzieli
go od spotkań w ramach kwalifikacji Ligi
Europy. Trójkolorowych czeka więc prawdziwy maraton. – To wyzwanie dla całego

Czeka nas ciekawy dwumecz
Marcin Brosz,
trener Górnika Zabrze
– Zrobimy wszystko, by jak najlepiej przygotować się do tych spotkań. Zaria jest w trakcie sezonu, regularnie wychodzi na boisko
w meczach o stawkę, co daje możliwość, by
zdobyć pewną wiedzę o piłkarzach i stylu
gry rywala.
Dla nas spotkanie z nimi będzie oficjalnym początkiem sezonu, dlatego bardzo
dużą wagę przywiązujemy do sparingów,
które nas czekają. Gramy z zagranicznymi przeciwnikami, co w perspektywie gry
w pucharach jest dla nas istotne. Rywala
absolutnie nie lekceważymy, tym bardziej,
że w ostatnich latach to oni grali kilka razy
w europejskich pucharach, a przed rokiem
przeszli pierwszą rundę i odpadli z silnym
Apollonem. Dla nas będzie to debiut w pucharach po latach przerwy, a doświadczenie w takich rozgrywkach jest ważne. Myślę, że czeka nas ciekawy dwumecz. Wierzę
w nasz zespół i pracę, którą wykonujemy.
Ona jest kluczowa, tym bardziej, że odeszło od nas trzech podstawowych graczy.
Mamy trzy tygodnie, trzeba ten czas optymalnie wykorzystać.

klubu. Jest dreszczyk emocji, że mamy okazję pokazać się w Europie. I trzeba wykonać
taką pracę, by jak najlepiej się do tego wyzwania przygotować – podsumowuje Szymon Matuszek, kapitan Górnika Zabrze. 

GOR

OD ĆWIERĆ WIEKU NA MURAWIE
Zaria Bălți została założona w 1984 r. W 1991 r. klub zmienił nazwę na Olimpia,
by w 2014 r. wrócić do historycznej Zaria. W ubiegłym sezonie Zaria przeszła
pierwszą rundę eliminacji. Klub z Mołdawii okazał się lepszy po serii rzutów karnych
od Sarajewa. W drugiej rundzie Zaria przegrała rywalizację z Apollonem Limassol
(1:2 i 0:3). Poprzedni sezon klub zakończył na piątej pozycji. Możliwość gry
w pucharach uzyskał po wycofaniu się z rozgrywek Dacii Chisinau.
Mecze w ramach pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy zostaną
rozegrane 12 i 19 lipca. Gospodarzem pierwszego z nich będzie Górnik.
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UPRAWIAJĄ RÓŻNE DYSCYPLINY, ALE ŁĄCZĄ ICH ZNAKOMITE WYNIKI

Fot. UM Zabrze
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Nagrodzeni sportowcy przed miejskim ratuszem

Ponad 30 młodych sportowców zostało nagrodzonych
podczas spotkania zorganizowanego 18 czerwca w Sali Historycznej zabrzańskiego ratusza. Doceniono osiągnięcia
sportowe z II półrocza 2017 r.
W ratuszu spotkali się młodzi zawodnicy
uprawiający tenis ziemny, trójbój siłowy,
szachy, boks, judo, gimnastykę sportową,

kulturystykę, fitness, grappling i piłkę ręczną. Najwięcej utytułowanych sportowców,
bo aż szesnastu, reprezentowało Klub
Sportowy Olimp Zabrze, który od lat znany
jest w mieście z sukcesów odnoszonych
przez członków sekcji kulturystyki i fitness.
– W ubiegłym roku zdobyłem mistrzostwo
Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Teraz
chciałbym pojechać na jakiś ważny turniej zagraniczny. Wierzę, że uda mi się to
szybko osiągnąć – mówi Bartosz Roszer,
zawodnik KS Olimp Zabrze.
Na drugim miejscu pod względem liczby
nagrodzonych sportowców znalazł się

utytułowany i znany w całym kraju klub
gimnastyczny Iskra Zabrze. Zabrzańskie
„iskierki” od lat sięgają po laury na różnych arenach, nawiązując do osiągnięć
olimpijskich najsłynniejszej wychowanki
klubu Joanny Skowrońskiej.
– Moje sukcesy w 2017 roku to udział w drużynówkach na zawodach w Olsztynie, gdzie
zajęłyśmy drugie miejsce i tylko kilka setnych
dzieliło nas od wygranej. Żeby osiągnąć
sukces, trzeba bardzo mocno trenować, nawet po sześć godzin dziennie – podkreśla
Zuzanna Cebo z KS Iskra Zabrze.

WG

W HALI POGOŃ ROZEGRANY ZOSTAŁ VII MEMORIAŁ IM. ZYGFRYDA TOBOLEWSKIEGO

Zagrali dla trenera i wychowawcy
Pięć drużyn piłki ręcznej uczestniczyło w VII Memoriale
im. Zygfryda Tobolewskiego. Zawodnicy z roczników 2004, 2005
oraz młodsi rywalizowali 16 czerwca w hali Pogoń.
– Staramy się zapraszać najlepsze zespoły w kraju, bo to doskonała okazja dla
naszych zawodników do ogrywania się
w konfrontacji z najlepszymi. I nawet nie
chodzi tutaj o końcowy wynik i miejsce
zajęte w turnieju, chociaż, gdy są dobre,
jest to dodatkowa satysfakcja dla graczy i trenerów – mówi Janusz Bykowski,
prezes klubu Pogoń 1945 Zabrze.
W tym roku na ceniony przez nastoletnich piłkarzy ręcznych turniej
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przyjechały ekipy z Wrocławia, Chrzanowa, Kielc, Libiąża, a swoje zespoły
w obu kategoriach wiekowych wystawili też gospodarze – Pogoń 1945
Zabrze. W kategorii młodzików młodszych klasą dla siebie na parkiecie
byli gospodarze, którzy wyprzedzili
zespoły KS Forza Wrocław i UMKS
PMOS Chrzanów. Tytuł króla strzelców przypadł Piotrowi Gawrysiowi
z Pogoni 1945 Zabrze. Rywalizacja
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chłopców z rocznika 2005 zakończyła
się zwycięstwem KS PGE VIVE Kielce.
Drugie miejsce zajęli gospodarze,
a trzecie UKS Czwórka Libiąż. Najlepszym strzelcem okazał się Maksymilian Surdyk (Pogoń 1945 Zabrze).
Zabrzański turniej rozgrywany jest, by
uczcić pamięć zmarłego przed kilku
laty Zygfryda Tobolewskiego, znakomitego zawodnika, trenera i nauczyciela. – Chcemy też promować uprawianie sportu poza zajęciami szkolnymi,
a także nasze miasto, w którym mamy
tak bogate tradycje piłki ręcznej – dodają organizatorzy imprezy. 

WG

SPORT
W NASZYM MIEŚCIE PONOWNIE BĘDĄ RYWALIZOWAĆ UCZESTNICY WYŚCIGU TOUR DE POLOGNE

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Najlepsi kolarze wracają do Zabrza

Czesław Lang wśród kibiców

Na ulicach Zabrza ponownie ścigać się będą uczestnicy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Etap z metą w naszym
mieście zaplanowano na 6 sierpnia. Rywalizacji najlepszych
zawodników świata towarzyszyć będą zmagania młodych
miłośników kolarstwa. W dniu wyścigu czekają nas spore
zmiany w organizacji ruchu.
Tegoroczny, 75. Tour de Pologne, potrwa
od 4 do 10 sierpnia. Trzeci etap będzie
miał długość 139 km. Kolarze wystartują
ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Trasa poprowadzi m.in. przez Rudę Śląską,
Rybnik, Knurów i Gierałtowice. W Zabrzu
zawodnicy trzykrotnie pokonają pętlę
o długości 6 km. Podobnie jak w minionym roku należy się zatem liczyć z utrudnieniami w ruchu.
Rywalizacji zawodowych kolarzy towarzyszyć będzie wyścig zorganizowany
z myślą o najmłodszych miłośnikach
kolarstwa. Mogą w nim startować
dziewczynki i chłopcy w wieku od 7 do
14 lat. Mali kolarze będą mieli do pokonania pętlę o długości 6,2 km prowadzącą m.in. ul. Roosevelta oraz Drogową Trasą Średnicową. W zależności od
kategorii trzeba ją będzie przejechać
raz, dwa lub trzy razy. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie internetowej
www.minitourdepologne.pl.
Przypomnijmy, że Zabrze przed rokiem
po raz pierwszy znalazło się na trasie
wyścigu Tour de Pologne. W naszym
mieście kończył się najdłuższy, bo liczący
aż 238 km długości, etap 74. edycji wy-

ścigu. Zabrze uznane zostało wówczas
za najpiękniejsze miasto spośród tych,
w których zlokalizowane były mety poszczególnych etapów. Wyboru dokonała kapituła złożona z przedstawicieli
sponsorów i największych polskich
mediów.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce.
Od 2011 r. zaliczany jest do UCI

World Tour, czyli cyklu najważniejszych
zawodów świata w kolarstwie szosowym. Tour de Pologne to nie tylko wielkie emocje sportowe, ale również znakomita promocja Polski i miast, przez które
prowadzi trasa wyścigu. Co roku zawodników ogląda na trasie około 3,5 miliona
kibiców, a transmisja telewizyjna dociera
do ponad stu krajów na całym świecie.


GOR
Fot. Igor

Ci e ś

lick
i

Fot. UM Zabrze

Ubiegłoroczny finisz przy Arenie Zabrze

Niesamowitych emocji dostarcza również rywalizacja najmłodszych kolarzy
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – Picassowski styl malo-

1

wania, 5 – szczególny dar, 8 – choroba z dusznościami, 9 – złota, polska,
z babim latem, 10 – kapłan w zborze,
11 – buty dla sprintera, 12 – hinduskie
bóstwo, 14 – zabierany z ciepłą kawą
na wycieczkę, 16 – miasto, które upadło przez konia, 19 – kawon, 21 – łapie
muchy w sieć, 22 – pojazd komunikacji
miejskiej, 23 – płynny metal, 24 – rzeka lub choroba, 26 – jednolity blok kamienny, 28 – klika, koteria, 29 – Adam,
autor sonetów „Nad głębiami”, 30
– czekała na Filona pod jaworem, 33 –
osoba, stworzenie, 35 – Lew Północy
z „Zemsty”, 37 – cielę gapi się na malowane, 38 – wyspy w Ameryce Środkowej, 39 – rower dla dwojga, 40 – sznurki
przy fartuchu, 41 – frasunek, zgryzota,
42 – największy stan USA.
Pionowo: 1 – jeden z naszych tańców
ludowych, 2 – Krzysztof, ciągle młody
prezenter telewizyjny, 3 – leworęki, 4 –
zazdrosny mąż Desdemony, 5 – papier
na ścianie, 6 – próżniak, leń, 7 – kobieta z plecakiem, 13 – namiastka towaru,
zamiennik, 15 – przyprawa do flaków,
17 – okrąglak, 18 – wyrabia biżuterię,
20 – choroba oczu polegająca na zmętnieniu soczewki, 21 – figiel, 25 – stopień
służbowy w policji lub pożarnictwie, 27
– nauka o gospodarowaniu, 30 – służy

F o t o z a g a d k a
2

do przewozu aut, 31 – lekarz od pęcherza, 32 – zobojętnienie, 34 – pasiasty minerał, 36 – chroniony chiński miś.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z CZERWCOWEGO NZS
1. Co komu pisane
to go nie minie
2. Budynek Straży Pożarnej
Fot. Jerzy Przybysz

3. Konwalia
4. Bułat Okudżawa
5. Kto opanował szarość
zwykłego dnia
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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jest bohaterem

ROZRYWKA
3

Dwie babcie oglądają
boks w telewizji. Po
serii ciosów jeden
z zawodników pada na
deski. Sędzia liczy, tłum
szaleje. Wstanie? Nie
wstanie? Wstanie? Nie

Kroki
Nad sklepieNiem mej celI
idą ludzie, weSeli,
do domów, rodzin, maTek.

wstanie?
– Nie wstanie – komentuje jedna babcia. –
Znam chama z tramwaju.

Niosą sercA wzruSzone,
oCzy szczęścIem zamglone,
będą łAmać opłateK.

Wchodzi gość do baru i, wskazując na
nieprzytomnego, leżącego na stoliku
klienta, mówi do barmana:
– Dla mnie to samo.

A ja tutaj sAm jeden
opŁakuję sWą biedę
głodu i samotnOści.

Dwóch gości popija winko przed sklepem.
Nagle podjeżdża elegancki samochód,
z którego wysiada zamożne małżeństwo.
Kupują niegazowaną wodę i zaczynają
popijać.
– Popatrz, piją wodę! – mówi jeden
z pijaczków.
– No, jak zwierzęta – mówi drugi.

UcHwycę kaWał ściany,
pRzełamię płat ceGlany,
mój opłatek wOlności.

Fryzjer pyta klienta:
– Jakie są pana przekonania polityczne?
– Dokładnie takie same jak pańskie.
– Przecież pan nie zna moich przekonań.
– Ale pan ma w ręku brzytwę.

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza, należy z 19 liter
wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

sanki za sankami,
klajster,
brąz, zieleń lub bordo,
przenośna ścianka,
autor powieści, pisarz,
cukier prosty,
rodzaj rymowanej zagadki,
niejedna w repertuarze
Okudżawy.

Syn pyta ojca:
– Czy to prawda, że w niektórych krajach
Afryki mężczyzna nie zna żony do
momentu aż się z nią ożeni?
– To się dzieje w każdym kraju, synu.
Rozmowa dwóch pijaczków przed sklepem:
– Wezmę dwie.
– Weź jedną, tyle nie wypijemy.
– Wezmę dwie, damy radę.
– Nie damy, zobaczysz.
– Damy radę, biorę dwie.
Wchodzi do sklepu i mówi:
– Poproszę skrzynkę wódki i dwie
oranżady.

6
7

Rozwiązaniem jest słowo,
które powstanie w zaznaczonej
kolumnie.

8
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Alberta Camusa.
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KULTURA
W LIPCU POWIĘKSZY SIĘ GRONO LAUREATÓW WYRÓŻNIEŃ IM. ŚW. KAMILA

W podziękowaniu za serce okazywane innym

Prof. Andrzej Lekston

Dr Alicja Pigoń-Węgiel

Fot. Jerzy Przybysz

i Czyn”. Ceniony za otwartość, wielką życzliwość i zaangażowanie w problemy i życie
osób niepełnosprawnych, dla których od
kilku lat buduje Dom św. Benedykta.
Kandydatów do Wyróżnień im. św. Kamila mogą zgłaszać działające w naszym
mieście organizacje społeczne i religijne,
instytucje, stowarzyszenia i związki,
lokalne media i członkowie kapituły plebiscytu. Pierwszymi laureatami nagrody byli: ks. infułat Paweł
Pyrchała, prof. Bożena Hager-Małecka, o. Andrzej Chorążykiewicz oraz
Śląskie Centrum Chorób Serca.
Dotychczas otrzymali je również
m.in.: prof. Marian Zembala,
Elżbieta Seferowicz, prof.
Lech Poloński, dr Zbigniew Nawrat i Politechnika Śląska. Nagrodą
uhonorowana została
także prof. Irena Norska-Borówka i Państwowa
Straż Pożarna w Zabrzu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 lipca w Teatrze Nowym.

MM

Ks. Henryk Bardosz

Fot. arch. parafii św. Jana Chrzciciela

Wyróżnienia im. św. Kamila zostaną wręczone już po raz osiemnasty. Jedną ze
statuetek otrzyma dr Alicja Pigoń-Węgiel,
lekarka zaangażowana w opiekę nad chorym w chorobie nowotworowej w okresie
terminalnym. Wspiera bezinteresownie
także rodziny, które dotknęła strata bliskiej osoby. Przyczyniła się do stworzenia
Stowarzyszenie Chorych „Hospicjum”.
Prof. Andrzej Lekston pracuje
w Śląskim Centrum Chorób Serca. Zajmuje się m.in. leczeniem
chorych z niewydolnością naczyń wieńcowych. Od wielu
lat wspiera działania Fundacji
Śląskiego Centrum Chorób
Serca. Bierze udział m.in.
w kampanii „Czyste powietrze”, której celem jest
uświadamianie mieszkańcom wpływu zanieczyszczeń na układ krążenia. Jest
wolontariuszem w akcjach
prozdrowotnych organizowanych na terenie Zabrza
i innych miast.
Statuetkę św. Kamila
odbierze również ks.
Henryk Bardosz, który swoją kapłańską
posługę od lat sprawuje w Zabrzu, najpierw
w parafii św. Józefa, a potem
w parafii św. Jana Chrzciciela, gdzie od
2016 r. jest rezydentem. Od 20 lat pełni
także funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego oraz jest prezesem działającego od
2004 r. Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa

Gala w Teatrze Nowym
rozpocznie się 14 lipca
o godzinie 17. Dzień później,
o godzinie 12.15, w kościele
św. Kamila odprawiona
zostanie uroczysta msza
w intencji parafii i miasta.

WIĘCEJ O KULTURZE CZYTAJ NA WWW.POKLADYKULTURY.PL
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT.
Zdjęcie na okładce: Jerzy Przybysz. 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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Fot. arch. prywatne

Otrzymują je osoby oraz instytucje, które poprzez swą działalność społeczną na rzecz miasta i jego mieszkańców przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku Zabrza. W tym
roku statuetki św. Kamila trafią do dr Alicji Pigoń-Węgiel, prof.
Andrzeja Lekstona oraz ks. Henryka Bardosza. Ich uroczyste
wręczenie odbędzie się 14 lipca w Teatrze Nowym.

TWOJA REKLAMA

w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e–mail: marketing@dmit.com.pl
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