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Debiut w szkolnych ławkach
W tym roku szkolnym naukę w pierwszej
klasie rozpoczęło w Zabrzu 2398 dzieci.
Wśród nich jest prawie 1,7 tysiąca sześciolatków.
Nasze Zabrze Samorządowe 9/2015
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Na dobry początek
we wrześniu będziemy obchodzić 93. rocznicę nadania Zabrzu praw miejskich

W Skarbnikowych Godach uczestniczą co roku m.in. dzieci z zabrzańskich przedszkoli

Ulicami
miasta
przejdzie
barwny korowód. Zespół Myslovitz będzie gwiazdą wieczoru podczas rodzinnego
pikniku w parku Poległych Bohaterów. Laureatów nagród
prezydenta miasta w dziedzinie kultury poznamy z kolei
podczas koncertu galowego w Domu Muzyki i Tańca.
W ostatni weekend września
będziemy świętować 93. urodziny Zabrza.
Święto Miasta rozpocznie barwna parada, która w sobotę, 26 września,
o godzinie 11 wyruszy z placu Wolności do parku przy ul. Dubiela. – Paradę
poprowadzi legendarny Skarbnik wraz
z zabrzańską Górniczą Orkiestrą Dętą
Makoszowy przygrywającą tradycyjne
utwory. W paradzie wezmą udział goście z miast partnerskich, władze miasta,
dzieci i młodzież z zabrzańskich przedszkoli i szkół z rodzicami, grupy sportowe
i taneczne, kluby uczniowskie, placówki
kulturalne i oświatowe, stowarzyszenia,
zabrzańscy przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Niewątpliwą atrakcję będą stanowić zabytkowe samochody, pojazdy militarne, motocykle i zabytkowe tramwaje
– mówi Małgorzata Kamińska-Plaza,
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zastępca dyrektora ds. artystycznych
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
Jak co roku, nie zabraknie propozycji
konkursowych z nagrodami. – Wszystkich uczestników parady zapraszamy
do udziału w konkursie na najpiękniejsze przebranie. Hasło tegorocznej parady brzmi: „Bajkowo, filmowo” – uśmiecha
się Katarzyna Flak, dyrektor MOK.
Zwycięzców rywalizacji poznamy podczas pikniku rodzinnego, który o godzinie 12 rozpocznie się w parku Poległych
Bohaterów przy ul. Dubiela. Na scenie
wystąpią m.in. laureaci Zabrzańskiego Festiwalu Tańca „Igraszki” oraz Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im.
Norberta Kroczka. Będą warsztaty artystyczne, programy edukacyjne na wesoło, pokazy szczudlarskie i sportowe
oraz interaktywna bajka „Mały Książę”.
– Po raz kolejny zaproponujemy mieszkańcom targi aktywności obywatelskiej
zorganizowane przez Forum Razem oraz
Psitulowy kącik dla miłośników zwierząt.
Dorosłą publiczność zaprosimy na pro-

gram rozrywkowy. Wystąpią zespół The
Chance, Marek Piowczyk Trio, Bartek Słatyński i zespół Radiooaktywni, prezentujący przeboje muzyki polskiej i światowej
w nowych aranżacjach. Gwiazdą wieczoru w tym roku będzie zespół Myslovitz. Imprezę zamknie urodzinowy pokaz
sztucznych ogni – zapowiada Małgorzata Kamińska-Plaza.
Na niedzielę, 27 września, w Domu Muzyki i Tańca zaplanowano z kolei koncert galowy. O odpowiednią oprawę 93.
urodzin Zabrza zadba Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego oraz
chór Resonans con tutti, nad którym
pieczę od lat sprawują Maria Kroczek
oraz Arlena i Waldemar Gałązkowie.
W programie koncertu najsłynniejsze
utwory chóralne oraz muzyka Wojciecha Kilara.
– Zapraszam wszystkich mieszkańców do
wspólnego świętowania urodzin naszego miasta. Jestem przekonana, że wśród
różnorodnych atrakcji każdy znajdzie coś
dla siebie – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 
MM

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Skarbnikowe Gody czas zacząć!

Barwne stroje to stały element parady

Zgłoś kandydata do nagrody
Święto Miasta to okazja do wręczenia nagród prezydenta w dziedzinie kultury.
Uroczystość odbędzie się 27 września, podczas koncertu galowego w Domu
Muzyki i Tańca. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój lub upowszechnianie kultury w Zabrzu.
Kandydatów do nagrody, wraz z uzasadnieniem, można zgłaszać do 10 września w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego (ul. Wolności 286,
pok. 302, fax 32 373-34-37, e-mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl).
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Prace w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza idą pełną parą
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Wydrążenie prowadzącej w podziemia pochylni zajęło prawie rok

Nowości pod ziemią
i na powierzchni
W bardzo trudnych warunkach
pracowali przez prawie rok, ale
wysiłek się opłacił. W sierpniu
górnicy drążący 115-metrową
pochylnię, prowadzącą z powierzchni do Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, przebili
się do zabytkowego wyrobiska.
Tymczasem wczesną jesienią
planowane jest oddanie do użytku gruntownie wyremontowanego budynku Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności.
Nowe wejście zlokalizowane jest
w niecce parkingowej obok Łaźni Łańcuszkowej. Całkowita długość przekopu to prawie 116 metrów. Schodzi on
na głębokość 38 metrów, aż do głównego przekopu sztolni. Chodnik ma
spore nachylenie, a jego podstawową
funkcją będzie transportowanie materiałów budowlanych i maszyn niezbędnych do prowadzenia podziemnych robót.
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– Pochylnia zostanie wyposażona
w schody oraz podwieszaną kolejkę spalinową, mającą ułatwić transport materiałów na poziom sztolni. Do tej pory zejście na poziom 38 metrów było możliwe
jedynie za pomocą przedziału drabinowego, zainstalowanego w szybie „Carnall” – wyjaśnia Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
W przyszłości pochylnia ma pełnić również funkcję wyjścia ewakuacyjnego ze
sztolni.
Prace górnicze związane z wykonaniem przekopu trwały prawie rok, ponieważ górnicy musieli przebijać się
głównie przez litą skałę. Część robót
wykonano przy użyciu materiałów wybuchowych, część ręcznie. Przejście
drążyli górnicy z przedsiębiorstwa Górbud Mikołów oraz bytomskiego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych.
Przebicie kolejnego wejścia to ważny
etap prac związanych z tworzeniem
podziemnej trasy turystycznej w Sztolni Królowa Luiza. W tej chwili roboty na
terenie kompleksu prowadzone są zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. – Przy wyjściu ze sztolni w rejonie ulicy Sienkiewicza powstają Park 12C oraz
Park Techniki Wojskowej, a więc dwa na-

Takie są liczbY:

115,6 metra

to długość
wykonanej pochylni

38 metrów

to głębokość,
na jaką prowadzi

24 stopnie

to maksymalne
nachylenie chodnika

Górnicy musieli przebijać się głównie przez litą skałę

największych i najnowocześniejszych
kopalń węgla kamiennego w Europie.
W podziemnej części kompleksu turyści będą mogli z kolei pokonać
fragment Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
najdłuższy
obiekt
tego typu, jaki kiedykolwiek
powstał w europejskim
górnictwie
w ę g l ow y m .
Przed
laty
sztolnia służyła do spławiania
wę-

gla i odwadniania okolicznych kopalń.
Sporą atrakcją będzie również możliwość przejścia unikatowym chodnikiem wydrążonym w węglu. To jedyne tego
rodzaju wyrobisko, jakie
zachowało
się
do naszych
czasów.
SOR
GW

Dla innowacji w medycynie

:M

s. 16

to
fo

Modernizacje na medal

foto: Jerzy Koenigshaus / MGW
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ziemne obiekty o charakterystyce edukacyjno-rozrywkowej – tłumaczy Andrzej
Mitek. – Na przełomie września i października planowane jest otwarcie Łaźni
Łańcuszkowej, czyli zabytkowego budynku po kopalni „Królowa Luiza”, w którym
oprócz punktu obsługi turystów zaczynających przygodę ze sztolnią znajdzie się
również przestrzeń dla gastronomii oraz
kultury i rozrywki – dodaje.
Przypomnijmy, że od listopada ubiegłego roku w naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza zwiedzać można dwie wystawy – „Kopalnia
Edisona” oraz „Niezwykła historia”.
Pierwsza z nich pokazuje postęp, jaki
dokonał się w górnictwie węglowym
dzięki masowemu wykorzystaniu elektryczności. Na drugiej znalazły się eksponaty związane z dziejami kopalni
Królowa Luiza, jednej z najstarszych,

foto: Jerzy Koenigshaus / MGW
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foto: MGW

Kładka łącząca Łaźnię z resztą kompleksu

Otwarcie budynku Łaźni Łańcuszkowej planowane jest na przełom września i października
Nasze Zabrze Samorządowe 9/2015
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Dla prawie 20 tysięcy uczniów zabrzańskich szkół skończyły się wakacje

Rok szkolny rozpoczęty!
foto: Igor Cieślicki

U boku wychowawczyni można poczuć się raźniej

do tego, by
pracować z
Dyrektor SP nr 17 Agata Gąsior
takimi dziećmi, to jest szansa
na to, by to się udało.
Poza tym ważne jest też i to, by nie zmieniać
co chwilę rozporządzeń edukacyjnych,
by szanse wszystkich dzieci się wyrównały. To tworzy bowiem niepotrzebny mętlik
– uważa pani Agnieszka.
– W zeszłym roku do pierwszej klasy szła
moja starsza córka, więc teraz się już nie
stresuję. Będzie dobrze – dodaje.
– W szkole na pewno będzie super – przekonuje Tatiana.

6

„Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz,
jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”

Nasze Zabrze Samorządowe 9/2015

– Janusz Korczak –

– Kolejne nasze szkoły pięknieją, ale to nie
opakowania są najważniejsze, tylko to, co
jest treścią życia szkoły – zwracała uwagę
pani prezydent.
– Nasze szkoły są świetnie przygotowane,
tworzą bardzo dobre warunki do nauki.
Samorząd naszego miasta
wywiązuje się ze swoich zadań znakomicie.
Szkoły pięknieją, są
coraz lepiej wyposażone, duże środki przeznaczane
są na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wszystko

Międzynarodowa współpraca szkół
rozwijana jest również m.in. w Zespole Szkół nr 5, w skład którego wchodzi II LO. – Nowy rok szkolny to dla mnie
nowe wyzwania, zwłaszcza, że zaczynam
właśnie pierwszą klasę liceum. Wybrałem tę szkołę, kierując się rodzinną tradycją. Chodziła tu moja
mama, uczyła się też ciocia.
Mile wspominają ten czas.
Zapowiadają się ciekawe
zajęcia, ale nastawiam
się też na dużo pracy
i mam nadzieję, że sprostam tym wyzwaniom
–mówiKonradBorowicz.

Dyrektor ZSO nr 5 Lilianna Winter

– W tym roku szkolnym z pewnością dużo
czasu poświęcę rozszerzonej biologii.
Z radością czekam na rozpoczęcie zajęć, bo stęskniłam się trochę za szkołą –
uśmiecha się Adrianna Kołoczek, drugoklasistka z II LO. 

MM

Takie są liczbY:

10 078

uczniów mają w tym roku
szkolnym zabrzańskie
szkoły podstawowe

4479

osób uczy się
w gimnazjach

4664

osób uczęszcza do szkół
ponadgimnazjalnych

247,7 mln zł

wyniosły w ubiegłym roku
nakłady na zabrzańską
oświatę

156,7 mln zł

Zabrze otrzymało
w ramach subwencji
rządowej

92 mln zł

miasto przekazało
z własnych środków

22

unijne projekty
realizowane były
w zabrzańskich
szkołach w latach
2009–2015

15 mln zł

to wartość tych projektów

33

Agnieszka Kowalska z córką Tatianą

foto: Igor Cieślicki

jarzy się z zabawą. My, dorośli, wiemy
jednak, że szkoła to także poważne obowiązki – śmieje się mama chłopca.
– Dobrze, że 6-latki poszły do szkoły. Trzeba iść z duchem czasu – mówi Piotr Afiniec, tata 6-letnich bliźniaków Marty
i Adama. – Na pewno sobie poradzą. A razem będzie im raźniej – dodaje z uśmiechem.
– Wszystko mi się tu podoba. I mam jedną koleżankę z przedszkola – podkreśla
Marta.
– Fajnie jest. Będziemy siedzieć w jednej
ławce – dodaje Adaś.
Optymistką jest także Agnieszka Kowalska, mama małej Tatiany. – Jeśli nauczyciele będą przygotowani odpowiednio

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Adaś i Marta, czyli bliźniaki w I klasie

Szymek Hansel z rodzicami i babcią

W SP nr 17 pierwszoklasistów pasowali na uczniów prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu
Andrzej Gąska. – To dla was początek
najwspanialszej życiowej przygody. Życzę
wam, byście jak najlepiej ją przeżyli – mówiła do uczniów prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.

Pierwszoklasistów z SP nr 17 pasują na uczniów
prezydent miasta i naczelnik Wydziału Oświaty

foto: Igor Cieślicki

W tym roku w Zabrzu naukę w pierwszej klasie rozpoczęło 2398 dzieci,
w tym 1683 sześciolatków. – Cieszę się,
że idę do szkoły, będzie bardzo ciekawie.
Na pewno będę miał wielu nowych kolegów i nauczę się nowych rzeczy – zapewnia Szymek Hansel, który sześć lat skończył w sierpniu, a teraz rozpoczął naukę
w Szkole Podstawowej nr 17
– Myślę, że sobie dobrze poradzi. Syn łatwo przyswaja nową wiedzę. Jedyne, czego się obawiam, to fakt, że trudno mu
będzie usiedzieć w ławce. Jest żywiołowym dzieckiem i czasem trudno mu się
skoncentrować dłużej na jednej rzeczy –
mówi Damaris Hansel, mama Szymka.
– Teraz bardzo się cieszy, że idzie do szkoły. Dla niego szkoła jest czymś miłym, ko-

foto: Igor Cieślicki

Niektórzy wracali do dobrze
im znanych klas i nauczycieli.
Pod okiem rodziców i z tytami w dłoniach po raz pierwszy przekraczały szkolne progi
przejęte sześciolatki. We wtorek, 1 września, dla prawie 20
tysięcy zabrzańskich uczniów
rozpoczął się nowy rok szkolny. Trzymamy kciuki, by przyniósł same sukcesy!

to jest bardzo budujące i niezwykle cieszy
– zaznacza naczelnik Andrzej Gąska.
– Wyzwania w oświacie od lat są takie
same. To przede wszystkim demografia.
W poprzednim roku urodziło się około
1500 dzieci. Drugie wyzwanie to finanse.
Miasto dokłada 35 procent do subwencji
oświatowej, bo jest ona niewystarczająca
na bieżące wydatki – dodaje.
Zabrzańskie szkoły co roku starają się,
by ich oferta była coraz bardziej atrakcyjna. Zespół Szkół nr 11 poszerza
w tym roku swoją językową ofertę.
– Otwieramy klasy dwujęzyczne z językiem angielskim. To nowość, do tej pory
mieliśmy klasy dwujęzyczne z językiem
niemieckim. Oczywiście, one będą nadal
funkcjonowały, bo to jest nasza duma
i wieloletnia tradycja. Absolwenci mówią,
że elementem, który otwiera przyszłość,
jest świetnie opanowany język obcy, a najlepiej dwa. W związku z tym stawiamy na
języki obce – mówi Magdalena Wojtaś,
dyrektor ZS nr 11.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

placówki oświatowe
poddane zostały
w ostatnich latach
termomodernizacji
Nasze Zabrze Samorządowe 9/2015
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między Mikulczycami a Rokitnicą ruszyła budowa nowej fabryki

Nowe miejsca pracy w specjalnej strefie ekonomicznej

foto: Igor Cieślicki

Tak będzie prezentować się już w przyszłym roku gotowy zakład

brzański samorząd świetnie potrafi o niego zadbać – podkreśla Piotr Wojaczek,
prezes Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. – Ten obszar już niedługo
będzie bronić się sam – dodaje.

foto: UM Zabrze

Zabrzański kompleks Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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foto: Igor Cieślicki

Trwa stawianie żelbetowej konstrukcji

jest generalnym wykonawcą obiektu.
Prace budowlane mają się zakończyć
w marcu przyszłego roku, kolejne dwa,
trzy miesiące zajmie montaż specjalistycznego sprzętu. Otwarcie zakładu
planowane jest w czerwcu.
W zabrzańskiej fabryce zatrudnionych
zostanie początkowo 65 osób. Około 50
z nich przeniesie się z zamkniętego zakładu w Bytomiu. – Zatrudnienie będzie
stopniowo zwiększane – deklaruje dyrektor Maciej Ziętek.
Schoeller Allibert to piąta firma, która
postanowiła ulokować się na terenach
specjalnej strefy ekonomicznej między
Mikulczycami a Rokitnicą. W tym roku
produkcję rozpoczął tu już Zakład Piekarniczy „KŁOS”, kolejna inwestycja ruszyć ma jesienią.

wizualizacja: Pro-Invest

sze produkty wysyłamy między innymi do
Czech, Rumunii, na Słowację i Węgry – wylicza Maciej Ziętek.
Wartość inwestycji w Zabrzu sięga 20
mln euro, czyli ponad 80 mln zł. Za tę
kwotę powstanie hala produkcyjna
o powierzchni 7,5 tys. metrów kwadratowych i wysokości dwunastu metrów,
biurowiec i place składowe. – Jesteśmy na
etapie
wykonywania
prac fundamentowych
oraz konstrukcji żelbetowych – tłumaczy Arkadiusz Nagięć z firmy Pro-Invest, która

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– To działająca w branży stalowej firma Bud-Expert z Knurowa –
mówi Rafał Kobos,
naczelnik Biura ds.
Inwestorów Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Na wiosnę przyszłego
roku rozpoczęcie swej inwestycji planuje zajmująca się obróbką metali firma
Metalsolution z Tarnowskich Gór. Piątkę firm uzupełnia działająca w tej samej
branży spółka Metal Service Center.
– Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Cały
czas przygotowujemy tereny dla przedsiębiorców i rozmawiamy z potencjalnymi
inwestorami – dodaje Rafał Kobos.
– To, że miejsce jest dobre, wiemy wszyscy.
„KŁOS” już to uwiarygodnił. Jestem bardzo
dobrej myśli, jeśli chodzi o rozwój tej części
strefy. Istotny jest klimat dla biznesu, a za-

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Nasza dotychczasowa fabryka w Bytomiu
jest już zbyt mała. Dlatego zdecydowaliśmy
się na budowę nowego
zakładu – mówi Maciej Ziętek, dyrektor
zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Schoeller Allibert, która realizuje inwestycję
w konsorcjum ze spółką CH ESTATES I.
– Zabrze pozwala na realizację inwestycji w terminie, który nam odpowiada. Ta
lokalizacja jest również uzasadniona pod
względem logistycznym, ponieważ na-

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego i poświęcenie budowy

foto: Igor Cieślicki

Zatrudnienie znajdzie tu początkowo ponad 60 osób, ale
ta liczba ma systematycznie
rosnąć. Na terenach specjalnej strefy ekonomicznej między Mikulczycami a Rokitnicą
ruszyła budowa kolejnego
zakładu. Na miejsce swej najnowszej inwestycji wybrała Zabrze firma Schoeller Allibert,
światowy potentat w produkcji opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych.

Sieci gotowe, pora na drogi
W północnej części miasta trwa gigantyczny projekt uzbrajania terenów inwestycyjnych. Powstają drogi dojazdowe oraz sieci kanalizacyjna, wodociągowa
i energetyczna. Dzięki temu dla inwestorów przygotowanych zostanie kompleksowo ponad 40 działek o powierzchni od 0,7 do ponad 20 ha. Połowa z nich
położona jest w granicach KSSE, reszta w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Koszt
projektu to ponad 56 mln zł, a na jego realizację Zabrze pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości 85 procent. Do tej pory wykonana została już większość sieci, a ekipy budowlane przechodzą do robót drogowych. Prace mają
się zakończyć w tym roku.

– Z ogromną radością witamy w naszym
mieście kolejną firmę. Zabrze jest dobrym miejscem do inwestowania, o czym
najlepiej mogą powiedzieć sami przedsiębiorcy. Z myślą o inwestorach przygotowujemy i uzbrajamy kolejne tereny. Rozpoczęcie budowy nowej fabryki
to ważny krok w rozwoju Zabrza. Jako
gospodarza miasta szczególnie cieszy
mnie, że powstaną tu nowe miejsca pracy. Dziękuję za obecność na Śląsku i życzę samych sukcesów – podsumowuje
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Szczegółowe informacje na temat możliwości zakupu działek oraz zasad działania w specjalnej strefie ekonomicznej w Zabrzu można uzyskać w Biurze
ds. Inwestoró w w Urzędzie Miejskim
pod numerem telefonu 32 273-97-39,
e-mail: sekretariat_bi@um.zabrze.pl.
Przypomnijmy, że poza terenami zlokalizowanymi w specjalnej strefie
ekonomicznej Zabrze oferuje działki inwestycyjne znajdujące się przy ul.
Handlowej. Działki te przeznaczone są
na działalność produkcyjną i usługową. Znajdują się one przy nowo wybudowanym odcinku ul. Handlowej bezpośrednio przy drodze krajowej 78,
w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1 – Zabrze Północ. Działki te są
uzbrojone. W grudniu 2015 r. planowany jest przetarg na ich sprzedaż. 

GOR
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Komisja Budżetu i Inwestycji
10.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.09 godz. 16.00 – informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
8.09 godz. 16.00 – polityka niskoemisyjna
w Zabrzu; jakość powietrza w mieście.
10.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.09 godz. 18.00 – formy komunikacji
i przekazywania informacji o wydarzeniach kulturalnych na terenie Zabrza.
Komisja Oświaty i Wychowania
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.09 godz. 16.00 – wyniki egzaminacyjne
uczniów zabrzańskich szkół w roku szkolnym 2014/2015 – analiza wyników egzaminów zewnętrznych.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
7.09 godz. 17.00 – fundacje i stowarzyszenia – działalność, sytuacja lokalowa.
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
7.09 godz. 15.00 – informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzu.
Komisja Rewizyjna
10.09 godz. 15.00 – ocena działalności
Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki
Nieruchomościami w Zabrzu za 2014 rok.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.09 godz. 16.00 – wizyta w dwóch wylosowanych klubach sportowych; wykorzystanie i rozliczanie dotacji.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
10.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.09 godz. 18.00 – świetlice środowiskowe w Zabrzu; komisja wyjazdowa.

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, pn. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30

Wrzesień

3 (czw.) Krzysztof Partuś
7 (pn.)	Elżbieta Adach
17 (czw.) Alojzy Cieśla
21 (pn.) Janusz Bieniek
Damian Trześniewski
Łucja Chrzęstek-Bar
24 (czw.) Dariusz Walerjański
28 (pn.) Mirosław Dynak
Joachim Wienchor
Antoni Strzoda
Rafał Marek
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Za nami sierpniowa sesja Rady Miasta

Trwa Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego

Muzyka organowa zachwyca od 20 lat
Program festiwalu
29 sierpnia, godz. 17.00
kościół ewangelicki Pokoju
Anna Firlus
Jacek Szymański

Park położony jest między ulicami Paderewskiego, Miłą i Olsztyńską

Kardynał Hlond patronem
zabrzańskiego parku
Imię kardynała Augusta Hlonda będzie nosić park przy kościele Bożego Ciała w Kończycach. Nadanie skwerowi patrona było jednym
z punktów sierpniowej sesji Rady Miasta. Samorządowcy mieli także okazję poznać nowego prezesa Górnika Zabrza Marka Pałusa.
Kończycki park, który otrzymał imię
pierwszego biskupa diecezji katowickiej, późniejszego prymasa Polski, położony jest między ulicami Paderewskiego, Miłą i Olsztyńską. We wrześniu
odbędzie się tam uroczystość upamiętniająca postać kardynała, która połączona zostanie z 90-leciem parafii
w Kończycach. Z tej okazji wydana ma
być także polskojęzyczna edycja książki „Geschichte der Stadt Hindenburg”
księdza Józefa Knosały w tłumaczeniu
Krzysztofa Lewandowskiego, wiceprezydenta Zabrza.
Kardynał August Hlond urodził się
w 1881 r. W styczniu 1926 r. został
pierwszym biskupem diecezji katowickiej, do której należą Kończyce. W tym
samym roku papież Pius XI mianował
go prymasem Polski. O nadanie imienia
Augusta Hlonda parkowi w Kończycach
wnioskowała tamtejsza Rada Dzielnicy.
Uchwała przeszła jednogłośnie.
Podczas sesji radni mieli również okazję poznać nowego prezesa Górnika

Nasze Zabrze Samorządowe 9/2015

Zabrze Marka Pałusa. – Od lat zajmuję się prawem sportowym i znane są mi
mechanizmy działań w sporcie. Moim zadaniem jest budowa struktury organizacyjnej, która pozwoli w przyszłości Górnikowi odnosić sukcesy i do tego zadania
podchodzę z pokorą i respektem – mówił
Marek Pałus.
Radni chcieli m.in. wiedzieć czy konieczność pozyskania nowych piłkarzy
do drużyny nie obciąży finansowo zabrzańskiego klubu. – Nowe kontrakty
zawodników są niższe od tych wcześniejszych, a kilku dość drogim graczom niedługo wygasną umowy, co pozwoli nam
sporo zaoszczędzić. Staramy się tak działać, by na koniec roku te wszystkie działania mniej więcej się bilansowały – wyjaśniał Marek Pałus.

WG
Usłyszane na sesji:
– Proszę trzymać kciuki za Górnika.
– My musimy coś więcej trzymać, niż
kciuki...

30 sierpnia, godz. 17.00
kościół św. Jana Chrzciciela
Waldemar Krawiec

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta
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4 września, godz. 19.00
kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Jan Bartłomiej Bokszczanin

z yb
ysz

5 września, godz. 19.00
kościół pw. św. Wawrzyńca
Pascal Caldara

Pomysłodawca i organizator festiwalu Waldemar Krawiec

Już po raz dwudziesty organizowany jest
w Zabrzu Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. To ważne kulturalne wydarzenie,
które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców muzyki poważnej.
– Po studiach przeprowadziłem się do Zabrza i zacząłem tu pracę. W kościele świętego Kamila trwał generalny remont organów. Kiedy się zakończył, postanowiłem
zorganizować tam koncert. I tak to się zaczęło. Rok później odbył się pierwszy festiwal – wspomina Waldemar Krawiec,
pomysłodawca i organizator imprezy.
– Ideą tego festiwalu jest to, by organizować go nie w jednym miejscu, lecz w zabrzańskich kościołach, by także starsi
ludzie mieli okazję w swojej parafii uczestniczyć w koncertach. Zainteresowanie festiwalem wzrasta. Myślę, że o publiczność
nie musimy się martwić. Mamy też stałych
słuchaczy, którzy uczestniczą co roku we
wszystkich koncertach. Staramy się, by repertuar był ciekawie dobrany. Uczę także
w zabrzańskiej szkole muzycznej w klasie
organów i dla moich uczniów ten festiwal
jest bardzo interesującym doświadczeniem – dodaje Waldemar Krawiec.
Festiwal zainaugurowany został 29
sierpnia w kościele ewangelickim Pokoju występem Anny Firlus (na zdjęciu)
i Jacka Szymańskiego (tenor). Melomani
usłyszeli m.in. utwory Alessandra Stradelli, Johanna Sebastiana Bacha oraz

6 września, godz. 19.00
kościół św. Anny
Resonans con tutti
Katarzyna Olszewska

Wolfganga Amadeusza Mozarta. Warto
zwrócić uwagę, że Anna Firlus uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu, gdzie kształciła się w klasie organów pod kierunkiem Waldemara Krawca. Ukończyła Akademię Muzyczną im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach
w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego. Jest członkiem Orkiestry Historycznej i współzałożycielką Zespołu Muzyki XVII i XVIII w. Extempore.
Jacek Szymański to z kolei absolwent
Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie śpiewu solowego wybitnej śpiewaczki Haliny
Mickiewiczówny. Zadebiutował w 1992 r.
partią Kamila w operetce „Wesoła
wdówka”. Współpracował m.in. z Operą
Bałtycką w Gdańsku.
Koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego odbywać się
będą w soboty i niedziele w zabrzańskich kościołach. Swoją twórczość zaprezentują m.in. pochodzący z Astrachania w Rosji Jan Bartłomiej Bokszczanin,
Pascal Caldara – Francuz włoskiego pochodzenia, organistka bazyliki archi-

12 września, godz. 18.00
kościół Niepokalanego Serca NMP
Witold Zalewski
13 września, godz. 18.00
kościół św. Józefa
Jakub Garbacz
19 września, godz. 19.00
kościół Wniebowzięcia NMP
Bartłomiej Bokszczanin
20 września, godz. 16.00
kościół św. Teresy
Adam Klarecki
Karol Lipiński-Brańka

katedralnej w Gdańsku Oliwie Katarzyna Elżbieta Olszewska oraz zabrzański
chór Resonans con tutti. W ich wykonaniu będzie można usłyszeć m.in. utwory znanych i mniej znanych kompozytorów w wyjątkowych interpretacjach.
Zakończenie festiwalu zaplanowano na
20 września. Wówczas w kościele św. Teresy wystąpią organiści
Bazyliki Katedralnej we Włocławku
Adam Klarecki oraz Karol Lipiński-Brańka (skrzypce). 
MM
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Na 11 września zaplanowano podpisanie umowy o partnerstwie Zabrza i Essen

Od patronatu do partnerstwa
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Turystyczne perły

foto: UM Zabrze

Prezydent Zabrza i nadburmistrz Essen

W Essen od wielu lat funkcjonuje Izba
Zabrzańska, która w 2007 r. została uzupełniona o współczesną wizytówkę naszego miasta. W Essen odbywają się
także tzw. Hindenburger Heimattref-

Pomiędzy Zabrzem a Essen prowadzona jest także klasyczna współpraca kulturalna. W Essen koncertował m.in.
chór Resonans con tutti, a mieszkańcy
Zabrza mieli m.in. okazję podziwiać występy młodzieżowej orkiestry dętej z Essen-Schönebeck.
Bardzo prężna jest współpraca i wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki
przemysłowej. Essen, podobnie jak Zabrze, ma swoją perełkę na szlaku zabytków techniki. To Zollverein – bardzo dobrze zachowany XIX-wieczny kompleks
obejmujący kopalnię węgla kamiennego i koksownię. Po zamknięciu został on
objęty opieką konserwatorską, a dziś
jest jedną z głównych atrakcji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), do którego należy również
Kopalnia Guido.
Zabudowania Zollverein utrzymane są
w stylu tzw. Bauhausu, którego przykłady można także znaleźć w Zabrzu (m.in.
kościół św. Józefa czy budynek dawnej
łaźni miejskiej przy pl. Krakowskim).
Kompleks pełni zarówno funkcję muzealną, jak i jest miejscem wielu imprez
o charakterze kulturalnym. W 2001 r.
kompleks Zollverein został wpisany na
listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Przedstawiciele Essen są m.in. stałymi

Essen – miasto o wielu obliczach

foto: Igor Cieślicki

– Historia więzi obu miast sięga czasów przedwojennych, kiedy to kontakty takie Essen utrzymywało z ówczesnym
Burmistrz Essen Rudolf Jelinek (z prawej) w Kopalni Guido podczas targów turystyki przemysłowej
Hindenburgiem. Na bazie tych więzi,
w 1953 roku, Rada Miejska w Essen
podjęła uchwałę o objęciu opieką (pa- które zostało podpisane przez samo- współdziałanie mieszkańców obu miast
tronatem) wszystkich byłych miesz- rządy województwa śląskiego i Nadre- i działających w nich instytucji, a nie tylko ograniczanie się do kontaktów na
kańców Zabrza, spośród których wielu nii Północnej-Westfalii.
płaszczyźnie władz miejskich. Głównym
z różnych przyczyn opuszczało swoje romotorem i twórcą programu współpradzinne miasto i emigrowało najczęściej
cy był ze strony niemieckiej pochodzący
Najważniejsi są ludzie
właśnie do Zagłębia Ruhry w Nadrez Bytomia prof. Heinz J. Kiefer. Ze strony
nii Północnej-Westfalii – tłumaczy Marcin Lesiak, naczelnik Biura Współpracy W czerwcu 2000 r. doszło do pierw- Zabrza poproszony o pełnienie takiej roli
szej oficjalnej wizyty prezydenta Zabrza został Klaus Kula, prezes Towarzystwa
z Zagranicą Urzędu Miejskiefoto: UM
w Essen. Spotkanie było okazją Miłośników Zabrza. Założeniem przyjęgo w Zabrzu. Dzięki tej
Zab
r ze
do wymiany poglądów na te- tego modelu współpracy było doprowauchwale mogli oni
mat tego, w jakim zakre- dzenie do kontaktów wielu środowisk
liczyć na pomoc
sie miasta mogłyby ze i instytucji. Wyodrębnionych zostało kili wsparcie.
sobą współpracować. ka projektów, które dotyczyły współZ przyczyn poOd początku stało się pracy ośrodków nauki, biznesu, kultulitycznych ofijasne, że najbardziej ry, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej,
cjalne kontakkorzystne
byłoby kościoła, wymiany rodzin.
ty pomiędzy
miastami nie
były
możliwe do końca
lat 80. DopieDr Weronika Grabe, honorowy
ambasador Zabrza w Essen
ro po zmianie systemu politycznego
w Polsce nowo wybrane władze samorządowe
mogły nawiązać oficjalne kontakty z Essen. Pierwszy list intencyjny w tej sprawie został wysłany przez prezydenta
Zabrza w 1993 r., ale dopiero w 1999 r.,
gdy nadburmistrzem miasta został dr
Wolfgang Reiniger, doszło do oficjalnych kontaktów szefów Zabrza i Essen.
Nawiązanie oficjalnych kontaktów pomiędzy władzami obu miast wyprzedziGoście z miast partnerskich Zabrza podczas barwnej parady w ramach Skarbnikowych Godów
ło nieznacznie w czasie porozumienie,

foto: Igor Cieślicki

Do miast partnerskich Zabrza
już wkrótce dołączy kolejne.
11 września w Essen, jednym
z głównych miast niemieckiego Zagłębia Ruhry, odbędzie
się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie. To zwieńczenie wieloletniej przyjaźni
i działań, których początki sięgają kilku dekad wstecz.

fen, czyli „Spotkania zabrzan”. Spotkania te mają swą 50-letnią tradycję i odbywają się co dwa lata. Najważniejsze
w tych spotkaniach są rzeczywiste spotkania ludzi z tej samej ulicy, domu,
szkolnej ławki. Ludzi, którzy nie słyszeli i nie wiedzieli nic o sobie przez wiele,
wiele lat. Na spotkania te przyjeżdżają
też obecni mieszkańcy Zabrza.

Wymiernym efektem współpracy stały się m.in. bardzo dobre kontakty nawiązane przez Szpital Fundacji Sióstr
Elżbietanek w Essen i Śląskie Centrum
Chorób Serca w Zabrzu. To ośrodki medyczne, które prowadzą swoją działalność na najwyższym światowym poziomie, a wymiana wiedzy i doświadczeń
odbywa się tu w obie strony. Efektem
współpracy było również przekazanie
szpitalowi w Biskupicach wartego 1,5
mln zł tomografu komputerowego, który ufundowała Fundacja Sióstr Elżbietanek. Doszło do tego w 2001 r., podczas
pierwszej oficjalnej wizyty nadburmistrza Essen w Zabrzu. Współpraca
w dziedzinie medycyny obejmuje także m.in. program wymiany i praktyk dla
studentów oraz transfer wiedzy dotyczącej zarządzania obiektami w służbie
zdrowia. Miasta dzielą się doświadczeniami w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

Essen to główny ośrodek przemysłowy i handlowy Zagłębia Ruhry. Ma 210 km
kwadratowych powierzchni i ponad 579 tysięcy mieszkańców, co stawia je pod
względem liczby ludności na dziewiątym miejscu wśród niemieckich miast. Essen jest siedzibą wielu firm, jak RWE, HOCHTIEF, Aldi-Nord czy ThyssenKrupp.
Tu ulokowane są ważne instytucje finansowe i handlowe oraz ośrodki naukowo-badawcze, odbywają się międzynarodowe targi.
W 2006 r. Essen zostało wybrane Europejską Stolicą Kultury 2010. Do najważniejszych zabytków miasta należą m.in. pochodząca z XI wieku katedra, stara synagoga, kompleks Zollverein, znane na całym świecie muzeum malarskie Folkwang
czy park Gruga, powstały na bazie wielkiej wystawy ogrodnictwa, która po raz
pierwszy odbyła się w tym miejscu w 1929 r. Warte odwiedzenia są także teatr
operowy Aalto, teatr muzyczny Colosseum, teatr miejski Grillo, Filharmonia Esseńska, a także znajdujące się na południu miasta zabytkowe dzielnice Werden
i Kettwig z terenami wypoczynkowymi w okolicy zbiorników wodnych.

gośćmi organizowanych w Zabrzu targów i konferencji dotyczących turystyki
przemysłowej.
Zaplanowanemu na 11 września podpisaniu umowy o partnerstwie towarzyszyć będą m.in. występy chóru Resonans con tutti oraz Górniczej Orkiestry
Dętej Makoszowy. W ratuszu w Essen
prezentowana będzie także wystawa
prac laureatów Międzynarodowego
Festiwalu Rysowania w Zabrzu. 

MM, SOR

Ważne daty:

1953 r.

– przyjęcie przez Radę
Miejską w Essen uchwały
o objęciu opieką zabrzan
emigrujących
do Zagłębia Ruhry

1993 r.

– list intencyjny do władz
Essen w sprawie
współpracy obu miast

2000 r.

– pierwsza oficjalna
wizyta prezydenta Zabrza
w Essen

2001 r.

– pierwsza oficjalna wizyta
nadburmistrza Essen
w Zabrzu

2008 r.

– nawiązanie współpracy
organizacji osób
niepełnosprawnych

2010 r.

– wizyta studyjna w Essen
osób zajmujących się
projektami z dziedziny
turystyki przemysłowej

2012 r.
– podpisanie umowy
o współpracy w sprawach
komunalnych
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Dwa zabrzańskie budynki nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

Powiatowy Urząd Pracy

16

foto: Igor Cieślicki

Do tegorocznej, XIX już, edycji konkursu zgłoszono łącznie 762 realizacje z całej Polski. Nagrody przyznano w trzynastu kategoriach. Termomodernizacja
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy
ul. Wolności 323 doceniona została w kategorii „Elewacje i termomodernizacje”.
Z kolei Pełnomocnik Rządu do spraw
Osób Niepełnosprawnych przyznał na-

grodę za
Dyrektor Lidia Szafrańska
modernizację, rozbudowę, adaptację XIX-wiecznego
budynku przy pl. Krakowskim na Powiatowy Urząd Pracy oraz przystosowanie obiektu do potrzeb i możliwości
osób
niepełnosprawnych.
– U progu nowego roku szkolnego nagroda „Modernizacja Roku 2014”, którą
otrzymaliśmy za termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących, cieszy
w szczególny sposób. Inwestujemy
w oświatę zarówno pod kątem remontów budynków, rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowej przy placówkach
foto: Igo
r Ci e
ślic
ki
oświatowych, jak też podniesienia warunków i jakości kształcenia – zwraca
Budynek ŚUM przy
uwagę prezydent Zapl. Traugutta
brza Małgorzata MańTymczasem w naka-Szulik. – Dużym poszym mieście nowe
wodem do satysfakcji
oblicze zyskują już kojest również docenielejne budynki. Wśród
nie wysiłków włożonych
Przedszkole nr 34
nich jest gmach Śląw przygotowanie nowej
skiego Uniwersytetu Mesiedziby Powiatowego Urzędycznego przy pl. Traugutta,
du Pracy – dodaje pani prezyPrzedszkole nr 34 przy ul. Brysza
dent.
Patrząc na lśniącą elewację gmachu przy czy Zespół Szkół nr 20 przy ul. Gagarina.
pl. Krakowskim 9 aż trudno uwierzyć, że Prowadzony w Zabrzu od 2007 r. projeszcze kilka lat temu budynkowi grozi- gram termomodernizacji obiektów użyła rozbiórka. Zagrożenie katastrofą bu- teczności publicznej objął już ponad 50
dowlaną spowodowało, że powiatowy obiektów. Dzięki wykonanym pracom
inspektor nadzoru budowlanego zde- placówki zyskują na estetyce, a koszcydował w 2006 r. o wyłączeniu obiektu ty ich utrzymania spadają średnio o 35
z użytkowania. Budynek musiało opuścić procent. Równie ważny jest efekt ekolozajmujące go wówczas Muzeum Miejskie. giczny w postaci wyraźnego zmniejsze– W ramach prowadzonych prac w budyn- nia ilości emitowanych do atmosfery zaWG
ku wykonane zostały nowe stropy, ściany nieczyszczeń. 
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Śląski Park Technologii Medycznych to
inwestycja spółki Kardio-Med Silesia.
Jej udziałowcami są Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, Fundacja
Rozwoju Kardiochirurgii i zabrzański
samorząd. Pawilon powstał w bezpośrednim sąsiedztwie ŚCCS, pomiędzy
ulicami Cieszyńską i Marii Curie-Skłodowskiej. Będą w nim działać m.in.:
Centrum Rozwoju Technologii Medycznych, Laboratorium Medycyny
Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek
i Narządów, Laboratorium Genomiki,
Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe
Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych oraz Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych.
Przygotowana infrastruktura umożliwi
prowadzenie badań przedklinicznych
i klinicznych w obszarach kardiologii,
kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, geriatrii,

Sala operacyjna w nowym ośrodku

foto: Igor Cieślicki

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności oraz gmach Powiatowego
Urzędu Pracy przy pl. Krakowskim zostały wyróżnione
w ogólnopolskim konkursie
„Modernizacja Roku 2014”.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 27 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

ślic
ki

Siedziba Śląskiego Parku Technologii Medycznych

genomiki oraz obszarze chorób środowiskowych i cywilizacyjnych.
– W centrum naszych działań jest chory. To z myślą o nim powstał Śląski Park
Technologii Medycznych – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W nowej perspektywie finansowej Unia Europejska zamierza wspierać przede wszystkim projekty oparte o
innowacje. A te objawiają się w Zabrzu
na wielu płaszczyznach. Budowa Parku
Technologii Medycznych to kolejny ważny krok w rozwoju naszego miasta – dodaje pani prezydent.
– Śląski Park Technologii Medycznych
umożliwi spięcie swoistą klamrą przedsięwzięć podejmowanych w Zabrzu do tej
pory – zaznacza Adam Konka, prezes
Kardio-Med Silesia, zwracając uwagę,
że zabrzańska inwestycja jest niestandardowym i unikatowym przedsięwzięciem w skali kraju.

foto: Igor Cieślicki

Efektownie podświetlony budynek Zespołu
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności

r Ci e

Na 21 września zaplanowano otwarcie Śląskiego Parku
Technologii Medycznych. To
pierwsza taka placówka w naszym regionie. Jej zadaniem
jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działań
na rzecz inicjowania, rozwoju
i transferu do gospodarki nowych rozwiązań związanych
z nauką, medycyną, bioinżynierią i bioinformatyką.

foto: Igor Cieślicki

foto: Plast-Bud

foto: Igo

Dla innowacji w medycynie

wewnętrzne i klatki schodowe – wylicza
Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Nowe są wszystkie instalacje. Wymieniona została konstrukcja
dachu, odtworzono gzymsy – dodaje. Budynek został również rozbudowany. Dobudowano przeszklone piętro, dodatkowy segment pojawił się również z boku.
W efekcie obiekt stanowi połączenie
tradycji z nowoczesnością.
Sporym wyzwaniem była termomodernizacja zabytkowego gmachu ZSO.
Właściwe prace budowlane zostały poprzedzone drobiazgowymi
badaniami laboratoryjnymi. Dotyczyły one m.in. składu chemicznego i uziarnienia tynku.
Wszystko po to, by dobrać odpowiednie parametry materiałów i przywrócić budynek do
stanu z czasów jego powstania.
Odbijająca słońce elewacja jest efektem dodania do tynku miki. Szkoła niezwykłe wrażenie robi również nocą, gdy
wzrok przyciągają zdobiące ją pięknie
oświetlone rzeźby.

foto: Igor Cieślicki

Modernizacje na medal

Już we wrześniu otwarcie Śląskiego Parku Technologii Medycznych

Prezes Adam Konka i prof. Marian Zembala

– Zabrze to miasto bardzo otwarte na
innowacyjne przedsięwzięcia. W przypadku Parku Technologii Medycznych
mamy już do czynienia z kolejnym projektem tego typu. Jestem przekonany, że
razem stworzymy silną markę i prawdziwą dolinę technologii medycznych –
podsumowuje prof. Marek Gzik, dziekan działającego w Zabrzu Wydziału
Inżynierii Biomedycznej Politechniki
Śląskiej.
Koszt stworzenia Śląskiego Parku
Technologii Medycznych szacowany
był pierwotnie na 29 mln zł. Ostatecznie obiekt został wybudowany i wyposażony za kwotę 19,5 mln zł brutto.
Projekt był realizowany w 60 procentach z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

GOR
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Pamiętaj!
• zachowaj spokój
• podejmując działania ratownicze, upewnij
się czy Tobie i poszkodowanym nie zagraża niebezpieczeństwo, czy możesz bezpiecznie podejść do poszkodowanego
• jak najszybciej zorganizuj pomoc i wezwij służby ratownicze; jeśli możesz, poproś o pomoc osoby postronne
• przydziel zadania konkretnym osobom
• oceń sytuację, sprawdź, ilu jest poszkodowanych, kto jest w najcięższym stanie

Jeżeli poszkodowany reaguje:
• zostaw poszkodowanego w pozycji,
w której go zastałeś, o ile nie zagraża
mu żadne niebezpieczeństwo
• dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc, regularnie oceniaj jego stan

Jeżeli poszkodowany nie reaguje:
• jak najszybciej zorganizuj pomoc i wezwij służby ratownicze
• odwróć poszkodowanego na plecy,
a następnie udrożnij jego drogi oddechowe, wykonując odchylenie głowy do
tyłu i uniesienie żuchwy
• utrzymując drożność dróg oddechowych, wzrokiem, słuchem i dotykiem
poszukaj prawidłowego oddechu:
1. oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej
2. nasłuchuj przy ustach
poszkodowanego szmerów
oddechowych
3. staraj się wyczuć ruch
powietrza na swoim policzku
UWAGA!
W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo oddychać
lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem. Na ocenę wzrokiem, słu-

chem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10
sekund. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości
czy oddech jest prawidłowy, działaj tak, jakby
był nieprawidłowy.

Jeżeli oddech jest prawidłowy:
• ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• regularnie oceniaj oddech

Jeżeli poszkodowany nie reaguje:
• rozpocznij zabiegi resuscytacyjne zgodnie z poniższym opisem:
• uklęknij obok poszkodowanego
• ułóż nadgarstek jednej ręki na środku
klatki piersiowej poszkodowanego (nie
uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca
mostka)
• ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym i spleć dłonie
• pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do
• mostka i uciskaj na głębokość ok. 5 cm
• po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na
klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od
mostka
• powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością
100 uciśnięć na minutę
• po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe, odginając głowę i unosząc żuchwę
• zaciśnij nos poszkodowanego i wykonaj
dwa oddechy ratownicze, wdychając powietrze do ust poszkodowanego
• kontynuuj uciskanie klatki piersiowej
i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2
UWAGA!
W przypadku, gdy nie masz możliwości, nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych (np. zakrwawiona twarz,
wymiociny itp.) możesz prowadzić reanimację
ograniczoną tylko do uciśnięć klatki piersiowej. Jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki
piersiowej, wykonuj je bez przerwy, z częstotliwością 100 uciśnięć na minutę.

Najważniejsze
bezpieczeństwo
Rozmowa ze
Sławomirem
Czypczarem,
instruktorem
pierwszej pomocy PCK

foto: Igor Cieślicki

Jesteś świadkiem wypadku? Widzisz osoby, które potrzebują pomocy? Pamiętaj,
że podjęcie czynności ratowniczych w czasie pierwszych 3-5 minut od zdarzenia
zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie. Dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo zachować się w krytycznej sytuacji.

Dlaczego najpierw zabezpieczamy
teren wypadku, a dopiero później
pomagamy poszkodowanym?
Musimy najpierw zadbać o bezpieczeństwo, by podczas udzielania pomocy
poszkodowanym to nam nie stała się
krzywda. Wtedy rośnie liczba osób potrzebujących pomocy, a przecież nie na
tym nam zależy. Nie można udzielać
pomocy, jeśli na przykład z samochodu unosi się dym lub nie ustawiliśmy
trójkąta ostrzegawczego.
Dlaczego tak ważne jest przeprowadzenie wywiadu z przytomnym
poszkodowanym?
Informacje, które uzyskamy, są bardzo
ważne dla służb ratunkowych. Poszkodowany może mieć uraz wewnętrzny,
ale dzięki adrenalinie nie czuje bólu,
jednak jeśli ta adrenalina opadnie,
wtedy osoba może stracić przytomność i lekarze bazują na tym, czego
udało nam się dowiedzieć. Dlatego tak
ważne jest, żeby zapytać o przyjmowane leki, alergie, przewlekłe choroby
oraz porę ostatniego posiłku. Im więcej się dowiemy, tym lepiej.
Jak sprawdzić czy poszkodowany
oddycha?
W tym przypadku obowiązuje zasada
„widzę, słyszę, czuję”. Widzę ruszającą się klatkę piersiową, słyszę świst
wydychanego powietrza, czuję ruch
powietrza i ciepło na wierzchu dłoni
przystawionej do nosa i ust poszkodowanego.

Artykuł sponsorowany w ramach obowiązku kierowania organizacją szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony przez Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze
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Obchodzimy święto plonów
W sobotę, 5 września, w naszym mieście obchodzone
będą dożynki. Doroczne święto plonów zorganizowane zostanie jak zwykle w Grzybowicach. Obchody rozpoczną
się od uroczystej mszy, która
odprawiona zostanie o godzinie 13. Następnie barwny korowód przemaszeruje ulicami
dzielnicy na miejscowy stadion.
Rozpoczęcie dożynkowych uroczystości
na stadionie planowane jest o godzinie
15.15. W programie imprezy znalazły się
m.in. gry i konkursy z nagrodami. Będą

pokazy taneczne oraz loteria fantowa.
Wystąpi orkiestra parafialna z Grzybowic. Na scenie wystąpią zespoły Mirage
Art oraz Piekarskie Klachule. Gwiazdą
wieczoru będzie grupa Loka, która na

Zabrzańskie dożynki obchodzone są co roku w Grzybowicach

W sierpniu obchodziliśmy rocznice I i II powstania śląskiego

Czeka sporo atrakcji

Pamiętamy o naszych przodkach

Piknik dla rodzin
Kasia Popowska będzie
gwiazdą pikniku „Rodzina
Razem w Zabrzu od juniora
do seniora”, który w sobotę, 5 września, odbędzie się
na terenie Śląskiego Rancha przy ul. Webera.

Uroczystości z okazji 95. rocznicy drugiego i 96. pierwszego powstania śląskiego odbyły się 15 sierpnia w Kończycach. Po mszy
odprawionej w kościele Bożego Ciała pod pomnikiem Powstańców Śląskich złożone zostały kwiaty.
– Dziękuję za udział w uroczystościach,
które są wyrazem pamięci o tych, którzy
wypełniając ofiarną służbę i kierując się
miłością do ojczyzny doprowadzili do powstańczego zrywu, w efekcie którego Górny Śląsk powrócił do Polski. Jak powiedział
Norwid, „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Dziś przyszliśmy oddać cześć tym,
którzy złożyli najwyższą ofiarę, byśmy mogli cieszyć się tą wolnością i mądrze ją wykorzystać – mówił podczas uroczystości
wiceprezydent Zabrza Jan Pawluch.
W obchodach wzięli również udział
mieszkańcy, wśród których byli potomkowie powstańców. – Mój tato walczył
w powstaniach. Wiem, że był w grupie,
która wysadzała most na Kłodnicy. Przyszłam tu, żeby uczcić jego pamięć – podkreślała pani Konstancja.
O tym, jak ważną rolę odgrywa pamięć
o historycznych wydarzeniach, mówił także proboszcz kończyckiej parafii
ks. Andrzej Żmuda. – Cieszę się, że ob-

swoim koncie ma takie hity, jak „Prawdziwe powietrze”, „Widziałem Ciebie”
czy „Oczy miasta”. Zespół występował
m.in. na festiwalu TOPtrendy. Świetna
zabawa zatem gwarantowana. Imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni. Dożynkom tradycyjnie towarzyszyć będą
konkursy na najpiękniej przystrojoną posesję i pojazd. Zabrzańskie święto plonów przygotowuje Rada Dzielnicy
Grzybowice. 
GOR

foto: Jerzy Przybysz

Wiedza na wagę życia

W Grzybowicach będziemy świętować miejskie dożynki

foto: Jerzy Przybysz

Dowiedz się, jak postępować, gdy jesteś świadkiem wypadku

Rocznicowe uroczystości przy pomniku

chody upamiętniające te ważne rocznice znalazły się na stałe w kalendarzu zabrzańskich wydarzeń. Dzięki nim młode
pokolenie ma szansę kultywować tę historyczną pamięć – podkreślał ks. Andrzej
Żmuda.
Po zakończeniu części oficjalnej obchodów na mieszkańców czekał poczęstunek. Śląskiej biesiadzie towarzyszył
koncert orkiestry górniczej pod batutą
Henryka Mandrysza. 

MM

Impreza potrwa od godziny 14 do 19.
W ramach pikniku zaplanowano m.in.
warsztaty kulinarne z rodzinnego
przygotowania pizzy. Będzie można
również spróbować swoich sił w tworzeniu ozdób z filcu. Będą pokazy
udzielania pierwszej pomocy, malowanie twarzy, gry planszowe dla dzieci, miniplanetarium, rodzinne konkurencje sportowe, pokaz piłkarskich
talentów, a także kurs makijażu i zajęcia nordic walking. Będzie można
sprawdzić poziom cukru, cholesterolu i ciśnienie krwi. Imprezę organizuje
Urząd Miejski w Zabrzu. Wstęp wolny.
Dla pierwszych 800 posiadaczy karty
programów „Rodzina na 5+” oraz „Zabrzański Senior 65+” przewidziano
bezpłatny poczęstunek. 
GOR
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Firma energetyczna Fortum ogłosiła, że wybuduje w naszym mieście nowoczesną elektrociepłownię,
która będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych. Z tej okazji zdecydowaliśmy się pokazać, jak przebiega proces produkcji energii elektrycznej i ciepła, które ogrzewa
nasze domy. W poprzednim wydaniu opisaliśmy sposoby dostarczania paliwa do elektrociepłowni,
a także rodzaje kotłów wykorzystywanych w tego typu zakładach. W tym odcinku dowiedzą się Państwo, jak przy pomocy gorącej pary wytwarzany jest prąd i ciepło, które zasila nasze kaloryfery.
Paliwa w kotłach są spalane w wysokiej
temperaturze, sięgającej 800-900 stopni Celsjusza dla kotłów fluidalnych, dlatego większość szkodliwych substancji
jest unieszkodliwiana w trakcie tego procesu. Kotły te wyposażone są w wysokosprawne urządzenia oczyszczające spaliny, czym różnią się od indywidualnych
pieców stosowanych w domach. Wykorzystanie tych ostatnich bardzo negatywnie wpływa na stan powietrza w polskich
miastach, przyczyniając się do zjawiska
tak zwanej niskiej emisji. Powoduje również, że do powietrza przedostaje się
mnóstwo substancji, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
– Wykorzystanie ekologicznego ciepła sieciowego produkowanego w elektrociepłowniach pozwala na ograniczenie szkodliwego
zjawiska niskiej emisji. Dodatkowo dzięki budowie nowej elektrociepłowni w Zabrzu, która będzie wykorzystywała najnowocześniejsze technologie, emisje będą jeszcze niższe
niż w przypadku istniejącego zakładu, który spełnia wszystkie normy środowiskowe –
mówi Adam Kampa, manager ds. rozwoju
Elektrociepłowni Fortum.
Niewiele osób ma świadomość, jak ważnym elementem w procesie wytwarzania

energii jest woda. W elektrociepłowniach
wykorzystywane są jej trzy rodzaje. Pierwszą z nich jest woda zdemineralizowana,
służąca do produkcji pary wodnej. Kolejną jest woda zmiękczona, wykorzystywana do uzupełniania strat w miejskiej sieci
ciepłowniczej. Ostatnią z nich jest woda
stosowana do chłodzenia niektórych urządzeń. Urządzenia potrzebujące wody
do wydajnej pracy narażone są na korozję, osadzanie kamienia, a także zasolenie, dlatego trafia do nich tylko dokładnie
przygotowana ciecz o najwyższej jakości.
Woda służąca do produkcji energii jest nagrzewana podczas spalania paliwa w kotle
i przekształca się w parę wodną o temperaturze ponad 500 stopni Celsjusza i ciśnieniu wynoszącym 100 barów (atmosfer). Ta
para jest następnie transportowana za
pośrednictwem rur do tak zwanego turbozespołu, w którym oddaje swoją energię, napędzając połączony z turbiną generator, w którym produkowany jest prąd.
Wytworzona energia elektryczna trafia
ostatecznie do sieci energetycznej.
Z kolei para, która opuszcza turbinę, przechodzi przez wymienniki ciepła, gdzie
podgrzewa wodę sieciową do właściwej temperatury. Tak podgrzana gorąca
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woda trafia następnie do sieci ciepłowniczej i jest rozprowadzana za pośrednictwem kilometrów rur po całym mieście.
Rury są połączone z węzłami cieplnymi
zainstalowanymi zazwyczaj w piwnicach
budynków. Węzeł ma za zadanie przekazać ciepło z wody sieciowej o wysokich
parametrach do wewnętrznej instalacji
grzewczej, która zasila kaloryfery. Dzięki
wymiennikowi ciepła, zamontowanemu
w węźle, woda z sieci nie miesza się z tą
wypełniającą instalacje wewnętrzne, co
stanowi podstawę bezpieczeństwa użytkowników ciepła sieciowego.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że Polacy coraz częściej decydują się na wybór ekologicznego ciepła sieciowego. Jego wykorzystanie gwarantuje konkretne korzyści dla
środowiska naturalnego i mieszkańców polskich miast. Ten sposób ogrzewania pomieszczeń jest nie tylko jednym z najczystszych, ale
również najtańszych. Ponadto oferuje użytkownikom wygodę użytkowania i komfortową temperaturę w pomieszczeniach – mówi
Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum.
Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu od
wielu lat stanowi bezpieczne i pewne źródło ciepła sieciowego dla mieszkańców
miasta. Firma dba o stałą poprawę efektywności wytwarzania i konsekwentnie
modernizuje swój zakład. W ubiegłym
roku Fortum zamontowało nową stację
uzdatniania wody, a także zrealizowało
kilka mniejszych inwestycji poprawiających stan techniczny infrastruktury produkcyjnej. Zakończono również przebudowę reprezentacyjnej strefy wejściowej
do zabytkowych obiektów. Ponadto firma będzie kontynuowała prace związane z budową w Zabrzu nowej, wielopaliwowej elektrociepłowni o wartości około
870 milionów złotych. Budowa nowego
zakładu w tym mieście jest konieczna dla
zapewnienia ciągłości dostaw ciepła, ponieważ już w 2016 roku nastąpi planowe
wyłączenie dwóch kotłów w istniejącej
elektrociepłowni, a w 2022 roku zostaną
wyłączone ostatnie wysłużone jednostki.

Obchodom towarzyszyło hasło „25 lat troski o uśmiech dziecka”

25 lat dbają o uśmiech dziecka
Jubileusz ćwierćwiecza istnienia świętowało 29 sierpnia działające na osiedlu Kopernika Przedszkole nr 36. Obchody odbyły się
pod hasłem „25 lat troski o uśmiech dziecka”.
Po mszy, odprawionej w kościele św. Wojciecha, w przedszkolnym ogrodzie odbył
się piknik z udziałem przedszkolaków
i ich rodziców, wychowawców oraz zaproszonych gości.
foto: Jerz
y Pr
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Dyr. Kornelia Włoczka

Piknik umiliły
występy
przedszkolaków,
które na scenie zaprezentowały swoje
taneczne zdolności. Wspominano historię placówki, a spotkanie było okazją
do uhonorowania jej wieloletnich pracowników.

– Pracuję tu od samego początku. Byłam
młodą nauczycielką, kiedy tu przyszłam
do pracy. Wszystko było piękne, nowe,
ponieważ budynek wybudowany został
na potrzeby przedszkola. W przedszkolu
od samego początku panowała rodzinna atmosfera, grono pedagogiczne było
i jest ze sobą bardzo zżyte, co myślę, że

wpływa na dobrą atmosferę tego miejsca – uśmiecha się Kornelia Włoczka, od
trzech lat dyrektor Przedszkola nr 36.
O przyjaznej dzieciom atmosferze mówią również rodzice. – Jestem mieszkańcem tego osiedla. Moja córka
w tym roku idzie
do
pierwszej
klasy,
wcześniej
chodziła
do tego przedszkola. Oceniam je bardzo dobrze. Personel bardzo się stara, by dzieci miały tu dobrą opiekę. To, co robią wychowawczynie,
wykracza poza ich pracę. Widać, że mają
bardzo dobry kontakt z dziećmi. Moja córka wiele się tu nauczyła – podkreśla Andrzej Wolff, tata małej Matyldy.
W ciągu 25 lat istnienia przedszkole doczekało się aż tysiąca wychowanków.
Wśród nich jest Tomasz Wierzbicki, który na jubileuszowe uroczystości zawitał
z żoną Katarzyną i trzyletnią córką Aleksandrą, która od września również będzie
uczęszczać do tego samego przedszkola.
– Jestem pierwszym rocznikiem,
który
opuścił
to przedszkole. Lata spędzone w przedszkolu wspominam
bardzo dobrze i mam nadzieję, że podobnie będzie wspominać je moja córka
– mówi pan Tomasz.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 118
dzieci, które chodzą na zajęcia w pięciu
grupach. Placówka organizuje im także nieodpłatne zajęcia dodatkowe: muzyczne, teatralne i sportowe. 
MM

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach obchodzi 25-lecie

Pod znakiem śląskiej marki
Wyjątkowy charakter będzie
miała tegoroczna gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Zaplanowana na 5 września
uroczystość będzie okazją
do uczczenia 25-lecia Izby.
Poznamy również laureatów szóstej edycji konkursu
„Marka Śląskie”.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach została powołana 19
czerwca 1990 r. Jest kontynuatorką tradycji pierwszej Izby Handlowej w Gliwicach utworzonej w 1859 r. Jej głównym
celem jest reprezentowanie interesów
gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Izba propaguje
i wspiera nowoczesne formy działalności
gospodarczej, stwarza możliwości promocji i integracji przedsiębiorców.
Od kilku lat RIPH, wspólnie z samorządem województwa śląskiego, orga-

foto: Igor Cieślicki

Ciepło Fortum dla Zabrza

Przedszkole nr 36 działa już od ćwierć wieku

foto: Jerzy Przybysz
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Gala w „Nowych Gliwicach”

nizuje konkurs „Marka Śląskie”. Przyznawane laureatom wyróżnienie jest
symbolem jakości, solidności ludzi, firm
i instytucji działających w naszym regionie. Tegorocznych laureatów poznamy
podczas gali organizowanej 5 września
w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe
Gliwice”. 
SOR
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mogą tu spacerować,
a przed nami kolejne
lata pracy dla ludzi –
podkreśla Stanisław
Trzcieliński,
prezes
ROD „Tulipan”.
Oprócz festynu dożynkowego w ostatni weekend wakacji odbył się też mecz
piłki nożnej rozegrany na miejscowym
orliku pomiędzy drużynami ogrodów
„Tulipan” i „Zacisze”. Mecz był bardzo
zacięty. Ostatecznie zakończył się remisem 3:3.
Swój jubileusz świętowały też mikulczyckie ogrody „Odrodzenie”.
– Mamy już 70 lat.
W tym czasie ogród wypiękniał, rozwinął się.
Dowodem są nagrody,
które można podziwiać
w Domu Działkowca. W ostatnich latach
siedem razy byliśmy
w pierwszej dziesiątce w kraju, to przecież
coś znaczy – chwali się Tadeusz Zdeb-

Obchody w ogródkach na Helence

ski, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Odrodzenie” w Mikulczycach.
– Ogród stale się rozwija, odbudowaliśmy sieć wodną, elektryczną, wyremontowaliśmy Dom Działkowca, krąg taneczny
i muszlę koncertową – dodaje.
Dla wieloletnich działkowców dożynki
to podsumowanie całego roku.
– To piękne uczucie
zebrać swoje plony.
Mam na działce drzewka owocowe, sporo
warzyw, dbam o nie.
Działka to moje drugie życie i drugi dom
– mówi pan Jerzy,
działkowiec „Odrodzenia”. Działkowcy
z Mikulczyc podczas dożynek odebrali nagrody, a później wspólnie bawili
się podczas zabawy tanecznej. Zajmujący obszar pomiędzy ulicami Brygadzistów i Tarnopolską ROD „Odrodzenie” ma obecnie powierzchnię prawie
11 hektarów. Swoje ogródki uprawia
tu około 240 działkowców. Są to głównie pracownicy i górnicy byłej kopalni
„Pstrowski” oraz renciści i emeryci, dla
których ogród stał się „całym życiem”
i ulubioną formą rekreacji.
– To ogromna radość patrzeć, jak po latach ludzie z tym samym entuzjazmem
uprawiają swoją najpiękniejszą małą przestrzeń. Tu zawsze jest wyjątkowa atmosfera, bo i wyjątkowi ludzie są tutaj. Kiedy patrzy się na działkowców, to widzi się pasję
i ogromne serce. Możemy się wiele od nich
nauczyć – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
SOR
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Jubileuszowe uroczystości w Mikulczycach

foto: TVZ

mój drugi dom, zielony – uśmiecha się
pan Józef. – W pracach pomaga mi często
żona. Zdarza się, że nawet zimą tu nocujemy, ale nic nie może się równać z latem,
jego kolorami, gdy wszystko żyje, a oczy
cieszą się zarówno widokiem pięknych
barwnych kwiatów, jak i choćby dojrzałymi pomidorami – dodaje.
Józef Łusiak uważa, że to właśnie ruch
na działce sprawia, że pomimo zaawansowanego wieku nadal czuje się dobrze. – Czasem krzyże bolą, ale jak się
człowiek zajmie robotą, to wszystko przechodzi. Mamy teraz nowy zarząd na działkach, który stara się nam pomagać, więc
pracy nie zabraknie. Oby tylko zdrowie
nadal dopisywało – mówi pan Józef.
Podczas uroczystości wyróżniono również inne osoby, m.in. w kategoriach
najlepsza altana, liczba nasadzeń czy
działania proekologiczne. Nagrodzeni
dostali dyplomy, drobny sprzęt ogrodniczy oraz książki.
– W takim dniu działkowcom trzeba życzyć
głównie wspaniałych zbiorów, rodzinnej atmosfery, wielu przyjaciół, a przede
wszystkim stabilnych przepisów. W Zabrzu cenimy sobie rodzinne ogrody działkowe, bo ludzie wkładają tu ogrom pracy,
by ta najmniejsza ojczyzna była najpiękniejsza. To między innymi dzięki działkowcom mamy w mieście tyle pięknej
przestrzeni – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Jubileuszowe uroczystości zakończyła
wspólna zabawa przy muzyce. 
WG

Helenkowskie dożynki miały w tym
roku wyjątkowy charakter, ponieważ
Rodzinne Ogrody Działkowe „Tulipan”
istnieją równe 30 lat. Uroczystości rozpoczęły się od mszy, której uczestnicy przeszli następnie w towarzystwie
orkiestry górniczej na teren ogródków. Tam wręczony został ufundowany przez zarząd okręgowy Polskiego
Związku Działkowców jubileuszowy
puchar. Najlepsi działkowcy zostali wyróżnieni, a wszyscy bawili się razem
podczas zabawy tanecznej. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych oraz
zabaw dla całej rodziny. Można było
zmierzyć się m.in. w przeciąganiu liny
oraz biegu w workach.
– Nasza działka jest typowo rekreacyjna. Z rodziną lubimy spędzać
tu czas, jesteśmy tu tak
często, jak tylko się da
– uśmiecha się Kazimierz Braun, działkowiec „Tulipana”.
– To jest bardzo fajny
sposób na spędzanie
wolnego czasu. Z żoną
mamy działkę już wiele lat. Uprawiamy rośliny, mamy pyszne
pomidory. Jesteśmy tu
w każdy weekend od
samego rana. Często zapraszamy znajomych i wieczorami grillujemy – dodaje Grzegorz Chwojnicki, kolejny z działkowców.
– Razem z Radą Dzielnicy, parafią i władzami miasta staramy się wspólnie działać na rzecz społeczności lokalnej. Nasz
ogród jest coraz piękniejszy, wszyscy

foto: TVZ

szym czasie czeka nas duże wyzwanie,
jakim jest zastąpienie napowietrznych linii energetycznych linią ziemną – mówi
Leszek Bucki, prezes ROD „Wiśnia”.
Jubileusz ogrodu w Kończycach był
okazją do wręczenia pamiątkowego
pucharu właścicielowi najlepiej zagospodarowanej działki. Niekwestionowanym zwycięzcą okazał się 81-letni
Józef Łusiak, który swój ogródek uprawia od 1963 r. i nieraz już zdobywał laury za jego wygląd. Okazały puchar odebrał z rąk prezydent miasta Małgorzaty
Mańki-Szulik.
– Często spędzam tu 24 godziny na dobę.
W tym roku szczególnie dużo, bowiem
blok, w którym mieszkam, jest remontowany i przykryty folią. Dlatego wolę ten

...i w swoim ogródku

Rodzinne Ogrody Działkowe
„Tulipan” na Helence świętują 30-lecie istnienia. Natomiast mikulczyckie ogrody „Odrodzenie” obchodzą
70-lecie. Jubileusze połączono z dożynkami. Mieszkańcy
dzielnic i działkowcy bawili
się wspólnie w ostatni weekend sierpnia.

foto: TVZ

Józef Łusiak z pucharem...

Kończyckie ogrody zrzeszają prawie 180 osób
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Jubileuszowe spotkanie, połączone
z corocznymi dożynkami, zaczęło się
mszą w intencji działkowców, która odprawiona została w kościele Bożego
Ciała. Potem świętowano już wśród zieleni, w iście piknikowej atmosferze.
– Mamy 104 działki i 179 zrzeszonych
osób. Dziś świętujemy 80-lecie, ale chcemy być w niedalekiej
przyszłości nowoczesnym ogrodem, na
miarę
dzisiejszych
czasów. A to sprawia, że musimy zadbać o naszą infrastrukturę, przede
wszystkim ją odnowić. Wiele już zrobiliśmy w tej mierze, mamy podłączenie
Domu Działkowca do kanalizacji, działki, które były czasem zalewane, mają teraz meliorację, więc nie będzie lokalnych
podtopień. To wszystko cieszy, ale jeszcze wiele zadań przed nami. W najbliż-

foto: Jerz
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Spędzają tam całe dnie, szukając wytchnienia przed wielkomiejskim gwarem. Nie
szczędzą wysiłków, by właśnie
ich ogródek przyciągał spojrzenia. Niektórzy mówią, że
tu mają swój drugi dom, tylko
że... zielony. Działkowcy z Kończyc w sobotę, 22 sierpnia,
świętowali 80. rocznicę powstania Rodzinnych Ogródków Działkowych „Wiśnia”.

Jubileuszowe dożynki w ogródkach

foto: TVZ

Jubileusz na działkach

„Tulipan” kwitnie od 30 lat, „Odrodzenie” imponuje już od 70

foto: TVZ

Rodzinne Ogrody Działkowe „Wiśnia” w Kończycach mają już 80 lat

wokół nas
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Dzieci z Ukrainy na wakacjach w Zabrzu
Czterdziestoosobowa grupa
dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie spędziła wakacje w Zabrzu.
Młodzi ludzie zwiedzali ciekawe miejsca w naszym mieście
i na Śląsku. Byli też na basenie,
w kinie i teatrze.
– Przyjazd do Polski to nie tylko wypoczynek, ale również rehabilitacja psychologiczna dla tych dzieci – mówił podczas
spotkania w Kopalni Guido Witalij Maksymenko, konsul generalny Ukrainy
w Krakowie. – Bardzo się cieszę, że dzieci mogły tu przyjechać, że zostały tak ciepło przyjęte. To miły gest, za który dziękuję
władzom miasta. Dla nich ważne jest to, że
spotkają się z rówieśnikami z Polski, zobaczą ciekawe miejsca – zaznaczał konsul.
Grupa młodzieży z terenów Ukrainy,
gdzie toczą się działania zbrojne, przyjechała do Zabrza wraz z opiekunami.
Podczas pobytu w naszym mieście zamieszkali w hostelu Guido. – Mamy ładne pokoje, bardzo życzliwie nas przyjęto, a wasze jedzenie bardzo mi smakuje
– mówił Daniel z Kijowa. – Nie spodzie-

Spotkanie gości z Ukrainy z konsulem w hostelu Guido

wałam się takich warunków i tak ciepłego
przyjęcia – przyznała Daria.
Jedną z osób odpowiedzialnych za przyjazd dzieci z Ukrainy był Michał Ekkert.
– Bardzo ważne jest dla nich psychologiczne wsparcie i fakt, że mają takie normalne
wakacje. Bardzo dziękuję władzom Zabrza,
że przyjęły dzieci do siebie – mówił podczas spotkania z dziećmi Michał Ekkert.
Trudna sytuacja na Ukrainie odbija się
na młodych, którzy przyznają, że martwią się o bliskich. – Sytuacja jest napięta, każdego dnia może wydarzyć się
coś niedobrego. Martwimy się o rodzinę
i przyjaciół – mówiła Natasza. – Moja ro-

Przed nami kolejna edycja Dnia Nauki

Park pełen wiedzy
Na 18 września zaplanowano
tegoroczną edycję Dnia Nauki. Impreza, organizowana
wspólnie przez Urząd Miejski
w Zabrzu, Fundację Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz Centrum
Kształcenia
Praktycznego
i Ustawicznego, odbędzie się
już po raz jedenasty.
Dzień Nauki jest skierowany do zabrzańskich uczniów, którzy dzięki ciekawym pokazom mogą zainteresować
się np. chemią, fizyką czy medycyną.

foto: UM Zabrze

Najgorsza jest samotność

Dlatego tak ważne jest, by mogli liczyć na
wsparcie rodziny i przyjaciół – dodaje.
O tym, jak ważne jest takie wsparcie, wie
doskonale Władysław Gąsiorek. Jak sam
mówi, jego droga do trzeźwego życia
była trudna. Alkohol i hazard sprawiły, że
zniszczył swoją rodzinę. W pewnym momencie trafił do szpitala w Biskupicach
z powodu epilepsji alkoholowej. Pomocną rękę wyciągnął do niego Kazimierz
Speczyk. Krok po kroku pan Władysław
odbudowywał swoje życie. Udało mu się
odzyskać rodzinę.
– Problemem jest nie to, jak odstawić
foto: Jerz
y Pr
z yb
ysz
kieliszek, tylko jak dalej żyć. Człowiek, który pił, nie wyobraża
sobie, że można celebrować
rodzinne uroczystości bez
alkoholu, bawić się bez
alkoholu, który jest wszędzie. A można. I to jest
piękne. Leczenie człowieka jest długotrwałym
Spotkanie w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach
procesem. Pomocne jest
w tym wsparcie najbliższych
i przyjaciół. Nie piję od
22
sierpnia
Były spotkania, rozmowy, warJan Szulik
trzynastu lat. Jestem szczęśliw Dzielnicowym
sztaty i imprezy. Oczywiście
wym mężem, ojcem i dziadkiem.
Ośrodku Kultury
bezalkoholowe. Celem wszyst- w Biskupicach.
Cieszę się, że dostałem szansę na
nowe życie – mówi Władysław Gąsiorek.
kich przedsięwzięć było uświa- – Piłem czterdzieści lat. Pracowałem w kopalni. Nie brakowało kole- Elżbieta Stokłosa od jedenastu lat
domienie ludziom, jak cenna gów, którzy dotrzymywali mi towarzystwa. uczęszcza na spotkania. – Mój tata był
jest trzeźwość oraz zmotywo- Niestety, w pewnym momencie o moim uzależniony od alkoholu, mój mąż też zażyciu zaczął decydować alkohol. Kiedy czął mieć z tym problem. Przeniosłam mewanie ich do walki o nią. Sier- z powodu operacji kręgosłupa przeszed- chanizmy zachowania z rodzinnego domu
pień po raz 22. obchodzony łem na rentę, straciłem wszelkie hamul- na małżeńskie życie. Chciałam pomóc męce. Cały dzień mogłem poświęcić na picie. żowi, a na tych spotkaniach odnalazłam
był w Zabrzu jako miesiąc I wtedy zaczęło się najgorsze – wspomi- siebie. Bardzo wiele się tu nauczyłam.
na Andrzej Szewczyk, wiceprezes sto- Stałam się odważniejsza i szczęśliwsza, potrzeźwości.
warzyszenia „Nowe Życie”. – W pewnym trafię wyznaczać granice. Zmieniłam się
– Miesiąc trzeźwości nie jest skierowa- momencie trafiłem na izbę wytrzeźwień jako człowiek i widzę, że zmienili się też moi
ny tylko i wyłącznie do osób nadużywają- w Maciejowie, gdzie znajdował się punkt bliscy. Choć w pewnym momencie mąż odcych alkoholu. Przesłanie dotyczy również pomocy dla takich ludzi jak ja. Tam spot- szedł ode mnie, to pozostajemy w dobrych
osób niepijących, by zainteresowały się kałem bardzo fajnego terapeutę. Krzysz- relacjach. Wspieram go w dążeniu do
tym problemem. Udaje się to, i te osoby tof zaproponował mi, żebym przyszedł trzeźwości i mocno mu kibicuję – podkreangażują się, włączają się z powodzeniem na spotkanie. Poszedłem i... zostałem. śla pani Elżbieta.
w wiele inicjatyw, dzięki czemu mogą po- Od dwunastu lat, dokładnie od 13 maja W Zabrzu ludzie borykający się z uzależmóc wszystkim tym, którzy w ich otoczeniu 2003 roku, nie wziąłem do ust kropli alko- nieniem mogą liczyć na duże wsparcie.
takiego wsparcia potrzebują. Trzeźwość holu. Jakie jest życie w trzeźwości? Piękne! Od 21 lat działa Miejska Komisja Roznie jest nam dana raz na zawsze, trzeba Dziś celebruję każdą jego chwilę. Spotka- wiązywania Problemów Alkoholowych.
o nią dbać. Łatwiej, gdy mamy przy sobie nia w „Nowym Życiu” bardzo mnie wciąg- Od 16 lat Ośrodek Profilaktyki i Leczeludzi, którzy wspierają nas w tych dąże- nęły. Tu poznałem drugą żonę. Jestem in- nia Uzależnień. Osoby uzależnione
niach – zaznacza Jan Szulik, koordynator nym człowiekiem. Szczęśliwym. Staram mogą też liczyć na pomoc ze strony stods. rozwiązywania problemów uzależ- się teraz oddać to, co otrzymałem. Wspól- warzyszeń. Stowarzyszenie Klub Abstynie z żoną pomagamy innym, wspieramy nentów „Nowe Życie” obecnie liczy okonień Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W programie tegorocznych obchodów ich, dzielimy się doświadczeniem. Dla lu- ło 80 członków, którzy uczęszczają na
miesiąca trzeźwości znalazł się m.in. dzi uzależnionych, którzy chcą coś zmienić spotkania. Aktywnie współpracuje takX Turystyczny Złaz Radości z metą w swoim życiu, najgorsza jest samotność. że z Kazimierzem Speczykiem i Stowaw Zwardoniu. Na pl. Teatralnym i pl. Wol- Żeby zawalczyć o siebie, muszą odwrócić rzyszeniem „Żyj i daj żyć”. Wszystko po
ności dyżurowali konsultanci ds. uzależ- swoje życie do góry nogami, zmienić to- to, by pomóc tym, którzy znaleźli się na
życiowym zakręcie.
MM
nień. Główne uroczystości odbyły się warzystwo, środowisko.

W naszym mieście choć na chwilę mogli zapomnieć o dramacie w ich ojczyźnie

Wiele doświadczeń i zadań można wykonać samodzielnie, do dyspozycji jest
specjalistyczna aparatura, a na pyta-

dzina stara się włączać w różne akcje charytatywne, żeby pomóc żołnierzom walczącym na froncie – dodała Daria.
– Nasze miasto jest zawsze otwarte na
dzieci i młodzież, zwłaszcza osoby, które
potrzebują pomocy. Grupa z Ukrainy, która nas odwiedziła, to często dzieci, które
przeżyły tragedie rodzinne. U nas mogą
spędzić kilka dni. Cieszę się, że czują się
u nas dobrze i bezpiecznie – zaznaczała
podczas spotkania Ewa Weber, sekretarz Zabrza.
Z okazji przyjazdu konsula młodzi goście przygotowali krótki występ wokalny w swoim ojczystym języku. 
SOR
nia odpowiadają eksperci i naukowcy. Podczas imprezy swoje osiągnięcia
prezentują uczelnie, szkoły i instytuty
badawcze. Imprezie towarzyszą pokazy ratownictwa medycznego i występy
muzyczne. Przygotowane w parku Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela stoiska będzie można odwiedzać w godzinach od 10 do 15. 
SOR

foto: Igor Cieślicki

Sierpień po raz 22. obchodzony był w Zabrzu jako miesiąc trzeźwości

wokół nas

Dzień Nauki co roku cieszy się dużym zainteresowaniem
Nasze Zabrze Samorządowe 9/2015
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Kostnica na cmentarzu ewangelickim

Patronem „rewolucyjnej” przemiany był
wywodzący się z Wrocławia berliński
przemysłowiec August Borsig. W 1854 r.
wydzierżawił on od ówczesnego właściciela dóbr biskupickich, Karola von Ballestrema, pola górnicze „Gute Hedwig”
i „Bertha Wunsch”. Niestety, nie dane
mu było dożyć końca dzieła, gdyż zmarł
w tym samym roku w Berlinie. Po śmierci ojca kierownictwo w zakładzie Borsiga przejął jego syn Albert. W stosunkowo krótkim czasie udało mu się stworzyć
prężny kombinat górniczo-hutniczy, na
który składały się dwie kopalnie, kopalnia rudy oraz huty żelaza i stali.
W latach 1854–78 berlińskie zakłady
Borsiga wyprodukowały ponad 3000
lokomotyw, z których część wyeksportowano do różnych krajów w Europie,
m.in. do Danii i Królestwa Polskiego.
Albert zadbał nie tylko o modernizację
firmy, lecz także o sprawy zabezpieczenia potrzeb socjalnych dla swoich pracowników. Dla powiększającej się liczby
przybyłych za pracą robotników, w latach 1863–71 wybudowano na wschód
od Biskupic osiedle robotnicze. Na
kompleks składało się 66 domów miesz-

26

foto: D. Kubieniec

Stary cmentarz ewangelicki, położony w zabytkowej dzielnicy robotniczej Borsigwerk przy ulicy Lelewela, należy do
najmniejszych tego typu obiektów w Zabrzu. Historia tego
miejsca wiąże się z szerszymi procesami, jakie dotknęły
Biskupic na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy to dotychczasowa rolnicza osada przekształciła się z wolna w prężny ośrodek przemysłowy.

Pozostałości tablicy nagrobnej dra Benno
Grundisa, lekarza spółki brackiej z Rudy

kalnych, z podziałem na północną część
przeznaczoną dla urzędników oraz południową dla robotników. Zadbano także o budynki użyteczności publicznej,
takie jak poczta, szkoła ewangelicka,
sklep czy też gospoda z salą balową.

Wzorcowa osada
Kolonia, która w 1870 r. otrzymała nazwę Borsigwerk, była jedną z najnowocześniejszych tego typu w Europie,
o której ówcześni pisali, że „jest wzorcową osadą hutniczą”. Historia powstania
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Powstała kostnica
W 1893 r. na końcu głównej alei od
bramy cmentarza powstała kostnica.
Z powodu wzrastającej liczby zmarłych w 1922 r. poszerzono nekropolię
w części zachodniej, wydzielając w niej
dwie kolejne kwatery. Do 1939 r. pochowano ponad 1100 osób, w większości
dzieci i kobiety. Obecnie cmentarz nadal służy tutejszym ewangelikom. Niestety, obiekt jest narażony na dewastacje, wiele z zabytkowych pomników
uległo trwałemu zniszczeniu. Te, które
pochodzą sprzed 1945 r., zachowały się
w liczbie 120, jednakże tylko na 16 moż-

na odczytać imię i nazwisko osoby pochowanej. Będąc na cmentarzu, warto
zwrócić uwagę na groby:
Alfred Paulisch (1858–1931) – nagrobek w postaci krzyża łacińskiego o lekko zaokrąglonych ramionach, na podstawie płytowej. Alfred Paulisch urodził
się 27 czerwca 1858 r. w miejscowości
Raddusch, w Dolnych Łużycach. Ordynowany we Wrocławiu 4 marca 1886 r.
W 1887 r. został wybrany na urząd proboszcza w nowo powstałej parafii ewangelickiej w Biskupicach. Godność tę pełnił przez 44 lata. Zmarł na zawał serca.
Richard Weihs (1872–1873) – kamienna
tablica upamiętniająca zmarłego znajduje się we wschodniej części cmentarza, przy murze. Jest to najstarszy nagrobek w ewangelickiej nekropolii.
Chłopiec zmarł na szkarlatynę.
Edmunde (1841–1891) i Adolpf Fisch
(1839–1890) – nagrobek w postaci bloku stylizowanego na skałki, wykonany z szarego piaskowca. Adolph został
odnotowany jako nadmistrz (Obermeister), jednak nie wiadomo, jaką dokładnie pełnił funkcję. Niestety, pomnik został przewrócony w maju tego roku.
Na cmentarzu swoje miejsce ostatniego spoczynku znalazły osoby, których
grobów próżno byłoby szukać. Wśród
nich warto odnotować:
Georg Kessler (1828–1873) – doktor
filozofii, urodzony w Esslingen w Wittenberdze jako drugie dziecko Georga
Christiana von Kesslera. Jego ojciec był
założycielem pierwszej w Niemczech
wytwórni szampana, której produkty możemy smakować do dziś. Georg
pracował jako chemik w hucie Borsiga. Wcześniej był właścicielem fabryki
w Sachsen. Jego ciało zostało uroczyście
złożone do grobu 29 maja 1873 r. Zmarł
na zapalenie płuc.
Karl Schulz (1834–1894) – kierownik
nowo powstałej szkoły ewangelickiej w Biskupicach. Był zaangażowanym członkiem zboru, m.in. pełnił funkcję organisty.
Prowadził założony 1 października 1874 r.
urząd stanu cywilnego w Biskupicach.
Ludwig Moll (1863–1899) – dyrektor
kopalni „Ludwiksglück”. Zmarł wskutek
ciężkich poparzeń, jakich doznał próbując dotrzeć do górników znajdujących się w objętej pożarem kopalni „Ludwigsglück”. Nadsztygar Thun, który
razem z nim podjął się akcji ratunkowej,
został ciężko ranny. Zmarłego odprowadzono uroczyście, przy asyście sztandarów i licznie zgromadzonej ludności,
na cmentarz w dniu 5 grudnia 1899 r.

Dawid Kubieniec

Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

Od gospody do domu kultury
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem przenieśmy się do Pawłowa...
Archiwalna fotografia przedstawia budynek stojący przy dzisiejszej ul. Sikorskiego, głównej ulicy dzielnicy. Przed laty mieściła się tu gospoda. Dziś funkcjonują tu Dzielnicowy Ośrodek Kultury i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Sam budynek nie zmienił się przez lata, zachowując swą oryginalną formę
architektoniczną. Przed głównym wejściem „wyrósł” za to przystanek autobusowy. 
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

foto: D. Kubieniec

Cmentarz na Borzywerku

osiedla to także Genesis dziejów biskupickich ewangelików, którzy przybyli tutaj za sprawą Alberta Borsiga w 1868 r.
w liczbie 130. Wraz z rodzinami tworzyli
oni grupę około 300 osób. Nowi osadnicy, w większości wywodzący się z Berlina, od początku przystąpili do aktywnej
działalności. Z inicjatywy „Evangelische
Familien-Vereinsschule” (Szkoła Stowarzyszenia Rodzin Ewangelickich) swoją
działalność w 1869 r. rozpoczęła ewangelicka szkoła, gdzie językiem wykładowym był język niemiecki. W tym samym budynku, 23 października 1870 r.,
odbyło się pierwsze nabożeństwo. Do
czasu powołania samodzielnej parafii
w 1886 r., biskupiccy protestanci przynależeli do zboru w Bytomiu, tworząc
jego filiał. Wielkim wydarzeniem dla
tutejszych wyznawców ewangelii było
uroczyste otwarcie w 1880 r. kaplicy.
Z biegiem lat liczba członków zboru
w Biskupicach stale rosła, by osiągnąć
swój największy stan w 1927 r., kiedy
wyniosła 1310 osób.
W związku z powyższym, pilną potrzebą
stało się utworzenie miejsca dla celów
pochówkowych. Do 1871 r. miejscowi
ewangelicy byli grzebani na cmentarzu
przykościelnym parafii św. Jana Chrzciciela. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe. Ostatecznie cmentarz oddano
do użytku jesienią tegoż roku, a pierwszą osobą uroczyście pochowaną była
pochodząca z Berlina Henrietta Weber,
z domu Steiniger. W ostatniej drodze
zmarłej towarzyszył wikariusz Gnierer,
najprawdopodobniej z Bytomia. Początkowo, ponieważ nie istniał wówczas
dom pogrzebowy, nabożeństwa żałobne odbywały się w kaplicy szkolnej.
Najczęściej jednak, głównie z powodu wysokiej umieralności dzieci, miały
miejsce pochówki ciche, bez uprzedniej
ceremonii.

Przed laty w budynku mieściła się gospoda

foto: Igor Cieślicki

W 1891 r. w Biskupicach powstała ewangelicka nekropolia

Teraz funkcjonuje tu m.in. Dzielnicowy Ośrodek Kultury
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Urodzinowy przejazd ulicami

Zabrzańscy lekarze sięgnęli po tytuł mistrzów świata w... piłce nożnej

Nasi medycy najlepsi na boisku!

z yb
ysz

Prawie
200
rowerzystów
wzięło udział
w jubileuszowej Zabrzańskiej
Masie Krytycznej.
Urodzinowy przejazd
ulicami prowadził z placu Wolności do kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza, gdzie na gości
czekał spory wachlarz atrakcji.

foto: Jerzy Przybysz

– Mój syn Wojtek kilka dni temu obchodził
piąte urodziny, więc ma dokładnie tyle lat,
ile Masa. Jestem z niego dumny, bo dzielnie przejechał ze mną całą trasę i bardzo
mu się podobało – cieszy się Roman Ra-

Roman Radecki z synem Wojtkiem
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decki. – Staram
się pokazywać synowi, jak ważna
jest aktywność fizyczna. Dzięki takim wspólnym wyprawom na rowerze
uczy się też kultury jazdy.
Wcześniej uczestniczyłem kilkakrotnie w przejazdach Zabrzańskiej Masy Krytycznej, ale ten wyjazd był
dla mnie wyjątkowy właśnie ze względu na
obecność syna – dodaje pan Roman.
Wspólne przejazdy grupy rowerzystów
przez miasto organizowane są w Zabrzu
już od pięciu lat. Nasza Masa Krytyczna
ma stałych uczestników, ale wciąż dołączają do nich nowe osoby. Urodzinowy
przejazd był bardzo udany, ponieważ
dopisała pogoda. Ale atrakcji było tym
razem dużo więcej. W Sztolni Królowa
Luiza przygotowano poczęstunek i konkursy z nagrodami. Była też okazja do
zwiedzenia zabytkowego kompleksu.
– Przybywa nas systematycznie. Z roku na
rok widzimy coraz większe zainteresowanie. Liczba uczestników oscyluje zawsze
między 100 a 150 osób. Takie Masy, kiedy
jest nas więcej, lubimy najbardziej. Nasza
akcja rozwija się. Coraz więcej osób o nas
słyszy i widzi, że nasze działania mają sens.
Przyjeżdżają do nas rodzice z dziećmi,
w koszykach, przyczepkach, są też maluchy na rowerkach biegowych. Są też osoby
starsze, właściciele wiekowych rowerów.
To impreza dla każdego, kto tylko chce się
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Rowerzyści tradycyjnie
spotkali się na placu
Wolności

Niektórzy nie musieli pedałować...

przyłączyć – podkreśla Mariusz Jamroży
z Zabrzańskiej Masy Krytycznej.
Zabrzańska Masa Krytyczna, bez względu na pogodę, organizowana jest w każdy drugi piątek miesiąca. Rowerzyści
spotykają się na placu Wolności, skąd
o godzinie 18 wyruszają na ulice miasta.
Celem akcji jest m.in. zwrócenie uwagi
na rowerzystów jako uczestników ruchu.
Chodzi również o promocję zdrowego
trybu życia i edukowanie młodych rowerzystów. 
SOR

U góry od lewej: Maciej Pozowski, Damian Kawecki, Michał Kaczyński, Dominik Obierzyński, Artur Bielak,
na dole od lewej: Jarosław Gorol, Robert Wolniewicz, Konrad Korniluk, Maciej Gaweł, Leszek Simiłowski

Mamy powody do dumy! Drużyna Medyka Zabrze sięgnęła po
najwyższe trofeum podczas rozgrywanych w Irlandii piłkarskich mistrzostw świata osób uprawiających zawody medyczne. W drodze na szczyt nasi zawodnicy wyeliminowali m.in.
Włochów i Portugalczyków. W finale pokonali zespół Francji.
– To zwycięstwo jest dla nas spełnieniem
największych marzeń, jeszcze z dzieciństwa. Każdy z zawodników drużyny Medyka Zabrze od najmłodszych lat związany
jest z piłką nożną, każdy należał do klubu
piłki nożnej. I każdy w przeszłości chciał
zostać zawodowym piłkarzem. To, że nasze losy potoczyły się inaczej i zostaliśmy
lekarzami, nie zgasiło w nas wielkiej miłości do piłki – uśmiecha się dr Damian
Kawecki, kardiolog, kapitan zwycięskiej
drużyny.
Turniej MEDIGAMES – World Medical
and Health Games zorganizowany został po raz 36. Rozgrywane przez 6-osobowe zespoły mecze trwały dwa razy po
20 minut. Drużyna Medyka Zabrza już
w poprzednich latach spisywała się w rywalizacji doskonale, przywożąc srebrne medale. Tym razem nasi zawodnicy poszli jeszcze o krok dalej. W drodze
do finału pokonali m.in. 8:1 Włochów
i zremisowali 0:0 z Brazylią. W półfinale
zabrzanie zmierzyli się z Portugalią, którą wyeliminowali po rzutach karnych.
W finale na naszą drużynę czekali Francuzi. Starcie zakończyło się zwycięstwem
Medyka 3:2. Tym samym nasza drużyna po raz pierwszy w historii sięgnęła po
mistrzostwo świata.

foto: Medyk Zabrze

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerz
y Pr

Sporo atrakcji czeka na rowerzystów już w najbliższych dniach. Na
20 września zaplanowano w Rokitnicy VI Plener Rowerowy Zabrze
2015. Impreza odbędzie się obok
stadionu przy ul. Żniwiarzy. W programie m.in. wyścigi dla dzieci, mistrzostwa Zabrza uczniów oraz AZS
MTB CUP. Szczegóły na: www.facebook.com/PlenerRowerowyZabrze.
W niedzielę, 27 września, odbędą
się z kolei XV Zabrzańskie Wyścigi
Rowerowe Niezrzeszonych. W jednej z dwunastu kategorii wiekowych
wystartować może każdy chętny.
Zawody potrwają od godziny 12.00
do 16.30 i będą rozgrywane na nitce ul. Bytomskiej prowadzącej od
centrum w stronę Biskupic. Imprezę organizuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej
we współpracy z Urzędem Miejskim
w Zabrzu oraz UKS QUO VADIS Makoszowy. Szczegóły na:
www.wyscigizabrze.pl.

foto: Medyk Zabrze

Rywalizacja na siodełkach

Robert Wolniewicz

– Kiedy w 2006 roku jechaliśmy po raz
pierwszy na MEDIGAMES do Montecatini
Terme w Toscanii, przepełniała nas ciekawość i chęć sprawdzenia się w międzynarodowym towarzystwie. Później z roku na
rok byliśmy coraz lepiej przygotowani. Po
przylocie do Limerick okazało się, że gramy
w zasadzie... w polskim mieście. Na każdym
kroku spotykaliśmy Polaków tam mieszkających i pracujących – opowiada dr Damian Kawecki.
– Obawialiśmy się finałowego meczu
z Francuzami. Mieliśmy w pamięci trzy
wcześniejsze przegrane finały. Od początku jednak uzyskaliśmy ogromną przewagę,
obejmując prowadzenie 2:0. Po przerwie
Francuzi trochę nas przycisnęli i zdobyli bramkę kontaktową, ale po wznowieniu
piłki, po fantastycznej akcji, podwyższyliśmy na 3:1. Pod koniec meczu co prawda
padła jeszcze jedna bramka dla przeciwników, ale to tylko spotęgowało naszą radość po zdobyciu tytułu mistrza świata! –
podkreśla dr Damian Kawecki.
Medyk Zabrze to drużyna zrzeszająca
lekarzy różnych specjalności z naszego
regionu. Zwycięstwo zespołu nie było
przypadkowe. Medyk Zabrze już dawno zdominował organizowane w Polsce
rozgrywki lekarzy, zwyciężając w kolejnych turniejach. W Irlandii, oprócz tytułu
mistrzów świata, zabrzanie zdobyli jeszcze jedno wyróżnienie. Robert Wolniewicz został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw. W przyszłym roku
zawody odbędą się w słoweńskim Mariborze. Nasi medycy bronić będą wywalczonego tytułu i zapowiadają, że postarają się to zrobić skutecznie. 
WG

foto: Jerzy Przybysz

Zabrzańska Masa Krytyczna obchodziła w sierpniu piąte urodziny

Zwycięska drużyna spotkała się z kibicami na Stadionie im. Ernesta Pohla
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Pod okiem Mariusza Jurasika, nowego szkoleniowca i jednocześnie kolegi z parkietu, ruszają do boju o ligowe punkty
szczypiorniści Górnika Zabrze. W ramach trwających kilka
ostatnich tygodni przygotowań nasi zawodnicy rozegrali
m.in. kilka sparingów z drużynami krajowymi oraz Motorem i ZTR Zaporoże z Ukrainy.
Górnik dwa razy pokonał Zagłębie Lubin (33:22 i 26:22), wygrał też z Gwardią
Opole (29:23). Trudnym rywalem okazał
się dla zabrzan ukraiński sparingpartner Motor Zaporoże, z którym nasi zawodnicy przegrali 30:37.
– Rozegraliśmy bardzo dużo meczów kontrolnych, ale szczególnie jestem zadowolony z występów w Kaliszu w Szczypiorno
Cup. Zajęliśmy tam drugie miejsce i niewiele zabrakło do wygrania tych rozgrywek. W meczu z Motorem Zaporoże wystąpili zawodnicy, którzy grali mniej, a także
testowaliśmy nowy wariant obrony. Motor był zbyt dobrym zespołem, aby zlekceważyć nasze błędy, stąd wynik do przerwy
12-22. Dobrą grę zaprezentowaliśmy natomiast z Zagłębiem Lubin, ale w tych meczach najistotniejsze było zgrywanie ze-

społu i trenowanie
nowych zagrywek pod kątem nowego sezonu
– ocenia
przygotowania Mariusz Jurasik.
Zabrzanie
zagrali
również z drużyną
ZTR Zaporoże, którą
trenuje obecnie Witalij Nat, były zawodnik... Górnika. W przyjacielskim dwumeczu
lepsi okazali się goście, najpierw remisując 30:30, a później

wygrywając z Górnikiem 36:34. To,
w jakiej naprawdę formie na starcie rozgrywek są nasi szczypiorniści, pokaże pierwszy mecz z Azotami w Puławach. Już po inauguracji
superligi górnicy wystąpią
w rozgrywkach pucharu
EHF, gdzie zmierzą się
z mołdawskim PGU
Kartina TV Tiraspol.
O przeciwniku wiedzą niewiele, ale,
jak zapewnia kapitan Górnika Rafał
Gliński, wygrać można niemal z każdym.
– Nieważne z kim gramy,
musimy patrzeć zawsze
na siebie. Jeśli wyeliminujemy proste błędy, wtedy
każdy przeciwnik jest do
przejścia – deklaruje
Rafał Gliński. Mecze
w pierwszej rundzie
pucharu EHF Górnik rozegra 12 i 15
września. 
 Jerzy Przybysz
WG
foto:

Mariusz Jurasik

Na początku października czeka nas tradycyjny Hubertus

W westernowych klimatach

foto: Jerzy Przybysz

Sporo atrakcji szykuje się w sobotę, 3 października, na Kąpielisku
Leśnym w Maciejowie. W ramach „Hubertusa 2015” zaplanowano
m.in. pokazy grup jeździeckich oraz niespodzianki dla dzieci.

Hubertus to nie lada gratka dla miłośników jeździectwa
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Hubertus to tradycyjne święto miłośników koni, leśników i myśliwych. – Pragniemy, by tegoroczna impreza, organizowana przez zabrzański MOSiR, zawitała
do kalendarza jako stałe, coroczne wydarzenie, będące nieoficjalnym zakończeniem sezonu letniego w mieście i okolicy
– podkreśla Tomasz Heryszek z zarządu
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zabrzu.
„Hubertus 2015” będzie typowo rodzinną imprezą z szeregiem atrakcji dla dzieci, wyścigami konnymi oraz pokazami
grup jeździeckich utrzymanymi w konwencji westernowej. Impreza będzie
także okazją do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Foto – Łowy”.
W dniu imprezy wstęp na Kąpielisko
Leśne oraz korzystanie z wszystkich
atrakcji będą bezpłatne.

GOR

Nowy prezes i trener w Górniku
Klub nie jest rozliczany z zysku, ale przede
wszystkim z osiągniętego wyniku. Sukces
może być początkiem porażki, gdy organizacyjnie przerasta możliwości klubu. Chcemy więc jak najlepiej przygotować spółkę,
by w przyszłości mógł osiągać znaczące wyniki – zwraca uwagę Marek Pałus.
Kilka godzin po nominacji Marka Pałusa na prezesa klubu kibice poznali nazwisko nowego trenera Górnika. Został
nim 43-letni Leszek Ojrzyński. Do pracy
w Górniku przyszedł ze swoim
dotychczasowym asystentem Grzegorzem Opalińskim, który przy
Roosevelta będzie
pełnił rolę drugiego trenera.
– Jestem szczęśliwy, że przyjdzie
Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Młynarczyk, prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik i nowy prezes klubu Marek Pałus
mi pracować w tak
utytułowanym kluNiezbyt fortunne rozpoczęcie nowego sezobie, jakim jest Górnik. W Zabrzu buduLeszek Ojrzyński
nu w wykonaniu Górnika Zabrze sprawiło, że
je się piękny stadion,
przy ulicy Roosevelta doszło w sierpniu do sposą wymagający, ale fantastyczni
kibice. Wyniki przyjdą
rych zmian personalnych. Klubem czternastokroti to niebawem. W tej drużynie jest wienego mistrza Polski zarządza nowy prezes Marek Pałus,
lu kapitalnych chłopaków, którzy za Góra drużynę prowadzi nowy szkoleniowiec – Leszek Ojrzyński. nika dadzą się pokroić. Wierzę, że wspólnie uda nam się zbudować coś naprawdę
dobrego – przekonuje Leszek Ojrzyński.
– Od pewnego czasu gwiazdy nad GórniJuż w sierpniu doszło do pierwszych
kiem układały się niekorzystnie, dlatego
zmian w składzie drużyny. Do Górnika
trzeba było je nieco przekonfigurować.
wrócił Aleksander Kwiek, który wystęRazem z Radą Nadzorczą podjęliśmy depował już w trójkolorowych barwach
cyzję o powołaniu nowego prezesa klubu.
przed kilku laty, a ostatnio był zawodMiasto wkłada ogrom wysiłku, by stwonikiem Zagłębia Lubin. Z zabrzańskim
rzyć Górnikowi jak najlepsze warunki. Zaklubem podpisał roczny kontrakt.  WG
równo finansowe, jak i infrastrukturalne.

Leszek Ojrzyński
to jeden z najbardziej wziętych i cenionych na giełdzie piłkarskiej szkoleniowców. Karierę trenerską rozpoczął w 1997 r. w Legii Warszawa,
gdzie prowadził trampkarzy. Przed
laty w Zniczu Pruszków swoje umiejętności szlifował pod jego okiem
sam Robert Lewandowski. Ojrzyński słynie z twardej ręki i żelaznej dyscypliny. Do tej pory trenował m.in.
piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała
i Korony Kielce.

foto: Jerzy Przybysz

Sparingi za nami, teraz walka o punkty

Sierpień przyniósł spore zmiany w klubie z Roosevelta

foto: Jerzy Przybysz

Zabrzańscy szczypiorniści rozpoczynają nowy sezon rozgrywek superligi

Południowa trybuna już otwarta

Chciałabym, aby te wysiłki były równoważone wysiłkami klubu – mówiła podczas
zwołanej 13 sierpnia konferencji prasowej prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Marek Pałus podkreśla, że całe życie był
związany ze sportem. – Czeka mnie spore wyzwanie. Ostatnie lata były trudne
dla Górnika. Dzięki pomocy miasta udało się wyjść na prostą pod względem finansowym. To jednak nie jest rozwiązanie
wszystkich problemów. Zdaję sobie sprawę,
że oczekiwania miasta i kibiców są duże.

Marek Pałus
to postać doskonale znana w środowisku sportowym. Jest absolwentem
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W latach 2000–2006 kierował Polskim
Związkiem Koszykówki. W latach
2001–2010 był członkiem zarządu
Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA – Europe z siedzibą w Monachium. Jako menadżer sprawdził
się także w Funduszu Górnośląskim,
którym kierował przez trzy lata.
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Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 22 września. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia kościół św. Anny. Nagrody otrzymują:
Anna Bytomska – poczęstunek w restauracji Stara
Szkoła oraz Iwona Adamajtis i Barbara Maczka
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho.
Zwyciężczynie prosimy o kontakt z redakcją do 22
września.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

OtO już ptaKi
lecą pRzez niebo.
I mnIe też trzeBa
gdZiekOlwiek, gDzie bądź...

STARA
SZKOŁA

Z 15 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 22 września.

4
1

1. specjalność polskiej
kuchni,
2. kiepska kawa,
3. gdyby nie skakała,
to by nóżki nie złamała,
4. ocembrowana
„kopalnia” wody,
5. Mars lub Jowisz,
6. mierzy grunty,
7. niejeden w klaserze,
8. koncert jednego
wykonawcy.

2
3
4
5
6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 września.
5

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Oto znóW chmUry
z niEba odeSzły,
żółTe są drzewa,
a złotA jeSień.

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

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Bogusława Skulska – poczęstunek w McDonald’s, Helena Samociuk – poczęstunek w restauracji
Śląskie Rancho oraz Aneta Kalisz – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie
zagadki brzmiało: Nagietek, autorem cytowanego wiersza jest Tomasz Jastrun, a myśl Konfucjusza brzmi: „Milczenie – przyjaciel, który nigdy nie
zdradza”.

Nasze Zabrze Samorządowe

Motyw jesienny

3

5

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Pomagając sobie, pomagasz innym”, nagrody otrzymują: Piotr Śnieżek – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Agnieszka Grzejszczak – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do
22 września.

1

Poziomo: 1 – napój z ugotowanych
owoców, 5 – przedsięwzięcie, interes,
8 – jesienny kwiat, 9 – waleń mórz arktycznych, 10 – męczarnia, 11 – jedno
z partnerskich miast Zabrza, 12 – stolica z Big Benem, 14 – wiersz o miłosnej
tematyce, 16 – miejsce pracy suflera, 19
– dietetyczna papka, 21 – najpospolitszy
minerał, 22 – można na niej coś wygrać,
23 – ozdoba jelenia, 24 – parkowe drzewo, 26 – pokój dla letników lub żołnierzy, 28 – scena w cyrku, 29 – niejeden
w stadninie, 30 – balkon na parterze, 33
– kuzynka karpia, 35 – stok, 37 – jest nią
bambus, 38 – amerykański renifer, 39
– nastrojowe wiersze, 40 – Andrzej we
Francji, 41 – niekompletny strój poranny, 42 – nastaje po lecie.
Pionowo: 1 – zatarg, niezgoda, 2 – przyczyna, 3 – wybitne uzdolnienie, 4 – mała
Stanisława, 5 – kolega Klossa (tu pisany przez jedno n), 6 – filmowa postać
w czarnej masce, 7 – lekceważąco o kimś
młodym, 13 – latający ssak, 15 – okręt
niszczący morskie miny, 17 – scena dla
piosenkarzy, 18 – podwodny pocisk, 20
– koteria, 21 – mleczny napój, 25 – okrągła budowla obronna, 27 – w tym miesiącu zaczyna się jesień, 30 – rysunek na
ciele, 31 – państwo ze stolicą w Kigali,
32 – … jadowity to silna trucizna, 34 –
popularny proszek do prania, 36 – plamoodporny na stole.

SPONSORZY NAGRÓD
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Stefana Wyszyńskiego, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 22 września.
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Kultura
Telewizja Zabrze przygotowała film dokumentalny o Kazimierzu Speczyku

foto: UM Zabrze

Człowiek, który każdemu daje drugą szansę

Premiera w sali Kopalni Guido

Od wielu lat pomaga ludziom,
którzy zbłądzili na swej życiowej
drodze. Dla wielu jest bohaterem,
Wiceprezydent Krzysztof Lewandowski
choć sam o sobie wypowiada się
niezwykle skromnie. Kazimierz Speczyk, prezes Spółdzielni Socjalnej Usług
Różnych „Skuteczni”, stał się bohaterem zrealizowanego przez
Telewizję Zabrze filmu „Niezwyczajny i Skuteczni?”. Jego premiera odbyła się w sierpniu w Kopalni Guido.
Kazimierz Speczyk to postać nietuzinkowa. Społecznik, który od lat pomaga
osobom na życiowym zakręcie. Wyciąga
pomocną dłoń do uzależnionych, daje
im pracę i pomaga wrócić do normalnego życia. On sam wygrał walkę z nałogiem i od 25 lat nie pije.
– Od Kazimierza uczę się pokory i szacunku
do drugiego człowieka. U niego każdy ma
drugą szansę. Kazimierz cieszy się dużym
szacunkiem – mówił podczas premiery
filmu Jan Szulik, koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Zabrzu. – Życzmy sobie wszyscy, żebyśmy wykorzystywali życiowe szanse – zaznaczał.
Film pokazuje, na czym polega codzienna praca Kazimierza Speczyka,
jak w spółdzielni socjalnej znajdują
pracę osoby, które wychodzą z nałogu. – Pan Kazimierz pomaga tym, którzy
tej pomocy potrzebują – zwraca uwa-

gę pan Janek, bohater filmu.
– Jemu chce się działać. Znamy
się od wielu lat. Mam do niego zaufanie – dodaje współpracująca z Kazimierzem
Speczykiem Anna Wyleżoł,
naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
To właśnie miasto
jest zleceniodawcą większości prac
dla
spółdzielni
„Skuteczni”.
Główny bohater
filmu o sobie mówi
skromnie. – W nowym życiu nauczyłem się dziękować. Dziękuję za nowe życie, za to, że dzisiaj tu stoję,

że przyjechał do mnie syn. Jakie to szczęście żyć – mówił wzruszony podczas premiery filmu.
Reżyser filmu Julian Jurczak podkreślał,
że filmy, które tworzy, dają mu ogromną satysfakcję i już szuka bohatera kolejnego dokumentu. – Oby takich Kazimierzów było jak najwięcej – uśmiechał
się Julian Jurczak.
Film został zrealizowany przez Telewizję Zabrze we współpracy z Urzędem
Miejskim w Zabrzu oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Został ciepło przyjęty przez publiczność zgromadzoną w podziemnej sali audiowizualnej Kopalni Guido. – Twórcom należą
się ogromne gratulacje, bo jest to dobry film o niezwyczajnym człowieku. Pamiętam, jak początkowo musieliśmy wielu
ludzi przekonywać, że osoby należące do
spółdzielni dobrze wykonają swoją robotę.
Bardzo się cieszę, że taki film powstał i trafi do szerokiego grona odbiorców – mówił
po premierze Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta miasta.
– Chociaż wielokrotnie zawiódł się na osobach, którym dał drugą szansę, to zawsze
daje im kolejną. Dba o pracowników
i o to, żeby mieli pracę. Czasami nie rozumiem jego decyzji, ale po czasie najczęściej okazuje się, że Kafoto: Je
rzy Prz
ybysz
zimierz miał rację. Jest
ciepłym człowiekiem,
a do tego potrafi się
bawić i jest świetnym
tancerzem – zdradza Iwona Buksińska, księgowa stowarzyszenia „Żyj
i daj żyć”.
Film
można
oglądać na antenie Telewizji Zabrze oraz na stronie
internetowej
www.tvzabrze.eu.
Kazimierz Speczyk 
SOR
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