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Dziecięcy raj na ziemi
Nowe przedszkole dla dwustu
dzieci otwarte zostało w maju
przy ul. Lipowej w Mikulczycach.
Na jego budowę przeznaczono
z miejskiej kasy prawie
10 milionów złotych.
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Na dobry początek
Doktorat honoris causa i medal od króla Hiszpanii dla prof. Floriana Śmiei

foto: UM Zabrze

Człowiek instytucja

Prof. Florian Śmieja jest poetą, badaczem dawnej literatury i autorem przekładów

Laury dla profesora
Jest znakomitym poetą, cenionym badaczem dawnej literatury hiszpańskiej oraz autorem doskonałych przekładów literatury hiszpańskiej. A to tylko część z dokonań pochodzącego
z Zabrza profesora Floriana Śmiei. Wybitny iberysta został
w maju doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymał również nadany przez króla Hiszpanii Filipa VI
Krzyż Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej.
nich znalazłem inspirację, zachętę i okazję do twórczych prac – dodaje prof. Florian Śmieja.
Podczas uroczystości profesor odebrał
również Krzyż Komandorski Orderu
Izabeli Katolickiej, przyznany mu przez
króla Hiszpanii Filipa VI. Aktu dekoracji
dokonali ambasador Hiszpanii w Polsce
Agustín Núñez Martínez oraz Josep Maria de Sagarra, dyrektor Instytutu Cervantesa w Warszawie.
W Auli Leopoldyńskiej pojawili się
przedstawiciele świata nauki, rodzina
i przyjaciele profesora oraz goście z ro-

dzinnego Zabrza. – Jako człowiek wielkiego umysłu i wybitny uczony profesor
Florian Śmieja zyskał uznanie dzięki wyjątkowym dokonaniom w zakresie iberystyki. Niezwykłą wartość ma dla nas twórczość zakorzeniona w śląskiej tradycji
zabrzańskich Kończyc, będąca świadectwem duchowej wędrówki wśród głębokich przeobrażeń współczesnego świata
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
SOR

foto: UM Zabrze

– To szczególny dzień dla Uniwersytetu
Wrocławskiego. Uhonorowaliśmy tytułem
doktora honoris causa wybitnego znawcę
literatury i poetę, który rozsławia imię Polski. Możemy być dumni i chwalić się tym,
że ktoś, kto od lat mieszka na obczyźnie,
kultywuje w ten sposób język polski – mówił podczas uroczystości w Auli Leopoldyńskiej uczelni prof. Marek Bojarski,
rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.
O przyznanie prof. Florianowi Śmiei
prestiżowego wyróżnienia wnioskowała Rada Wydziału Filologicznego uczelni. Recenzje przygotowali prof. Marian
Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego oraz
prof. Urszula Aszyk-Bangs z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor został
uhonorowany m.in. za wkład w rozwój
studiów hispanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
– Gdyby nie dalekowzroczność, pracowitość i przedsiębiorczość kilku osób, nie
byłoby mojego epizodu wrocławskiego.
Z wielką wdzięcznością, ale i z pokorą,
przyjmuję to wyróżnienie, chociaż nie jestem przekonany czy na nie zasłużyłem
– mówi skromnie nowy doktor honoris causa wrocławskiej uczelni. – Bardziej widzę w tym szczęśliwy przypadek,
bo trafiłem na niezwykłych ludzi. Wśród

Prof. Florian Śmieja urodził się 22 sierpnia
1925 r. w Kończycach. Podczas okupacji
został wywieziony na roboty przymusowe
do Niemiec. Z końcem II wojny światowej
znalazł się w Szkocji jako żołnierz I Korpusu Polskiego. Pozostał na emigracji, podejmując studia filologiczne w University
College w Cork, a następnie w King’s College w Londynie, gdzie w 1962 r. uzyskał
stopień doktora. Jest autorem kilkunastu
cenionych tomów poetyckich. Był współzałożycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym emigracyjnych pism literackich –
„Merkuriusza Polskiego” i „Kontynentów”.
Jest cenionym badaczem dawnej literatury hiszpańskiej, autorem znakomitych
przekładów literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, m.in. Gustava Adolfa
Bécquera, Juana Ramóna Jimenéza, Camilo
José Celi, Luisa Martína-Santosa. W latach
1991–1997 prowadził seminaria oraz wykłady gościnne na Uniwersytecie Wrocławskim, przyczyniając się do ukształtowania pierwszego pokolenia hispanistów po
1989 r., a tym samym do rozwoju studiów
hispanistycznych w Polsce. Od 1969 r. wraz
z żoną, Zofią z Poniatowskich, i czwórką
dzieci mieszka w Kanadzie. Wciąż z ogromnym sentymentem wraca jednak do swojej
małej ojczyzny, jaką jest Zabrze.

Uroczystość w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
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Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, która w dniach 21
i 22 maja odbyła się w Zabrzu.
Tym razem eksperci z dziedziny turystyki, kultury i dziedzictwa przemysłowego spotkali
się w zabytkowej markowni
dawnej kopalni Ludwik.
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W awangardzie miast
Tomasz
Jędrzejczak
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Sportu i Turystyki

– Działania podejmowane w Zabrzu
doskonale wpisują się w potrzeby Śląska. Ten region ciągle rzadko kojarzy
się turystycznie, a Zabrze jest w awangardzie miast, którym udaje się to zmieniać. Nie odcinajmy się od naszej historii przemysłowej. Pamiętajmy o tym, że
turyści są różni i mają różne potrzeby.
Dla kogoś, kto nie był nigdy w kopalni,
to może być ogromna atrakcja.
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Uczestnicy konferencji w zabytkowej markowni przy ul. Hagera
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Zdaniem ekspertów

Na dobry początek

foto: Igor Cieślicki
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w przemysłowych wnętrzach

Jan Korsak
przewodniczący
Rady Polskiej
Organizacji
Turystycznej

– Zabrze, dzięki
kompetentnemu podejściu do turystyki przemysłowej, jest
wzorem i drogowskazem dla innych
regionów. Dziękuję za dotychczasowe
inicjatywy i konsekwencję w ich podejmowaniu. Zabrze wychodzi naprzeciw
bardzo ważnemu wyzwaniu i rozwija
biznes turystyczny, który jest niezwykle
istotną częścią gospodarki. Dzięki temu
można tu przeżyć coś wyjątkowego.

kładem może być Szyb Maciej lub właśnie zabytkowa markownia przy ul.
Hagera. – Pamiętam, jak kilka lat temu
pojawili się tutaj profesor Marian Oslislo i dr Piotr Muschalik. Powiedzieli, że
oni będą tutaj robić sztukę. Dla nas był
to szok, bo byliśmy całkowicie zajęci działalnością gospodarczą i przemysłową. Ale
od tamtego czasu tak zostało. Tegoroczna
edycja konferencji skupia się na temacie
wykorzystania przestrzeni przemysłowej
dla sztuki, kultury i przedsiębiorczości.
To miejsce jest chyba najlepszą wizytówką takiego rozwiązania – śmieje się Zbigniew Barecki, prezes Przedsiębiorstwa
Górniczego DEMEX.
Uczestnicy konferencji dyskutowali o strategii turystyki przemysłowej,
przedstawiali oferty różnych miejsc
oraz porównywali wykorzystywane rozwiązania. – Zawsze można nauczyć się
czegoś nowego. Są tu przedstawiciele
wielu podmiotów i eksperci. Warto skorzystać z okazji i porozmawiać – mówi
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
– Kopalnia Guido regularnie organizuje wydarzenia artystyczne. Cykl „Kultura
na poziomie” istnieje praktycznie od początku udostępnienia jej turystom. Zapraszamy na przedstawienia teatralne oraz
bardzo ważne wydarzenie muzyczne, jakim jest Międzynarodowy Festiwal im.

Grzegorz
Chmielewski
wiceprezes Polskiej
Izby Turystyki

– Takiego klimatu do
współpracy z branżą turystyczną, jak
w Zabrzu, życzyłbym wszystkim miastom w Polsce. Zabrze bez wątpienia jest
polską stolicą turystyki przemysłowej
i konsekwentnie pokazuje, że nie tylko
morze i góry są atutami turystycznymi.

Ludzie chcą takich miejsc
Bruno Gaudichon
dyrektor Muzeum
Sztuki w Roubaix
foto: Igor Cieślicki

Wzór dla innych regionów

foto: Igor Cieślicki

Zdaniem ekspertów

podglądania się skończył i pora na realizację własnych zadań. Dziś uczymy się
wzajemnie. Dzielimy się dobrymi praktykami, bo to, co udało się w ostatnich
latach w Polsce, zachwyca tych, którzy
niedawno nas uczyli – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Tegoroczna konferencja odbyła się
w markowni firmy DEMEX, która od lat
realizuje duże projekty dotyczące rewitalizacji obiektów przemysłowych. Przy-

foto: Igor Cieślicki

Wicemarszałek województwa Gabriela Lenartowicz i wicemarszałek Regionu Żylina Josef Štrba

– We Francji dbanie
o zabytki poprzemysłowe jest sprawą nową. Mamy
sporo obiektów, które jeszcze nie zostały odrestaurowane, a widzę dużą
potrzebę społeczeństwa francuskiego,
by takie działania były prowadzone.
Ludzie chcą, by zabytki przeszły renowację, zaczęły żyć swoim życiem i by
można było z nich korzystać. Przykładem tego może być Historyczne Centrum Górnicze w Lowarde na północy
Francji.

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2015

5

Zdaniem ekspertów

Stolica turystyki przemysłowej

Zdaniem ekspertów

foto: Igor Cieślicki

Krzysztofa Pendereckiego. Myślę, że to
się rozwija w dobrym kierunku – dodaje.
Zasięg i znaczenie zabrzańskiej konferencji zwiększa się z roku na rok. –
W Zabrzu inwestycje związane z turystyką przemysłową są prowadzone chyba
najszerzej, jak można sobie to w tej chwili
wyobrazić. Jest wiele miast w Polsce, które
podejmują te tematy, natomiast w Zabrzu
faktycznie ten wysiłek finansowy, organizacyjny i koncepcyjny, jaki służy realizacji
tych inwestycji, jest bardzo szeroki. Staramy się oczywiście tym doświadczeniem
dzielić – zapewnia Piotr Kunce, kierownik Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem
Przemysłowym dla Turystyki. 
SOR

wokół nas
Za nami kolejna edycja międzynarodowych targów turystyki przemysłowej

Z wachlarza industrialnych atrakcji
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Dziesiątki wystawców przyciągnęły organizowane w Zabrzu
już po raz siódmy Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej. Imprezie,
trwającej w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji od
22 do 23 maja, towarzyszył
m.in. Bieg Rodzinny
rozegrany w Parku
Leśnym im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego.

foto: Igor Cieślicki

Nie brakowało atrakcji dla miłośników ekstremalnych wrażeń
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Krajem partnerskim tegorocznych targów była Słowacja

Krajem
partnerNa słoskim tegorocznych
wackim
targów była Słowastoisku
cja. – Dla nas to barmożna było
dzo ważne, że możemy
Warsztaty rzemieślnicze
spróbować
być tutaj – mówi Mária
lokalnych speJagnešáková,
dyrektor
cjałów i posłuchać
Oravskiego Muzeum. – Chcemuzyki. – Jesteśmy mumy pokazać, że Słowacja jest tak blisko, mamy piękne góry, parki narodowe, zykami z rodzinnej miejscowości Janosika.
źródła, zamki i inne atrakcje. Dlatego za- Wiem, że Polacy znają Janosika, dlatego
praszamy wszystkich Ślązaków, żeby wy- zapraszamy w jego strony, do miejscobrali się do nas i przekonali się, jak pięk- wości Terchova – zaprasza Ladiszlav Hanuliak, jeden z muzyków należących do
na jest Słowacja – dodaje.

Maria i Paweł Kubiczkowie

zespołu wpisanego na listę UNESCO.
Goście ze Słowacji z pewnością nie narzekali na małe zainteresowanie ich
ofertą. – Przyszliśmy na targi, żeby poszukać ciekawego miejsca na wakacje. Zastanawiamy się, gdzie pojechać na urlop
i może znajdziemy tu jakąś podpowiedź.
Słowacy namawiają nas na przyjazd do
nich. Są świetnie przygotowani. Dowiedzieliśmy się, gdzie można pojechać i co
zobaczyć – mówią państwo Maria i Paweł Kubiczkowie z Zabrza. Słowackim
akcentem tegorocznych targów jest
także wystawa prac Miroslava Knapa,
malarza i fotografa, którą do końca
czerwca podziwiać można w holu Teatru Nowego.
Na targach zaprezentowały się też Czechy, Ukraina, Węgry, Belgia, Niemcy,
Gruzja, Indie, a nawet Hawaje. – Nový Jičín to miasto w Czechach w regionie morawsko-śląskim. To miasto renesansu,

wokół nas
poprzemysłowe obiekty. Żałuję, że często
są w bardzo złym stanie i niszczeją. Bardzo się cieszę, kiedy są odnawiane, dostają drugie życie i przyciągają turystów
– mówi Piotr Plewiński, który na targi
przyjechał z Bielska-Białej.
Na targach nie zabrakło akcentów związanych ze zbliżającą się Industriadą,
czyli Świętem Szlaku Zabytków Techniki. Ze swoją ofertą przyjechało też Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy. Goście imprezy mogli wziąć udział
w warsztatach rzemieślniczych, spróbować swoich sił w symulatorze lotu myśliwca albo obejrzeć pokazy ratownictwa wodnego. Panie z koła gospodyń
wiejskich z Gierałtowic przypominały
o śląskich zwyczajach i potrawach, częW hali MOSiR wystąpiły mażoretki
stowały kołoczem i swojskim chlebem
wymi gośćmi. O Hawajach opowiadała ze smalcem. – Jednym z sekretów dobreBożena Jarnot, a o swoich wyprawach – go kołocza jest posypka – podkreśla Maria Poloczek z koła gospodyń.
podróżnik Marek Tomalik.
Swoje atuty turystyczne i kulturalne Targom tradycyjnie już towarzyszył rozegrany w Parku Leśnym im.
prezentowało także Zabrze. Szyb MaRotmistrza Witolda Pilecciej serwował pyszne dania
kiego Bieg Rodzini częstował wodą z Szyfo
to
:I
ny o puchar preg
bu Maciej, a Kopalzydenta miasta.
nia Guido zaprasza– Niemal od zała do zwiedzania
wsze biegamy
podziemnych
amatorsko,
tras. – Turystywięc zdecydoka podziemna
waliśmy się
jest czymś barpobiec zespodzo ciekawym.
łowo – śmieCzekam, aż moje
ją się bradzieci
podrocia Arkadiusz,
sną i z pewnością
Krzysztof i Adzabiorę je w takie
rian
Połeć z Rudy
miejsca.
Uwielbiam
Stoisko Kopalni Guido
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

baroku i kapeluszy – zachwalała Radka Bobková. Goście z Ukrainy chwalili się pięknymi wyrobami z bursztynu,
a stoisko z kuchnią indyjską przyciągało zapachami. Na stoisku Telewizji Zabrze można było nagrać życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Podczas
targów odbyły się też spotkania z cieka-

Targom towarzyszył Bieg Rodzinny

Śląskiej, którzy zwyciężyli w kategorii
rodzinnej. – Bieganie jest dla nas fantastyczną rozrywką, sposobem na spędzanie wolnego czasu. Polecamy to każdemu.
Warto spróbować – dodają. Odbyła się
także kolejna edycja gry miejskiej. Na
jej uczestników czekało 50 zadań i pytań dotyczących obiektów turystyki industrialnej z województwa śląskiego
i całego świata.

C
or

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki
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Podczas zabrzańskich targów można było poznać m.in. ciekawostki dotyczące Hawajów

Dekoracja najlepszych biegaczy

– Zabrze od lat jest obecne na targach
w Berlinie i widzimy, jaką siłę stanowi turystyka, jak wiele można dzięki niej zyskać. Myślę, że w Polsce ciągle jeszcze
tego nie doceniamy, dlatego w Zabrzu
staramy się dołożyć wszelkich starań, by
pokazać wszystko, co najpiękniejsze na
śląskim szlaku turystyki poprzemysłowej.
Dziedzictwo kultury na Śląsku i w Polsce
jest przeogromne, chcemy dołożyć do
tego swoją cegiełkę – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Gdyby kilkanaście lat temu ktoś powiedział, że jednym ze znaków rozpoznawczych Zabrza będzie turystyka, wywołałby spore zdziwienie. Tymczasem udało
się tego dokonać. Nie jest sztuką rozwijanie turystyki, gdy posiada się piękne krajobrazy, góry czy morze. Prawdziwym wyzwaniem jest wymyślenie produktu, który
przyciągnie turystów do takiego regionu,
jak Górny Śląsk. Szlak zabytków techniki
pokazuje, że jest to możliwe – podsumowuje Tomasz Głogowski, poseł na Sejm.

SOR, MM
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W maju ruszyła ósma edycja Metropolitalnego Święta Rodziny

Rodzinne świętowanie, które daje siłę

foto: Igor Cieślicki

tował się włoski chór dziecięcy Mini
Coro di Rovereto. Po nim wystąpili artyści grupy TGD, czyli Trzecia Godzina
Dnia. To jeden z najbardziej znanych
i najdłużej działających w Polsce zespołów wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem.
– Takie imprezy są bardzo ważne. Dzięki
nim rodziny mogą się bardziej zintegrować, wybrać się gdzieś wspólnie, znaleźć
nowe tematy do rozmów – mówią państwo Katarzyna i Oskar Goldmanowie,
którzy do Domu Muzyki i Tańca przyjechali z Gliwic z córką Elą i synem Arturem. – Jesteśmy wielopokoleniową rodziną z tradycjami, która lubi spędzać ze
sobą czas. Niezwykle istotne jest, by budować rodzinę na trwałych podstawach.
W dzisiejszych czasach rodzina przeży-

Arcybiskup Wiktor Skworc i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik na scenie DMiT

Koncertem zespołu TGD – Jan Paweł II powiedział, że przyszłość
świata idzie przez rodzinę. Czasem nie
(Trzecia Godzina Dnia) za- zdajemy sobie z tego sprawy. Warto zainaugurowano
23
maja tem i trzeba tej rodzinie poświęcić wiele uwagi i energii. Pracy jest dużo przez
w Domu Muzyki i Tańca ko- 365 dni w roku. Teraz przyszedł czas
na wspólne rodzinne świętowanie –
lejną edycję Metropolitalneuśmiecha się prezydent
go Święta Rodziny. Na
Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
scenie wystąpił takPodczas inauże dziecięcy chór
guracyjnego
koncertu na
z włoskiego Roscenie Domu
vereto. Hasłem
Muzyki i Tańca zaprezentegorocznego
święta są słowa
„Rodzina – goDzieciaki bawiły się znakomicie
ścinny dom”.
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foto: Igor Cieślicki
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Artyści z ukraińskiej grupy Kleriko zaprezentowali musical „Alicja w Krainie Czarów”
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foto: Igor Cieślicki

– Nawiązujemy w ten sposób
do Światowych Dni Młodzieży, gdy
Polska, jako gościnny dom, przyjmować
będzie tysiące młodych ludzi z całego
świata. Chcemy się do tego przygotować
– podkreśla arcybiskup Wiktor Skworc,
metropolita katowicki i honorowy patron przedsięwzięcia. – Siła rodziny, tak
to pamiętam z dzieciństwa, budowała się
też na wspólnym muzykowaniu i śpiewaniu. Nie zapomnę i akordeonu, i gitary,
i naszych śpiewów. Nie zapomnę wspólnego rodzinnego kolędowania – wspominał arcybiskup na scenie DMiT podczas inauguracji obchodów.

Katarzyna i Oskar Goldmanowie z dziećmi

wokół nas
wa kryzys, dlatego trzeba podkreślać jej
wagę w życiu człowieka – dodają.
– W dużej rodzinie jest na pewno wesoło. Rodzina zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa, sprawia, że czujemy się raźniej. Mam starszego brata i wiem, że
zawsze mogę na niego liczyć – podkreśla
Ela Goldman.

C
or

fem i synkiem Jerzym. – Cieszę się, że Jedną z zabrzańskich atrakcji wpisująw tym roku możemy być tu już w powięk- cych się w obchody MŚR był musical
szonym składzie – uśmiecha się Magda- „Alicja w Krainie Czarów”, przygotolena Bochenek-Kępa. – Metropolitalne wany przez ukraiński zespół taneczny
Święto Rodziny to niezwykle ważna ini- Kleriko, który 26 maja można było zocjatywa. Rodzina jest tym, co najważniej- baczyć dwukrotnie na scenie Domu
sze, o co trzeba dbać, co daje siłę na co Muzyki i Tańca. Odbyły się także konferencje „Zabrzanie – razem dla rodzień. W mojej rodzinie najdziny” oraz „Przemiany i perważniejsze wartości to
fo
to
:I
spektywy
współczesnej
szacunek, zarówno
g
rodziny”. Koncert finałodla starszych, jak
wy VIII Metropolitalnei dla dzieci, ogólgo Święta Rodziny zane zrozumienie
planowano 6 czerwca
i wspieranie się
w katowickiej katena każdym krodrze. 
MM
ku. Tego będę
uczyła również
swojego syna.
Moja mama barWspólny występ TGD i Włochów
dzo dbała, byśmy
w młodzieńczym wieku nie przeoczyli pewnych rzeczy i dbali o wzajemne relacje. Organizowała piękne święta
i uroczystości rodzinne, które scalały
całą rodzinę. Sama przygotowywała potrawy, każdy miał przydzielone zadania.
Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć roArtyści porwali widzów do zabawy
dziny – podkreśla pani Magda.

W inauguracji obchodów uczestniczyła
Magdalena Bochenek-Kępa, córka tragicznie zmarłej senator Krystyny Bochenek, która wraz z prezydent Zabrza
Małgorzatą Mańką-Szulik zainicjowała
obchodzone od 2008 r. Metropolitalne Święto Rodziny. Pani Magda przyjechała do Zabrza z mężem Krzyszto-

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki
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Magdalena Bochenek-Kępa z rodziną

Artykuł sponsorowany

Rowerem rodzinnie przez metropolię „Silesia”
Święto Rodziny promuje podtrzymywanie więzi rodzinnych,
wspólne spędzanie czasu. Rodzinne wycieczki rowerowe znakomicie się do tego nadają.

W każdym z miast metropolii „Silesia” realizowane są różne działania na rzecz upowszechniania ruchu rowerowego, jak np. budowa nowych ścieżek i stacji wypożyczania rowerów,
organizacja imprez popularyzujących tę formę aktynowości fizycznej. Jednak biorąc pod
uwagę specyfikę przestrzenną miast metropolii „Silesia”, które tworzą jeden zwarty obszar,
niezbędne jest ponadlokalne – kompleksowe –
myślenie o rozwiązaniach rowerowych.

Z roku na rok rośnie liczba użytkowników roweru – tych, którzy korzystają z niego w codziennych podróżach i tych, którzy jeżdżą
dla zdrowia i przyjemności. Korzyści płynące z jazdy rowerem są oczywiste: zdrowa aktywność fizyczna, a także okazja do wspólnego
spędzania czasu wolnego.
Dostępność do bezpiecznych i estetycznych
tras rowerowych podnosi jakość życia mieszkańców. Dlatego, myśląc o rozwoju miast, należy mieć na uwadze tworzenie infrastruktury rowerowej. Znakomitymi przykładami
w tej kwestii są miasta skandynawskie, które
zawdzięczają sukces konsekwentnej realizacji
polityki rowerowej, wprowadzaniu rozwiązań
techniczno-drogowych, dających priorytet rowerzystom oraz kształtowaniu kultury jazdy
użytkowników dróg.

Mając to na uwadze Górnośląski Związek Metropolitalny w 2013 r. zainicjował prace nad
metropolitalną polityką rowerową. Składają się
na nią trzy, wzajemnie dopełniające się, dokumenty (dostępne na stronie www.gzm.org.pl):
– „Opracowanie wspólnych standardów
    i wytycznych dla kształtowania metropoli-  
    talnej polityki rowerowej w miastach GZM”;
– „Studium wykonalności Metropolitalnego

    Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast
    GZM”;
– „Metropolitalne studium systemu tras
    rowerowych dla GZM”.
Część teoretyczna została wykonana – wyznaczony został wspólny cel: tworzenie warunków dla wszechstronnego użytkowania rowerów w metropolii „Silesia”. Część praktyczna
stopniowo się dokonuje, choć to zamierzenie
kosztowne, złożone i wieloletnie. Niezależnie
od stopnia zaawansowania budowy Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych konieczne jest też wypracowanie bezpiecznych nawyków wśród samych rowerzystów i kierowców.
Bezpieczeństwo i kultura w ruchu rowerowym
to  dobry temat na rodzinne rozmowy podczas
wspólnych wypraw.
Jak widać, rower może sprzyjać nie tylko zacieśnianiu więzi rodzinno-towarzyskich, ale
i więzi między miastami, integrując siły i środki wokół tworzenia warunków dla przyjemnej
i bezpiecznej jazdy, by w przyszłości mówić
o „rowerowej metropolii Silesia”. 

www.gzm.org.pl

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2015

9

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas
Komisja Budżetu i Inwestycji
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
11.06 godz. 16.00 – budżet partycypacyjny.
18.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.06 godz. 13.00 – czystość i porządek
w mieście.
18.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.06 godz. 16.00 – wakacyjna oferta miejskich instytucji kultury, sportu
i oświaty, sposoby promocji, dostępność
informacji.
18.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.06 godz. 16.00 – wakacyjna oferta miejskich instytucji kultury, sportu
i oświaty, sposoby promocji, dostępność
informacji.
18.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.06 godz. 15.00 – Zabrzańskie Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości – zadania, realizacja zadań, efekty działalności.
18.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.06 godz. 13.00 – czystość i porządek
w mieście.
18.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
2.06 godz. 15.00 – opiniowanie wykonania budżetu miasta za rok 2014; spotkanie z biegłym rewidentem; przyjęcie
wniosku i uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.06 godz. 16.00 – wakacyjna oferta miejskich instytucji kultury, sportu
i oświaty, sposoby promocji, dostępność
informacji.
18.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
11.06 godz. 17.00 – programy na rzecz
osób niepełnosprawnych; podsumowanie roku 2014 oraz założenia na przyszłość (strategia).
18.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
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Za nami majowa sesja Rady Miasta

Jedno z majowych głosowań

O sporcie i turystyce
Prezentacje dotyczące programu „Aktywne Zabrze” oraz
inwestycji na szlaku turystyki przemysłowej obejrzeli radni
podczas majowej sesji Rady Miasta. Przyjęli m.in. uchwałę popierającą starania Światowego Kongresu Kresowian
o nadanie imienia Wojciecha Kilara Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach.
W sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik mówiła m.in.
o drugim etapie wykupu mieszkań
pohutniczych, finalizacji modernizacji
wodociągów, budżecie partycypacyjnym oraz kolejnych gruntach sprzedanych w specjalnej strefie ekonomicznej.
Radni obejrzeli prezentację dotyczącą
programu „Aktywne Zabrze” oraz realizowanych w mieście inwestycji z zakresu sportu i rekreacji. – Kompleks
„Aquarius Kopernik” odwiedziło już od
momentu otwarcia ponad 270 tysięcy
osób – wyliczał Sławomir Gruszka z Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Kolejna prezentacja dotyczyła inwestycji podejmowanych na szlaku turystyki
przemysłowej. – W 2015 roku planujemy
między innymi zakończenie prac w budynku nadszybia szybu Carnall i otwarcie Parku Techniki Wojskowej – zapowiadał Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Jedna z majowych uchwał dotyczyła
pomnika poświęconego „Bohaterom
Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska
Polskiego zwycięzcom w wojnie z faszyzmem”. Radni zdecydowali, że pomnik nie zostanie usunięty, a jedynie
zmieni swoją lokalizację.

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2015

Gościem majowej sesji Rady Miasta
w Zabrzu był nowy minister sprawiedliwości Borys Budka. – Nie zapominam, z jakiego samorządu pochodzę –
podkreślał w Zabrzu nowy minister
sprawiedliwości.
SOR
Usłyszane na sesji:
– Panie przewodniczący, nie zdążyliśmy
zagłosować, a już się pojawiła poprawna
odpowiedź.

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1
pn. 15–16, czw. 10–11

Czerwiec
1 (pn.)

Mirosław Dynak
Dariusz Walerjański 		
4 (czw.) Antoni Strzoda
11 (czw.)	Elżbieta Adach
15 (pn.) Łucja Chrzęstek-Bar
Rafał Marek
Jan Dąbrowski
Damian Trześniewski
	Łukasz Urbańczyk
18 (czw.) Alojzy Cieśla
25 (czw.) Dariusz Walerjański
29 (pn.)	Łucja Chrzęstek-Bar
	Łukasz Pach
Joachim Wienchor

wokół nas

I tura

Bronisław Komorowski – 37,43 %
Paweł Kukiz – 27,84 %
Andrzej Duda – 25,20 %
Janusz Korwin-Mikke – 3,26 %
Magdalena Ogórek – 2,43 %
Janusz Palikot – 1,51 %
Grzegorz Braun – 0,66 %
Adam Jarubas – 0,62 %
Jacek Wilk – 0,44 %
Marian Kowalski – 0,41 %
Paweł Tanajno – 0,19 %

Tak głosowali zabrzanie:

W obu turach wyborów prezydenckich zabrzanie wybrali Bronisława Komorowskiego

foto: Jerzy Przybysz

II tura

Bronisław Komorowski – 56,22 %
Andrzej Duda – 43,78 %

W Zabrzu wyborcza frekwencja była nieco niższa niż w całym województwie

Gorący maj przy urnach
Ponad 42 procent wyniosła frekwencja w Zabrzu w pierwszej
turze wyborów prezydenckich. Dwa tygodnie później była
wyższa o prawie 4 procent. Zabrzanie w obu turach głosowania najczęściej wskazywali na Bronisława Komorowskiego. W pierwszej turze prezydent elekt Andrzej Duda znalazł
się dopiero na trzecim miejscu. Wyprzedził go Paweł Kukiz.
W województwie śląskim frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła 49,87 procent.
W Zabrzu była o ponad 7 procent
niższa. W drugiej turze frekwencja

FREKWENCJA W ZABRZU
I tura – 42,68 %
II tura – 46,54 %
w regionie wzrosła do 55,13 procent.
W naszym mieście wyniosła nieco
ponad 46,5 procent. Na Śląsku obie
tury wyborów zakończyły się zwycięstwem Bronisława Komorowskiego.
Na obecnego prezydenta zagłosowało odpowiednio 35,25 i 51,2 procent.
W skali całego kraju Andrzej Duda
otrzymał 51,55 procent głosów. Wynik dotychczasowego prezydenta
Bronisława Komorowskiego to 48,45
procent. 

WG

W Zabrzu działało 91 obwodowych komisji

To były naprawdę gorące politycznie
majowe dni. Po raz pierwszy Polacy
przy urnach spotkali się 10 maja. W Zabrzu uprawnionych do głosowania
było ponad 137 tysięcy osób, w całym
regionie ponad 3,6 mln mieszkańców.

Liczba osób uprawnionych
do głosowania w Zabrzu
I tura – 137 888
II tura – 137 609

Prezydent elekt Andrzej Duda urodził
się 16 maja 1972 r. w Krakowie. Oznacza to, że jest obecnie najmłodszym
prezydentem kraju na świecie. Z wykształcenia jest doktorem nauk prawnych. W latach 2008–2010 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Był
krakowskim radnym i posłem na Sejm
RP. Do czasu wyboru na prezydenta był deputowanym do Parlamentu
Europejskiego. Nowa pierwsza dama
jest nauczycielką języka niemieckiego
w II LO w Krakowie. Prezydencka para
ma 20-letnią córkę Kingę.
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foto: wikipedia.org

foto: UM Zabrze

Najmłodszy prezydent
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foto: Igor Cieślicki

Nowe przedszkole przy ul. Lipowej w Mikulczycach już otwarte

W nowym przedszkolu przygotowano osiem sal dla dzieci

Dziecięcy raj na ziemi

12

Ale podobne nastroje
udzielały się podczas
otwarcia również dorosłym.
– Jeśli ktoś powie
przy mnie o raju
na ziemi, to moje
myśli od razu znajObok budynku powstał plac zabawv
dą się w tym miejscu
– uśmiecha się Jadwiga Króliczek, dyrektor
gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty.
Usytuowany przy ul. Lipowej Zespół
Przedszkolny nr 1, bo tak nazywa się
nowa placówka, połączył dotychczasowe Przedszkola nr 24 i 32. – W miejscu nowego budynku mieściło się wcześniej Przedszkole nr 32, które ze względu
na fatalny stan techniczny groziło zawaleniem. Przedszkole nr 24 również wymagało sporych inwestycji, stąd pomysł
połączenia ich w nowym obiekcie – tłumaczy Barbara Giela, dyrektor Przedszkola nr 24.
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foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Sebastian Komander i Kajetan Tyczyński
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Sale zachwycają
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– Tu są supersale, jest dużo miejsca i jest
bardzo kolorowo. Szkoda, że jesteśmy
już za duzi, żeby chodzić do przedszkola
– wzdychają ośmiolatkowie Sebastian
Komander i Kajetan Tyczyński, którzy
chodzili do Przedszkola nr 24, gdy to
mieściło się jeszcze w poprzedniej siedzibie.
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Choć to przedszkole, zachwytu nim, na równi z dziećmi, nie
kryją również dorośli. Przy ul. Lipowej w Mikulczycach otwarta została w maju nowa placówka, w której pod troskliwą
opieką i w znakomitych warunkach będzie spędzać czas
aż 200 dzieci. Na budowę przedszkola przeznaczono z miejskiej kasy 9,7 mln zł.

Na budowę nowej placówki przeznaczono z kasy miasta 9,7 mln zł. – W Zabrzu realizujemy obecnie wiele inwestycji,
więc podjęcie kolejnej nie było łatwe. Ale
dzieci z Mikulczyc czekały na nowe przedszkole. Uśmiechy, jakie goszczą teraz na
ich buziach, warte są każdych pieniędzy
– podkreśla prezydent
ślicki
r Cie
Igo
Zabrza Małgorzata
o:
fot
Mańka-Szulik.

Towarzyszący otwarciu przedszkola
festyn dla maluchów

foto: Igor Cieślicki

Dyrektorki obu przedszkoli dostają misia od Andrzeja Wandigera z Rady Dzielnicy Mikulczyce

Wspólna zabawa z prezydent miasta w sali teatralnej przedszkola

foto: Igor Cieślicki

Przedszkole w Mikulczycach to bez
wątpienia obiekt na miarę XXI wieku.
W przestronnym, klimatyzowanym budynku znajduje się osiem sal dla dzieci.
Każda ma własną łazienkę. Przygotowano salę gimnastyczną, teatralną ze
sceną, plastyczną, muzyczną i zabawową. Z pomieszczeń na parterze dzieci
mogą wyjść na cztery zewnętrzne tarasy. Atrakcyjnie zaaranżowano nie tylko wnętrze przedszkola, ale także jego
otoczenie. Dzieci mogą korzystać m.in.
z dużego placu zabaw. Przedszkole
dysponuje nowoczesną kuchnią. Znajdują się tu także pokój logopedy, gabinet lekarski oraz pomieszczenie do
rozmów indywidualnych. Ściany zdobią rysunki bajkowych postaci wykonane przez artystów z zabrzańskiej szkoły
plastycznej.
– Zastosowane rozwiązania podpatrywaliśmy w Finlandii – zdradza Ewa Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Mam dzieci w wieku przedszkolnym
i wiem, jak bardzo rozwijające są zajęcia
w przedszkolu. Jestem pełen podziwu dla
zabrzańskiego samorządu, że stworzył
w mieście tak wspaniały obiekt – mówi
Tomasz Głogowski, poseł na Sejm RP.
– Mamy pewność, że to przedszkole będzie piękną wizytówką naszej dzielnicy –
podkreśla Jarosław Suszka, jeden z rodziców.
– To miejsce było zapomniane, dziś to
najpiękniejsza część Mikulczyc. Bardzo się cieszymy, że oba przedszkola
znalazły nową siedzibę, która, mówiąc
najkrócej, jest super! – podsumowuje Andrzej Wandiger z Rady Dzielnicy
Mikulczyce. 

GOR

foto: Igor Cieślicki
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Upominki od przedszkolaków dostają posłowie Krystyna Szumilas i Tomasz Głogowski
Nasze Zabrze Samorządowe 6/2015

13

wokół nas
Nowy pawilon ŚCCS na 30-lecie zabrzańskiej kardiochirurgii i transplantologii

Ratunek dla serca, płuc i naczyń

o:

Igo
rC
ieś
lic

ki

foto: Igor Cieślicki

fot

Nowy budynek szpitala został uroczyście otwarty 27 maja

Jego otwarcie pozwoli na rozwinięcie programu
transplantacji płuc. Sprawi też, że najmłodsi pacjenci czekać będą na przeszczep serca w dużo bardziej komfortowych warunkach. Śląskie Centrum
Chorób Serca powiększyło się właśnie o kolejny pawilon. Pierwsi chorzy trafią tu w połowie czerwca.

Pawilon „C” kosztował 107 mln zł

ponad sto mln zł. Pieniądze w większości pochodziły z unijnej dotacji,
którą udało się pozyskać m.in. dzięki bardzo wysokiej ocenie otwartego przed czterema laty pawilonu „B”

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Główną inspiracją do stworzenia pawilonu C była ogromna ciasnota, na jaką
był do tej pory zdany nasz oddział kardiochirurgii dziecięcej. Po drugie, bez tej
inwestycji nie było szans na rozwinięcie
programu transplantacji płuc – tłumaczy
prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Nowy budynek został oficjalnie
otwarty 27 maja. Obecnie trwają jeszcze ostatnie testy sprzętu i dezynfekcje pomieszczeń. Pierwsi chorzy pojawią się tu pod koniec pierwszej połowy
czerwca.
Najnowsza inwestycja Śląskiego Centrum Chorób Serca kosztowała nieco

Jedna z czterech sal operacyjnych w bloku na pierwszym piętrze

14
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Wyposażenie szpitala robi imponujące wrażenie

szpitala. Resztę dołożyło Ministerstwo
Zdrowia i z własnych środków szpital.
W pawilonie C powstał m.in. pierwszy
w Polsce pododdział dla wymagających
wyjątkowo sterylnych warunków zakwalifikowanych do przeszczepu płuc
chorych z mukowiscydozą. Specjalnie
dla nich przygotowano osobną salę
operacyjną. W bloku operacyjnym na
pierwszym piętrze mieszczą się kolejne
cztery. Każda z nich pomalowana jest
na inny kolor.
W pawilonie znalazły się sale intensywnej terapii, pracownie rezonansu
foto: Igo
magnetycznego oraz tor Ci e
ślic
ki
mografii komputerowej
serca, płuc i naczyń.
Gammakamera
pomoże w ocenie
Dzięki inwestycji znacznie więcej miejsca zyska kardiochirurgia dziecięca
żywotności serW Warszawie bę- skie Centrum Chorób Serca, a 5 listoca i płuc. Przydziemy próbowa- pada 1985 r. przeprowadził pierwszy
gotowano podli za wami nadą- w Polsce udany przeszczep serca.
oddział chirurgii
żyć – podkreśla Otwarcie pawilonu „C” to nie koniec noklatki piersiowej
prof. Witold Ru- wości. Już w przyszłym roku w budynku
oraz pracownie
żyłło, dyrektor In- „A”, zwanym przez zabrzańskich karbadawcze. – Nie
Pracownia tomograficzna
stytutu Kardiologii diochirurgów matecznikiem, ma zozmieniamy jeszcze
im. Prymasa Tysiąc- stać uruchomiony kierowany przez
nazwy, ale Śląskie
lecia Stefana Kardynała profesora Edwarda Wylęgałę oddział
Centrum Chorób Serca
okulistyczny. Zostanie on przeniesiony
Wyszyńskiego.
staje się tak naprawdę Ślą– To perła w koronie śląskiej i pol- do Zabrza z Okręgowego Szpitala Koleskim Centrum Chorób Serca, Płuc
i Naczyń – zwraca uwagę prof. Marian skiej medycyny – mówi Maciej Haman- jowego w Katowicach.
kiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekar- – Nasz rejon województwa jest bardzo
Zembala.
ubogi w okulistykę. Jednocześnie rośnie
Pod wrażeniem możliwości diagno- skiej.
stycznych, zakresu przeprowadzanych – Gratuluję, że zabrzański ośrodek tak zapotrzebowanie na przeszczepy rogówzabiegów i wyposażenia zabrzańskie- bardzo się rozwija – dodaje wzruszo- ki. Stąd taki pomysł – tłumaczy prof. Mana Anna Religa, żona prof. rian Zembala. W pawilonie „B”, również
go szpitala są specjaliści, którzy na
Zbigniewa
Religi, w przyszłym roku, planowane jest z kouroczystość otwarcia nofot
o:
który
w
poło- lei otwarcie oddziału udarowego.
UM
wego pawilonu przyZa
br
ze
wie lat 80. – Dzięki najnowszej inwestycji będziemy
jechali z innych
tworzył ze mogli lepiej wykorzystać nasz potencjał,
ośrodków kars w o i m który pozwala na wykonywanie nawet 40–
diologicznych
z e s p o - 50 przeszczepów płuc rocznie. Czeka nas
w Polsce. –
ł e m więcej pracy, ale w dużo lepszych warunTo centrum
o b e c - kach – uśmiecha się prof. Marian Zena skalę euGOR
ne Ślą- mbala. 
ropejską.

foto: Igor Cieślicki
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foto: Igor Cieślicki

Prof. Marian Zembala

Sale czekają na pacjentów, którzy pojawią się tu w połowie czerwca
Nasze Zabrze Samorządowe 6/2015
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Za nami XXII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna

Prawie 1,7 tysiąca lekarzy, około 300 pielęgniarek i 200 studentów medycyny przyciągnęła zorganizowana w Zabrzu
już po raz 22. Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna. Swoim doświadczeniem
dzielili się z nimi najlepsi specjaliści zajmujący się leczeniem chorób serca, płuc
i naczyń.

foto: Igor Cieślicki

foto: ŚCCS

– To świetna okazja, żeby
spotkać się z największymi autorytetami w dzieTegoroczna konferencja przyciągnęła ponad dwa tysiące osób
dzinie kardiologii i poi podczas gii inwazyjnej. Nie zabrakło transmisji
szerzyć swoją wiedzę
konferen- zabiegów wykonywanych w Pracow– mówi dr Adam Wojcji
odby- ni Hemodynamiki Śląskiego Centrum
taszczyk,
przewodniProf. Franciszek Kokot (z prawej)
wa się jego Chorób Serca. Swoją ofertę przybliżaczący
towarzyszącej
p o d s u m o - ły także firmy zajmujące się produkwydarzeniu X Międzynawanie. Mogą cją sprzętu medycznego. – Wyposażarodowej Studenckiej Konwtedy poznać do- my sale operacyjne i oddziały intensywnej
ferencji Kardiologicznej. – Tukonania swoich kole- terapii. Na konferencji jesteśmy pierwszy
taj mamy wszystko w zasięgu ręki.
raz. To doskonała okazja, by zaprezentogów – dodaje.
Podpatrujemy nowoczesne trendy, metody leczenia, coraz doskonalszą aparaturę – W programie jest bardzo dużo cieka- wać naszą ofertę – mówi Piotr Płaczek,
WG
do diagnostyki. Studenci mają natomiast wych wykładów – podkreśla Mateusz jeden z wystawców. 
swój własny konkurs na prace tematyczne Chełmowski, student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – Studia dobiegają
Tropem nowych technologii
końca, ale jeszcze nie wiem, gdzie będę
pracować. Taką szansę jak tutaj, by czeProf. Lech Poloński
goś się nauczyć, podpatrzeć znakomitości
przewodniczący
świata kardiologii, trzeba wykorzystywać
komitetu organiza– nie ma wątpliwości Monika Wołos,
cyjnego konferencji
również studentka ŚUM.
W tegorocznej konferencji wzięło udział
– Tegoroczna konokoło 2,5 tysiąca osób. – Uczestnicy uczą
ferencja
stanosię od nas, ale my też poznajemy inne ciewi podsumowanie
kawe rozwiązania – zwraca uwagę dr
30 lat zabrzańskiej kardiochirurgii
Piotr Desperak, sekretarz XXII Międzyi transplantologii. Jej tematem przenarodowej Konferencji Kardiologicznej.
wodnim są nowe technologie, wyko– Naszymi gośćmi są w tym roku m.in. Tyrzystanie nanomedycyny i telemedyrone Collins, wybitny specjalista z USA, łącyny w codziennej praktyce oraz nowe
czący kardiologię z chirurgią naczyniową
rozwiązania w profilaktyce, diagnooraz Adam Styś, naukowiec polskiego postyce i leczeniu chorób sercowo-nachodzenia z amerykańskiego prestiżoweczyniowych i płuc. Specjalne miejsce
go Uniwersytetu Stanforda. Są zarówno
w programie zajęła sesja poświęcona
przedstawiciele świata medycznego z dunowym zadaniom współczesnego pieżych ośrodków naukowych, jak też lekarze
lęgniarstwa w chorobach serca, płuc
rodzinni z mniejszych placówek – dodaje.
i naczyń, także wobec rosnącej grupy
Podczas konferencji odbywały się sesje
chorych starszych.
Prezentacje technicznych nowinek
warsztatowe dotyczące m.in. kardiolo-
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W gronie najlepszych specjalistów

wokół nas
Wyjątkowa gala z okazji 30-lecia Śląskiego Centrum Chorób Serca

Koncert na milion serc
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foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

gii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie prof. Janusz
Skalski i prof. Andrzej Bochenek z Górnośląskiego Centrum Medycznego
w Katowicach.
– Trzydzieści lat temu wsiedliśmy do pociągu, który zmienił oblicze polskiej medycyny. W Zabrzu zawsze była najlepsza
atmosfera do pracy – podkreślał prof.
Andrzej Bochenek.
– Dzięki Śląskiemu Centrum Chorób Serca Zabrze jest rozpoznawalne w najdalszych zakątkach świata. Ileż trzeba mieć
wyobraźni, zapału i odwagi, by tworzyć tak
wspaniałe dzieła, w których na pierwszym
miejscu zawsze jest człowiek – zaznaczała
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Podczas urodzinowej
gali na scenie DMiT
wystąpiła Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii ZaSzymon Piotr Warszawski, Tomasz Kot i Piotr Głowacki
brzańskiej pod
dyrekcją SławoPonad 300 tysięcy pacjentów leczonych było
mira Chrzanowskiego.
Przy forna oddziałach szpitalnych, a 700 tysięcy amtepianie
usiadł
bulatoryjnie. W ciągu 30 lat istnienia Śląskie
Paweł
Kowalski,
Prof. Stanisław Pasyk (z prawej)
jeden z najwszechCentrum Chorób Serca pomogło milionowi
stronniejszych polskich
chorych. Gala z okazji okrągłego jubileuszu szpipianistów.
Publiczność
tala nie mogła mieć więc innego tytułu, niż „Koncert
usłyszała m.in. utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina
foto: Igo
na milion serc”.
r Ci e
ślic
ki
i Aleksandra Borodina. 
GOR
– Drogi Marianie! – zwracał się do prof.
Mariana Zembali Piotr Głowacki, aktor odtwarzający rolę wybitnego
kardiochirurga w filmie „Bogowie”
i jeden z prowadzących galę. – Wybacz mi tę poufałość, ale zwracam
się jakby do siebie –żartował na
scenie DMiT Piotr Głowacki, prosząc jednocześnie... żonę i dzieci
o wybaczenie, że przez te 30 lat tak
Gościem gali była Anna Religa
rzadko bywał w domu.
– Mówisz o swojej żonie i dzieciach? – dopytywał prof. Marian Zembala.
– Jeszcze tak... – mówił Piotr Głowacki.
– Ale twoje dzieci za pięć lat skończą dopiero trzy lata – śmiał się Tomasz Kot,
którego rola prof. Zbigniewa Religi
z pewnością przejdzie do historii polskiego kina.
Zorganizowana 27 maja w Domu Muzyki i Tańca gala przyciągnęła największe medyczne autorytety. Na widowni
zasiedli m.in. nestor zabrzańskiej kardiologii prof. Stanisław Pasyk, kierujący Instytutem Kardiologii w Aninie prof.
Podczas urodzinowego koncertu wystąpiła Filharmonia Zabrzańska
Witold Rużyłło, szef Kliniki Kardiochirur-

wokół nas
Wiemy już, na co zostaną wydane pieniądze w ramach budżetu partycypacyjnego

Trzynaście projektów zgłoszonych przez mieszkańców
zostanie zrealizowanych w ramach pierwszego w naszym
mieście budżetu partycypacyjnego. W trwającym od 1 do 10
maja głosowaniu wzięło udział
ponad 30 tysięcy zabrzan!

Takie są Liczby

Z wyników głosowania z pewnością zadowoleni są mieszkańcy osiedla Kotarbińskiego. Aż trzy z wybranych przedsięwzięć dotyczą bowiem tej części
miasta. To projekty „Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego”, „Odblokuj Osiedle Kotarbińskiego” oraz „Bezpieczna droga do Szkoły nr 25”.
– Tak sobie wymyśliliśmy, że złożymy projekty o różnych kosztach realizacji: drogi,
średni i tani. Ku naszej radości, wszystkie
zyskały akceptację – uśmiecha się Mirosław Maj, przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Osiedle Kotarbińskiego.
– Cieszymy się, że wokół istniejącej już siłowni pod chmurką powstanie osiedlowe
centrum integracji, czyli ogrodzony plac
zabaw z uporządkowaną zielenią, dla całych rodzin i przystosowany dla osób nie-

146

wniosków złożyli zabrzanie
w ramach pierwszej edycji
budżetu partycypacyjnego

108

z nich spełniło wymogi
formalne i zostało
poddanych pod
głosowanie mieszkańców

30 787

mieszkańców Zabrza
wzięło udział w głosowaniu

13

projektów zostanie
skierowanych do realizacji
18

Mali mieszkańcy osiedla Kotarbińskiego prezentują przyszłe miejsca parkingowe

pełnosprawnych, gdyż obok znajduje się
przedszkole z oddziałami integracyjnymi.
Wzdłuż ulicy Gdańskiej planujemy z kolei urządzić miejsca parkingowe, których
wciąż tak bardzo brak na osiedlu. Z kolei dzięki nowemu przejściu dla pieszych
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 już
niedługo bezpiecznie będą mogły pokonać ulicę Tatarkiewicza – dodaje.
Mieszkańcy osiedla przyznają, że wzajemnie zachęcali się do oddawania głosów. Przez cały czas głosowania działała
strona internetowa rady osiedla, gdzie
dopingowano się wzajemnie do udziału w konkursie. Tam też można było
się dowiedzieć, na którym miejscu pod
względem liczby głosów znajdują się
zgłoszone projekty.
O sukcesie mogą też mówić mieszkańcy
Rokitnicy, a szczególnie uczniowie tamtejszego Gimnazjum nr 29. Obok szkoły powstanie bowiem ogólnodostępne
boisko piłkarskie. To właśnie ten projekt
zyskał w głosowaniu najwięcej wskazań. – Jesteśmy przeszczęśliwi z wyników
głosowania, gdyż wreszcie będziemy mieć
swoje wymarzone boisko. Mamy u siebie
klasy sportowe Górnika Zabrze, ale chłopcy, by trenować, musieli jeździć w różne
punkty Zabrza. Teraz będą grać u siebie.
Marzyliśmy dawno o własnej bazie treningowej i teraz to się spełnia – podkreśla
Ryszard Kumalski, dyrektor Gimnazjum
nr 29. – Na początku udostępnimy zawodnikom szatnie w szkole, ale już szykujemy
się do drugiego etapu budżetu partycypa-
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cyjnego, by spróbować powalczyć również
o infrastrukturę wokół boiska – dodaje.
Mieszkańcy zdecydowali również m.in.
o budowie boiska przy SP nr 7, deptaku
w Rokitnicy, placu zabaw na os. Helenka, rewitalizacji Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich i modernizacji toalet oraz instalacji zimnej i ciepłej wody
w SP nr 5.
– Teraz ruszy realizacja projektów, prowadzona przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego. Najpierw trzeba wybrać
projektantów i wykonawców, ale myślę,
że do końca roku niektóre projekty zostaną już zrealizowane, a te bardziej pracochłonne pod względem budowlanym
zakończą się w 2016 roku – mówi Eugeniusz Mizerski z Wydziału Budżetu
i Analiz Finansowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego w Zabrzu pokazała, że mieszkańcom
naszego miasta nie brakuje ciekawych
i wartościowych pomysłów służących poprawie jakości życia w poszczególnych
dzielnicach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia za poświęcony czas, zaangażowanie i pracę włożoną
zarówno w przygotowanie poszczególnych projektów, jak i udział w głosowaniu
– podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Od 8 czerwca przyjmowane będą wnioski do drugiej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. 

WG

foto: Rada Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

Mieszkańcy wybrali inwestycje

wokół nas
Ruszyła kolejna inwestycja Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

2

bloki powstają obecnie
przy ul. Żywieckiej

16

mieszkań będzie
w każdym z nich
foto: MTBS

37,30 m kw.

to powierzchnia
najmniejszego z lokali

Tak ma się prezentować gotowe osiedle przy ul. Żywieckiej

69,80 m kw.

W pierwszym z bloków mieszka już szesnaście rodzin. W maju
ruszyła budowa kolejnych dwóch budynków. Łącznie na osiedlu Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Żywieckiej powstać ma ich dwanaście.

Ekipy budowlane nie próżnują

ca uwagę Franciszek Paśmionka.
Koszt inwestycji to ponad pięć milionów
złotych. Pierwszy z budynków ma być
gotowy za nieco ponad rok, drugi kilka
miesięcy później. W ramach prowadzonych prac rozbudowany zostanie także istniejący parking. – Wiele lat pracowaliśmy nad tym, by ożywić tę przestrzeń

39 tys. zł

to wysokość partycypacji
w przypadku
najmniejszego mieszkania

74 tys. zł

to wysokość partycypacji
w przypadku największego
mieszkania

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Docelowo na osiedlu będzie do dyspozycji 150 mieszkań.
W dwóch blokach,
których budowę właśnie rozpoczynamy,
będzie ich po szesnaście – wylicza Franciszek Paśmionka,
prezes MTBS w Tarnowskich Górach. –
Z osiedla budowanego przy ulicy Żywieckiej blisko jest zarówno do autostrady A4,
jak i centrum miasta. Jednocześnie okolica
jest bardzo spokojna i malownicza – zwra-

miasta. Przetrwaliśmy zawirowania, jakie
pojawiły się wokół TBS-ów. Dziękuję wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Cieszę się z rozpoczęcia tej inwestycji, bo
Zabrze i Tarnowskie Góry to główni udziałowcy MTBS – zwraca uwagę burmistrz
Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, który
wziął udział w symbolicznym wbiciu łopaty. – Liczę, że w najbliższym czasie będę
mógł zaprosić na podobną uroczystość
w Tarnowskich Górach – dodaje.
W dwóch nowych blokach przy ul. Żywieckiej znajdą się jedno-, dwu- i trzypokojowe mieszkania o powierzchni od
37 do prawie 70 metrów kwadratowych.
Aby zamieszkać w wybranym lokalu, wystarczy partycypacja w kosztach jego
budowy oraz wpłata kaucji w wysokości
12-krotnego czynszu. W zależności od
metrażu mieszkania wartość partycypacji waha się od 39 tys. do 74 tys. zł. Wnioski i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.mtbstg.pl.
– W ciągu najbliższych lat chcemy zakończyć budowę całego osiedla. Dlatego jeszcze w trakcie budowy tych bloków zamierzamy przygotowywać kolejne procesy
inwestycyjne – podsumowuje szef MTBS.
Przypomnijmy, że pierwszy z bloków
MTBS przy ul. Żywieckiej został oddany
do użytku pod koniec 2013 r. Zamieszkało w nim szesnaście rodzin. 
GOR

to powierzchnia
największego z nich

Pierwszy z bloków przy ul. Żywieckiej
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Takie są Liczby

Nowe bloki wyrosną przy Żywieckiej

wokół nas
Zabrzańska odsłona dorocznej Nocy Muzeów przyniosła sporą porcję atrakcji

Taka noc zdarza się tylko raz w roku!

foto: Igor Cieślicki

Igor i Aneta Adamcowie z Natanem

– To niesamowite, jak zmieniło się to miejsce – kręcił z niedowierzaniem głową
Igor Adamiec, który z żoną Anetą i synem Natanem odwiedził podczas Nocy

foto: Igo

r Ci e

Setne urodziny parowej maszyny wyciągowej

Muzeów naziemną część kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza przy ul. Wolności.
– Byłem tu piętnaście lat temu i wokół
były głównie ruiny. Teraz wszystko zyskało nowy blask, a maszyna parowa, jeśli
tylko będzie odpowiednio konserwowana,
to będzie działać i tysiąc lat – podkreślał
pan Igor.
Na razie potężnej maszynie wyciągowej stuknęła równa setka, co było pretekstem do zorganizowania wyjątkowej
imprezy urodzinowej. Dla gości śpiewali m.in. Freddy Mercury i Elvis Presley.
Były wspólne tańce i poczęstunek. Jubilatka, jak przystało na dobrze naoliwioną
maszynę, częstowała
oczywiście chlebem
ze smalcem. Go-

ście komPamiątkowy wpis
pleksu mogli
zwiedzić również dwie otwarte
tu niedawno wystawy. „Kopalnia Edisona” pokazuje postęp, jaki dokonał
się w górnictwie węglowym dzięki masowemu wykorzystaniu elektryczności. Na ekspozycji „Niezwykła historia”
znalazły się z kolei eksponaty związane
z dziejami kopalni Królowa Luiza, jednej z najstarszych, największych i najnowocześniejszych kopalń węgla kamiennego w Europie. Były
foto: Igo
r Ci e
ślic
prezentacje pojazdów
ki
militarnych i zabytkowych samochodów.
W siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3
Maja 19 otwarte zostały wystawy
„Blask
argentum” oraz

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Występy pod szybem „Carnall”

Efektownie podświetlona naziemna część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza

20

ślic
ki

foto: Igor Cieślicki

Na zorganizowanych w Sztolni
Królowa Luiza setnych urodzinach parowej maszyny wyciągowej zaśpiewali Freddy
Mercury i Elvis Presley. W Galerii Café Silesia swe tajniki
odkrywał k-dron, czyli złożona
z jedenastu ścian niezwykła
bryła geometryczna. Historię
wydobycia i obróbki srebra
przybliżyło Muzeum Górnictwa Węglowego. A atrakcji
przygotowanych w ramach tegorocznej Nocy Muzeów było
w Zabrzu jeszcze więcej.
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Koncert na wystawie „Kopalnia Edisona”

wokół nas

foto: MGW

„Dżentelmeni i przemysłowcy. Europejskie dokumenty herbowe”. Pierwsza z nich przybliża historię tarnogórskiej kopalni srebra i prezentuje wielką
różnorodność wyrobów z tego kruszcu.
Na drugiej znalazły się m.in. unikatowe
XIX- i XX-wieczne dokumenty herbowe
z Anglii, Szkocji, Austrii, Węgier i Niemiec. Były warsztaty fotograficzne, pokazy tańca i gra muzealna prowadzona
przez harcerzy.

Radzimir Dębski i Miuosh w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza

Wystawa w Galerii Café Silesia

foto: UM Zabrze

Muzeum Miejskie zaprosiło do Galerii
Café Silesia na wernisaż wystawy „Janusz Kapusta. K-dron. Między sztuką
a nauką”. Przybliża ona postać i dokonania Janusza Kapusty, światowej sławy rysownika, architekta i filozofa. Pokazuje także możliwości zastosowania
k-dronu, stworzonej przez niego niezwykłej bryły geometrycznej o jedenastu ścianach.

Twórca k-dronu Janusz Kapusta

– To niezwykła wystawa, która gościła już
m.in. w Stanach Zjednoczonych, Paryżu,
teraz przyjechała z Pragi, ale chyba nigdzie nie została tak dobrze zaaranżowana jak w Zabrzu – podkreśla Janusz Kapusta.
W siedzibie Muzeum Miejskiego przy
ul. Powstańców Śl. 3 otwarto z kolei wystawę „Była taka drużyna… 3 Drużyna
Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu 1945–1950”. Ekspozycja poświęcona jest krótkiej historii niezwykłej grupy
młodych ludzi, którzy działali na terenie Zabrza w ramach odrodzonego po
II wojnie światowej Związku Harcerstwa
Polskiego. Wystawa czynna będzie do
22 września. 
GOR

Koncertowa Industriada
Miłośnicy turystyki przemysłowej odliczają już dni do 13 czerwca. Właśnie wtedy zaplanowano kolejną edycję Industriady,
czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. W Zabrzu o odpowiednią dawkę atrakcji zadbają Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa
Luiza i Szyb Maciej.

Na terenie Sztolni Królowa Luiza odbędzie się finał tegorocznej imprezy.
Głównym punktem programu będzie
koncert plenerowy w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Radzimira Dębskiego, połączony z występem
Miuosha – śląskiego rapera, znanego
m.in. ze wspólnych projektów muzycznych nagrywanych z Janem „Kyksem”
Skrzekiem.
– Po raz pierwszy hip-hop w wydaniu
symfonicznym, z towarzyszeniem wielkiej orkiestry, usłyszeliśmy w marcu tego
roku w Katowicach. Teraz czas na kolej-

ną odsłonę tego wydarzenia. Tym razem
w niesamowitej industrialnej scenografii.
Pomiędzy Łaźnią Łańcuszkową, szybem
Carnall, a wejściem do Sztolni Królowa
Luiza – mówi Andrzej Mitek z Muzeum
Górnictwa Węglowego.
Początek koncertu o godzinie 22. Bilety dostępne są na ticketpro.pl. Wieczorny koncert poprzedzi występ grupy parkour, która zaprezentuje swoje
zdolności akrobatyczne w pokonywaniu przeszkód w przestrzeni miejskiej,
jak ławki, murki, poręcze itd. Szczegółowy program na www.industriada.pl.

GOR

foto: MGW

foto: UM Zabrze

Już 13 czerwca kolejne święto szlaku zabytków techniki

Goście Industriady zobaczą ekwilibrystyczne popisy
Nasze Zabrze Samorządowe 6/2015
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Wydział Organizacji i Zarządzania świętował w maju jubileusz 20-lecia

Dwie dekady dobrego zarządzania
foto: Igo

foto: Igor Cieślicki

Pełna widownia Teatru Nowego

22

W Teatrze Nowym zabrzmiało uroczyste Gaudeamus

cych obecnie Politechnikę Śląską. Został
utworzony w 1995 r., a trzy lata później
jego siedzibą stało się Zabrze. – Od początku funkcjonowania
mury naszego wydziału
opuściło 15 tysięcy absolwentów. Obecnie na
pięciu kierunkach studiuje u nas około trzech tysięcy osób. Mamy szeroką ofertę studiów podyplomowych, a od
2013 roku prowadzimy także studia dok-

foto: Igor Cieślicki

Studenci w kampusie
przy ul. Roosevelta

foto: Igor Cieślicki

– Jubileusz 20-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania
świętujemy
na tle 70-lecia naszej
uczelni. To podwójna
okazja do spojrzenia
wstecz – podkreśla profesor Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej. – Siedem dekad w historii uczelni to okres, za którym stoją
nie tylko kolejni rektorzy czy dziekani
poszczególnych wydziałów, ale również
profesorowie, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, a przede
wszystkim rzesze studentów i absolwentów. Bez talentu, twórczej pracy i zaangażowania szerokiego grona osób nie udałoby się stworzyć, i z równą konsekwencją
rozwijać, jednej z największych technicznych szkół wyższych w kraju – dodaje.
Wydział Organizacji i Zarządzania jest
jednym z piętnastu wydziałów tworzą-

ślic
ki

toranckie – zwraca uwagę profesor Marian Turek, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. – Dzięki wsparciu władz
miasta systematycznie rozbudowujemy
naszą bazę dydaktyczną. Wyrazem współpracy z samorządem jest także cykl otwartych wykładów pod nazwą „Forum Zarządzania” – dodaje.
Jubileuszowe obchody zainaugurowane
zostały 28 maja w Teatrze Nowym. Widownię szczelnie wypełnili goście z zaprzyjaźnionych uczelni, przedsiębiorstw

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

W ciągu 20 lat jego mury
opuściło 15 tysięcy absolwentów. Obecnie kształci
się tu trzy tysiące osób.
Działający w Zabrzu Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki
Śląskiej świętował w maju
okrągłe urodziny. Jubileusz
wpisał się w obchody 70-lecia
istnienia całej uczelni.

r Ci e

Kosztem kilkunastu milionów złotych na potrzeby uczelni zaadaptowany został budynek dawnych koszar
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Adam
Przyłócki
– Studiuję na III
roku administracji
i moje wrażenia są
jak najbardziej pozytywne. Uczelnia
spełniła moje oczekiwania. Wykładowcy są wymagający, trzymają poziom i dbają o to, byśmy nie spoczywali na laurach. Plusem są też fajni
ludzie, których tu poznałem. Poszczególne kierunki mają swoje koła naukowe i to też jest dodatkowy atut.
Gdybym jeszcze raz miał okazję wybierać uczelnię, to niczego bym nie
zmienił.

5

kierunków studiów
(zarządzanie, zarządzanie
i inżynieria produkcji,
socjologia, administracja,
logistyka)
sal wykładowych

9

studenckich
kół naukowych
foto: Igor Cieślicki

200

pracowników
naukowo-dydaktycznych
Budynek uczelni przy ul. gen. de Gaulle’a

Jolanta
Biskup
– Studiuję na logistyce, ale zakres
przedmiotów, jakie
mamy, jest dużo
szerszy. To z pewnością będzie pomocne przy poszukiwaniu pracy. Wykładowcy podchodzą do studentów z dużą sympatią,
zawsze można zgłosić się do nich po
dodatkową pomoc. Na wydziale działa sporo kół naukowych. Teraz jestem
już na ostatnim roku, piszę pracę
magisterską. Na pewno będę dobrze
wspominać uczelnię i ten wydział. Poznałam tutaj dużo fajnych ludzi.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Zdaniem studentów

Nowo wyremontowana aula Wydziałów Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej
Nasze Zabrze Samorządowe 6/2015
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Zdaniem studentów

– Jestem już na
ostatnim roku logistyki. Studia oceniam pozytywnie,
choć utrudnieniem
z pewnością jest ogromna ilość dokumentacji, jaką trzeba przygotowywać.
Logistyka to przyszłościowy kierunek,
bardzo mi się podoba. Wcześniej na
innej uczelni też studiowałem logistykę i chciałem to kontynuować.

67

foto: Igor Cieślicki

Zdaniem studentów

i placówek naukowo-badawczych. – To
piękne, że te dwa jubileusze nakładają się
na siebie, bo to napawa nas jeszcze większą dumą – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Z ogromną wdzięcznością i podziwem
patrzymy na to, co dzieje się w zabrzań-

Marek
Bartoszek

Wydział w liczbach:

– Wykładowcy na
tym wydziale są
bardzo pozytywnie
nastawieni do studentów. Tu czuje
się, że wykładowcy są dla studentów,
a nie odwrotnie. Są bardzo otwarci.
Ja mam indywidualny tok studiów,
więc dostosowuję kształcenie do swoich potrzeb. Jeśli chodzi o samą organizację studiów, to też nie ma z tym
problemów.

skim kampusie Politechniki Śląskiej. Gratuluję sukcesów i dziękuję za ogrom
wspólnych inicjatyw – dodaje.
– Wydział Organizacji i Zarządzania zatrudnia wielu wybitnych ludzi, którzy
w środowisku uznawani są za niekwestionowane autorytety naukowe. Wydział należy do grona tych, których wkład naukowy
na zawsze zostanie zapisany na kartach historii nauki polskiej – zaznacza prof. Bogdan Nogalski, przewodniczący Komitetu
Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
– Jestem pod wrażeniem sukcesów, jakie wydział odniósł w tak krótkim czasie.
To oznacza, że jest dobrze zarządzany –
uśmiecha się Marek Staszek, prezes DB
Schenker Rail Polska.
W ramach obchodów jubileuszu odbyła
się konferencja „Zarządzanie z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych
i humanistycznych”. Okolicznościowy
koncert przygotowała Filharmonia Zabrzańska. 
MM

foto: Igor Cieślicki

Paulina
Otczyk

foto: Igor Cieślicki

Zdaniem studentów

wokół nas

wokół nas
Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych

Panel dyskusyjny w Teatrze Nowym

Koncert gwiazd muzyki disco,
występy małych tancerzy, popisy szczudlarzy i warsztaty
zumby – to niektóre z atrakcji, jakie znalazły się w programie tegorocznej edycji
„Majowego Grania”. Imprezie w parku przy ul. Dubiela
towarzyszyły targi organizacji pozarządowych.
Targi były elementem zorganizowanego w maju w Zabrzu Forum Śląskich
Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych. Pierwsza odsłona
przedsięwzięcia miała miejsce 19 maja
w Teatrze Nowym.
– Celem spotkania jest poznanie nowych
trendów i pomysłów na działanie. Dlatego
pokazujemy rzeczy, które być może nie są
powszechnie znane, jak np. wykorzystanie blogów społecznościowych czy portali
do zbierania pieniędzy – mówi Agnieszka Kurda, koordynator projektu „Śląska

niecznie coś z tego wynika. Nie zawsze ludzie, dla których się pracuje, potrafią to
docenić. Dlatego tak ważne jest, żeby społecznicy potrafili sobie radzić z sytuacjami
stresowymi – podkreśla Renata Spinek,
aktorka, wykładowca.
Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia poświęcone wykorzystaniu mediów
społecznościowych do promocji działalności. Anna Szelest, prezes stowafoto: Daw
id K
lein
/M
rzyszenia MOST, zwracała uwagę na
OK
potrzebę wspierania mniejszych
organizacji. Radziła też tym,
którzy są dopiero na początku
swojej działalności pozarządowej. – Najlepiej, gdyby osoba
z chęcią do pracy i pomysłem
Sieć Trzecienajpierw poszła do organizacji,
go Sektora”.
Występy w parku przy ul. Dubiela
która działa w podobnym obsza– Przede wszystrze. Niech tam popracuje jako wokim chcemy rozlontariusz – mówi Anna Szelest. – Domawiać. Wiele osób
bry społecznik przede wszystkim musi być
mówi o współpracy, ale
kiedy przychodzi do wymiaru praktyczne- przekonany do tego, co robi. Musi też pogo, to jest trudniej. Problemów jest tyle, godzić się z pewnymi rzeczami. Społecznik
ile organizacji, a organizacje pozarzą- musi też umieć słuchać i rozumieć nie tyldowe to bardzo różnorodne środowisko. ko swoje racje – dodaje.
Z innymi problemami stykają się te małe, – Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest
a z innymi duże. Głównym problemem wasza praca. W Zabrzu mamy przeszło
jest to, jak zarządzać, jak zdobywać fun- 300 organizacji pozarządowych, na któdusze na działalność, jak się promować. rych działalność miasto co roku przeznaBo powiedzmy sobie szczerze, że społe- cza 5,5 mln zł. Myślę, że są to bardzo doczeństwo mało wie, co to organizacje po- brze wydane pieniądze – mówiła podczas
zarządowe – zwraca uwagę Monika Ju- spotkania w Teatrze Nowym prezydent
ścińska ze Stowarzyszenia Wspierania Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Z organizacjami pozarządowymi możOrganizacji Pozarządowych MOST.
Forum składało się z panelu dyskusyj- na też było spotkać się 30 maja w parnego i warsztatów dotyczących m.in. ku przy ul. Dubiela. Podczas plenerowej
właściwego przeprowadzenia zbiór- imprezy „Majowe Granie” społecznicy
ki publicznej czy problemu wypalenia prezentowali swoją działalność i zaprazawodowego. – Ważne jest, żeby umieć szali do wspólnej zabawy, warsztatów
sobie z tym radzić. W przypadku społecz- i gier. Była to okazja, żeby przekonać
ników często mamy do czynienia z sytu- się, w jaki sposób pomagają czy odkryacjami niewdzięcznymi. Ludzie wkładają wają talenty organizacje pozarządowe
SOR
dużo wysiłku, chęci, dobrej woli, a nieko- w naszej okolicy. 

Towarzyszące „Majowemu Graniu” targi organizacji pozarządowych
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foto: Magdalena Borucka

Majowe granie z trzecim sektorem

wokół nas
W hali MOSiR odbył się 18. Międzynarodowy Festiwal Rysowania

Rywalizacja z ołówkami w rękach

– Jestem ze szkoły plastycznej w Katowicach. W festiwalu biorę udział drufoto: Igo
r Ci e
gi raz. Tematyka prac barślic
ki
dzo mi się podoba, daje
wiele możliwości. Lubię rysować, maluję
odkąd pamiętam.
Niewykluczone,
że kiedyś będzie
Festiwal tradycyjnie przyciągnął około tysiąca młodych artystów
to mój zawód
dała opiekują– podkreślała
ca się ukraińską
Antonina Bogrupą Svitlana
ryczka.
Radoveniuk.
– Moje dzieci choDwa kolejne festiwale czekają nas
Z Ukrainy pochodzą do klubu Paw Zabrzu już niebawem. Na niedzielę,
Rysuje Weronika Karska
dzi także Pavlo Kastel. Rok temu były
7 czerwca, zaplanowano XI Zabrzański
zmin, który od pół roku
bardzo zadowolone,
Festiwal Orkiestr im. Edwarda E. Czermieszka w Tarnowskich
w tym roku też chciały
nego. W Miejskim Ogrodzie BotaniczGórach. Szykuje się do egzamiwziąć udział w festiwalu. Myślę,
nym zagości z kolei 20 i 21 czerwca orże dadzą radę – uśmiechała się Bożena nów na katowicką ASP. – Udział w festiganizowany już po raz ósmy Festiwal
Studnik, mama 11-letniej Mai i 7-letniej walu to ciekawe doświadczenie. Można
Kwiatów. Będą koncerty, spotkania
tu spotkać bardzo fajnych ludzi. PoleNiny.
poetyckie, warsztaty ogrodnicze i za– To mój pierwszy festiwal. Jest bardzo cam wszystkim, którzy lubią rysować. Majęcia rekreacyjne.
fajna atmosfera. Interesuje mnie rzeźba larstwo to moje marzenie. I choć tylko ja
i grafika, a zainteresowania odziedziczy- mam takie zainteresowania artystyczne w rodzinie, to moi bliscy wspierają mnie,
jak tylko mogą, bym mógł spełnić to małam po prababci – tłumaczyła Weronika
rzenie – podkreślał Pavlo.
Karska.
Hasłem tegorocznego festiwalu były
Jak co roku, festiwal przyciągnął wielu
słowa „Śląsk węglem rysowany”. – Chcezagranicznych gości. Wśród uczestnimy pokazać uczestnikom, jak bogata jest
ków można było spotkać mieszkańców
śląska tradycja. W festiwalu biorą udział
słowackiej Trnavy i niemieckiego Sanzarówno amatorzy, jak i osoby zajmujące
gerhausen. Silną reprezentację miało
się na co dzień rysowaniem, na przykład
także ukraińskie miasto Równe. – Pierww szkole. Przychodzą również kilkuletnie
szy raz jesteśmy w Zabrzu na festiwadzieci z rodzicami, które też dobrze sobie
lu rysowania. Pracuję w Urzędzie Miasta
tu radzą – mówił Wojciech Werner, dyw Równem i nasz wydział zawsze pomarektor Zespołu Szkół nr 18.
ga naszej szkole plastycznej wziąć udział
Wernisaż prac powstałych podczas few tego typu przedsięwzięciach. Przyjechastiwalu odbędzie się we wrześniu w Koło 37 osób, w tym 30 dzieci. W Równem
palni Sztuki przy ul. Hagera 43. Wtedy
mamy różne festiwale o charakterze reteż wręczone zostaną nagrody. Następgionalnym, ale takiego, który miałby mięnie wystawa zostanie przewieziona do
dzynarodową rangę, nie. Bardzo się ciegalerii Akademii Sztuk Pięknych w Katoszymy, że możemy w nim wziąć udział.
Przy sztaludze Pavlo Kazmin
wicach. 
MM
Dzieciom bardzo się tu podoba – opowiafoto: Igor Cieślicki

Festiwalowy czerwiec
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foto: Igor Cieślicki

„Śląsk węglem rysowany” to
hasło 18. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania, który 29 maja odbył się w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Do artystycznej
rywalizacji przystąpiło około
tysiąca osób.

wokół nas
W Zabrzu obradował w maju Śląski Związek Gmin i Powiatów

Sesja na ćwierćwiecze samorządu
reprezentować samorządy i robimy to od
wielu lat z dobrym skutkiem – mówi Zygmunt Frankiewicz.
Samorządowcy podsumowali w Zabrzu
ostatni rok działalności związku. Rozmawiali o sytuacji w górnictwie, systemie ochrony zdrowia oraz planowanej
zmianie planu zagospodafoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
rowania przestrzennego województwa śląskiego.
Podczas
sesji uhonorowano również wieloletnich
saPamiątkowe zdjęcie uczestników zabrzańskich obrad związku
morządowców
z województwa
W przededniu 25. rocznicy pierwszych wyborów
śląskiego. Okazją było obchosamorządowych obradowali w Zabrzu prezydendzone
właśnie
Prezydent Jacek Krywult
ci, burmistrzowie, wójtowie oraz starostowie rećwierćwiecze samorządów w Polsce.
prezentujący 126 gmin i powiatów tworzących Śląski
– Polska samorządem stoi
Związek Gmin i Powiatów. Uczestnicy spotkania wybrali
– mówił podczas spotkania
w
Zabrzu
Piotr Litwa, wojewoda śląski.
nowe władze związku i wytyczyli cele na najbliższy czas.
– W naszym województwie mamy silne sa– Rewolucji nie będzie. Będzie pełna kon- Jacek Krywult zastąpił na tym stanowi- morządy, silny Śląski Związek Gmin i Potynuacja dotychczasowych działań, bo je- sku prezydenta Gliwic Zygmunta Fran- wiatów, który godnie reprezentuje śląskie
śli coś jest dobre, to nie należy przy tym kiewicza, który kierował związkiem samorządy na arenie krajowej. Chciałbym
majstrować, bo można to jedynie popsuć. przez 20 lat. – Śląski Związek Gmin i Po- podziękować za dotychczasową pracę,
Nasz związek pokazał przez lata, że jest wiatów jest najsilniejszym regionalnym a ze swojej strony zadeklarować dalszą
organizacją, z którą wszyscy w kraju się li- związkiem samorządowym w Polsce. To chęć współpracy – zapewniał wojewoda.
czą i jesteśmy ważnym partnerem w wie- do nas, często jako jedynego związku re- Przypomnijmy, że pierwsze wybory salu sprawach – zwraca uwagę Jacek Kry- gionalnego, ministerstwa i instytucje cen- morządowe odbyły się 27 maja 1990 r.
wult, prezydent Bielska-Białej i nowo tralne zwracają się z prośbą o opiniowa- Od 2000 r. data ta jest obchodzona jako
nie zmian aktów prawnych. Potrafimy Dzień Samorządu Terytorialnego.  SOR
wybrany przewodniczący ŚZGiP.

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 24 uczcili swojego patrona

Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły odsłonięta
została 19 maja na budynku Szkoły Podstawowej nr 24 im. Norberta Kroczka w Mikulczycach. Uroczystość uświetnił występ
chóru Resonans con tutti, którego założycielem i wieloletnim
dyrygentem był Norbert Kroczek.
Norbert Kroczek urodził się w Mikulczycach 14 kwietnia 1930 r. Od najmłodszych lat interesował się muzyką.
W 1970 r., wraz z żoną Marią, założył
w IV LO im. M. Reja w Rokitnicy chór,
który w późniejszych latach otrzymał nazwę Resonans con tutti. Z chó-
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rem, który tworzył od podstaw i którego był pierwszym dyrygentem, zdobył
wiele nagród podczas krajowych oraz
międzynarodowych konkursów i festiwali. Patronem mikulczyckiej podstawówki został w kwietniu 1997 r.
W majowej uroczystości uczestniczyli
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foto: UM Zabrze

Upamiętniono Norberta Kroczka

Uroczystość uświetnił Resonans con tutti

mieszkańcy dzielnicy i przedstawiciele
samorządu, którzy mogli podziwiać występ chórzystów pod batutą Waldemara Gałązki. Program artystyczny zaprezentowali także uczniowie szkoły. 

GOR

wokół nas
Hostel Guido zaprosił w maju na Dzień Otwarty

foto: Igo

Hostel Guido działa od października

r Ci e

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Wygodny nocleg dla turystów

ślic
ki

Hostelowy pokój

kuchnia. – Bezpośrednio przy
hostelu znajduje się przystanek
komunikacji miejskiej.
Bardzo blisko
Bogumiła Hibner z mężem
i wnukiem
jest do autostrady
A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej – zwraca
to bardzo fajny pomysł. A ceny też są
uwagę Andrzej Mitek z Muzeum Górnicprzystępne – mówi Anna Herman-Latos.
– Pokoje są przestronne, z łazienkami. Na twa Węglowego w Zabrzu.
pewno warto tu przyjechać – podkreślają W ramach Dnia Otwartego można było
Klaudia Kocaj i Halina Latoszek z Rudy zwiedzić hostelowe pokoje i inne pomieszczenia kompleksu. W programie
Śląskiej.
Na gości czeka 85 miejsc noclegowych imprezy znalazła się wystawa śląskiego
w 19 pokojach o standardzie hostelo- malarstwa naiwnego i konkurs wiedzy
wym oraz sześć pokoi o podwyższo- na temat wydobycia węgla. Do wspólnym standardzie. Do dyspozycji są sala nego gotowania zaprosił popularny kuMM
konferencyjna i dobrze wyposażona charz Remigiusz Rączka. 

Poznać wnętrza i ofertę hostelu Guido można było
8 maja podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Otwarty jesienią ubiegłego roku obiekt hotelowo-gastronomiczny powstał w ramach wartego
ponad 20 mln zł projektu rewitalizacji Kopalni Guido.
– Mieszkam tuż obok, a nawet nie wiedziałam, że jest tu coś tak fajnego – przyznaje Bogumiła Hibner, która na zwiedzanie hostelu Guido wybrała się z mężem
i wnuczkiem Szymkiem. – Budynek jest
super, położony wśród zieleni. Choć to centrum miasta, okolica jest spokojna i bardzo urokliwa – dodaje.
– Jest bardzo ładnie i czysto, a elementy
nawiązujące do śląskiej tradycji są bardzo
efektowne. Hostel w pobliżu Kopalni Guido

Zabrzańscy strażacy obchodzili w maju swoje święto

Ponad dwa tysiące razy interweniowali w ubiegłym roku
zabrzańscy strażacy. Zorganizowane 21 maja w Komendzie
Miejskiej PSP obchody Dnia
Strażaka były okazją do podziękowania im za codzienne poświęcenie i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców.
– Zawsze chciałem pomagać ludziom,
a praca w straży pożarnej to umożliwia. To było moim wielkim marzeniem –
uśmiecha się Bartłomiej Mleczko, który
podczas majowej uroczystości odebrał

awans na stopień aspiranta. Awanse
na wyższe stopnie służbowe otrzymało
ogółem 24 strażaków. Nominacje wręczali zastępca śląskiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach st. bryg. Erwin Jaworudzki oraz komendant miejski PSP
w Zabrzu st. bryg. Jacek Kycia. Przyznano także srebrną i dwie brązowe odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.
W zabrzańskiej komendzie PSP służy prawie stu strażaków. W ubiegłym
roku interweniowali oni 2008 razy, ale
tylko połowa z wyjazdów dotyczyła pożarów. Pozostałe akcje związane były
m.in. z wypadkami drogowymi czy zagrożeniami chemicznymi.

foto: UM Zabrze

Bez wahania z pomocą innym

Uroczystość w zabrzańskiej komendzie PSP

– Strażacy to grupa zawodowa, która zawsze mogła poszczycić się najwyższym
zaufaniem społecznym. W takim dniu należą się im słowa szczerego podziękowania za to, że mieszkańcy naszego miasta
mogą czuć się bezpieczni. Niech święty
Florian czuwa nad strażakami i ich rodzinami – mówił podczas uroczystości wiceprezydent Zabrza Jan Pawluch. 

WG
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wokół nas
Przedstawiamy rady dzielnic nowej kadencji. Tym razem Pawłów

Dzielnica, w której wszyscy się znają

Rada Dzielnicy Pawłów spotyka się zawsze w pierwszy
wtorek miesiąca. Jednak, jak
mówią jej członkowie, z uwagi
na to, że wszyscy się tu znają,
o ważnych sprawach często
dyskutuje się nawet na ulicy.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Wszyscy się znamy, więc
ludzie bezpośrednio sygnalizują nam swoje bolączki. Staramy się w miarę naszych możliwości
pomagać i rozwiązywać
trudne kwestie. Jesteśmy
zawsze do dyspozycji mieszkańców – podkreśla Krystian Jonecko, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Pawłów.
Praca w pawłowskiej radzie to kontynuacja działań rozpoczętych w poprzedniej
kadencji.
– Udało nam się wtedy
zająć dość wysokie miejsce w konkursie inicjatyw
rad dzielnic. Dzięki temu
wykonany został monitoring na terenie szkoły,
zakupiono sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz do obsługi imprez w domu kultury. Wykonane zostało także zadaszenie muszli koncertowej.
W tym roku Pawłów uzyskał fundusze na
jubileuszowy koncert „Pieśnią chwalmy
Pana”, organizowany od 20 lat jesienią
w dzielnicy – wylicza Marian Calow, przewodniczący rady.
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foto: Igor Cieślicki

Otwarcie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

Nowoczesna konstrukcja hali

Pawłów, w porozumieniu z dzielnicami
Zaborze Północ, Zaborze Południe, Makoszowy i Kończyce, złożył także trzy
wnioski do budżetu partycypacyjnego.
– Jeden wniosek obejmuje cztery siłownie
pod chmurką, drugi to dwa place zabaw
zintegrowane z tymi siłowniami. Trzeci
projekt dotyczy kładki nad Czarniawką,
która kilka lat temu została zniszczona
przez deszcz i burze. Kładka zawsze była.
Deszcz i burze zmyły ten mostek, a koszt,
około 700 tysięcy złotych, przy innych
pracach prowadzonych w naszej dzielnicy, jest dość spory. W parku Pileckiego
powstają nowe ścieżki, robi się on coraz
ładniejszy, a nie mamy dostępu do niego
od strony Pawłowa. Można się dostać do
niego albo od ulicy 3 Maja, albo od strony Zaborza. Poza tym chodzi też o bezpieczeństwo dzieci, które skracają sobie
w ten sposób drogę. Bardzo chcielibyśmy, aby w przyszłości udało się nam to
zrealizować. Nawet jeśli teraz okaże się,
że nie wygraliśmy, to wyciągniemy z pew-
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nością wnioski na przyszłość i będziemy
dalej próbować. Poza tym ta wspólna
praca nad budżetem partycypacyjnym
sprawiła, że się bardziej zintegrowaliśmy
z innymi dzielnicami, a to również cenne
– zaznacza Krystian Jonecko.
Rada Dzielnicy aktywnie uczestniczy
też w życiu lokalnej społeczności.
– Dwa razy do roku organizujemy
festyny.
W grudniu odbywa się
tradycyjny
kiermasz
świąteczny, który cieszy
się dużym zainteresowaniem. Raz tylko z powodu pogody musieliśmy przenosić go
do domu kultury, bo zazwyczaj odbywa
się on na wolnym powietrzu. To bardzo
udana impreza. Dzieci z naszej dzielnicy
wystawiają swoje prace, które wykonują w szkole czy w kółku plastycznym. Jest
też koncert kolęd. Co roku tych stanowisk
przybywa. Te festyny służą też wzajemnemu poznaniu się mieszkańców. Pawłów
jest jedną z tych dzielnic, w których przybywa mieszkańców. Cieszy nas, że ludzie
chcą tu mieszkać, że doceniają to, że jest
ładnie, bezpiecznie i przyjaźnie – uśmiecha się Marian Dudziński, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy.
Rada współpracuje aktywnie z miejscową parafią, szkołą, kołem emerytów
czy klubem sportowym. – W najbliższym czasie do rozwiązania są problemy
związane z gospodarką wodno-ściekową.
Staraliśmy się w dwumiesięcznych odstępach organizować spotkania mieszkańców z wykonawcą i Jednostką Realizującą Projekt. To trudne tematy, bo nie

Występ chóru w sali DOK w Pawłowie

wokół nas

Pawłów oczami mieszkańców
Do Biskupic, Kończyc i Rokitnicy dołącza Pawłów. Właśnie tej
dzielnicy poświęcony jest czwarty już album z cyklu wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu. Jego prezentację zaplanowano na 9 czerwca.
– To, o czym zawsze myślimy, przygotowując kolejny album, to by zachować jak
najwięcej ze wspomnień ludzi. Albumem
o Pawłowie wracamy do polskiego Śląska
z jego powstańczymi tradycjami – mówi
Tomasz Iwasiów, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.
Książka „Nasz Pawłów”, podobnie jak
dotychczasowe albumy, to historia pisana przez mieszkańców. Ma niespotykany walor autentyzmu i emocjonalnej
siły. Nie zabraknie w niej unikatowych
zdjęć,
nostalgicznych
wspomnień
i barwnych opowieści ludzi, którzy nieraz spędzili w dzielnicy całe życie. Prezentacja albumu odbędzie się 9 czerwca o godzinie 18 w sali Dzielnicowego
Ośrodka Kultury przy ul. Sikorskiego
w Pawłowie.

foto: MBP

wszystko można od razu załatwić. Prace
są opóźnione i nie postępują tak, jak życzyliby sobie tego mieszkańcy. Po zakończeniu robót na pewno zabierzemy się do
porządkowania naszej dzielnicy. Mamy
parę takich miejsc, gdzie można coś
w tym względzie zrobić. Do zagospodarowania jest park przy domu kultury. To
właśnie tam chcielibyśmy umieścić wspomnianą siłownię pod chmurką i plac zabaw. Dla dzieci miałby to być plac zabaw
ekstremalny, czyli z małą linownią i ścianą wspinaczkową, by najmłodsi mogli się
wyszaleć. Chcielibyśmy też przez naszą
dzielnicę przeprowadzić nową linię autobusową, czyli autobus 111. Starsi mieszkańcy Pawłowa korzystają z usług szpitala i przychodni w Biskupicach, więc to
połączenie autobusowe byłoby bardzo
korzystne – wyjaśnia Marian Calow.
– Jest nowo wybudowana sala gimnastyczna, z której korzystają nasi mieszkańcy.
Marzymy jeszcze o boisku przy szkole i to
byłoby zwieńczenie naszych działań. Jednym z ważnych zadań jest również uczenie profilaktyki odnośnie ustawy śmieciowej. Oczywiście segregujemy śmieci,
mimo to jednak nie zawsze udaje się to robić właściwie, a przecież to ważne – podsumowuje Krystian Jonecko. 

MM

Okładka nowego albumu

REKLAMA
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lekcja historii
W naszym mieście działał jeden z oddziałów antykomunistycznej organizacji „Kraj”

foto: Aleksandra Korol-Chudy

Młodzi i niepokorni, czyli zabrzańska „Kalina”

Tablica upamiętniająca działaczy „Kraju” na cmentarzu przy ul. Czołgistów

W 1949 roku, z inicjatywy mjr. Zenona Soboty, oficera Armii
Krajowej, postaci dość tajemniczej, z życiorysem o wielu znakach zapytania, powstał Krajowy Ośrodek „Kraj”. Jego ideą
było przygotowywanie się do walki zbrojnej w celu obalenia
władzy komunistycznej w Polsce.
„Kraj” stanowił jedną z szeregu powstających i działających wówczas konspiracyjnych organizacji niepodległościowego podziemia. W ramach „Kraju”
wydzielono dwa piony: „Starych”, których Sobota znał jeszcze z czasów spędzonych w Armii Krajowej, i „Młodych”,
z młodzieńczą wiarą, siłą i ambicją, by
działać przeciw komunistycznemu reżimowi i narzucanemu modelowi wychowania w sowieckim duchu.
Członkowie organizacji w dużej mierze
wywodzili się z harcerstwa, i to zarówno
przedwojennego, jak i z czasów okupacji i Szarych Szeregów, oraz tego reaktywowanego w 1945 r. w komunistycznej
Polsce, działającego jednak według metod, tradycji i wartości wypracowanych
w II RP. Nie podobało się to reżimowej
władzy, krytykującej wszystko, co przedwojenne. W 1950 r. doprowadziła ona
do likwidacji ZHP, jako organizacji siejącej ferment w głowach socjalistycznego
społeczeństwa i stwarzającej zagrożenie
dla ustroju.
Centrala „Kraju” znajdowała się w Warszawie, zaś w innych miastach jego
oddziały. W Zabrzu była to dywersyjna grupa „Kalina”, jedna z prężniejszych w organizacji. Jej dowódcą został
Ryszard Cieślak, ur. w 1926 r. w Lublinie, a w Zabrzu zamieszkały w 1947 r.
I to właśnie „Kalina” przeprowadziła najgłośniejszą i najbardziej zna-
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ną akcję „Kraju”, czyli wykonanie wyroku śmierci na Stefanie Martyce.
Martyka, niezbyt utalentowany aktor
i karierowicz, był spikerem prowadzącym stylizowaną na komunikat wojskowy, propagandową audycję w Polskim Radiu, znaną jako „Fala 49”. Przez
środowisko wrogie komunistycznemu
systemowi znienawidzony i uznawany za symbol zdrady oraz kolaboracji
z reżimem. Postać nie do końca jednoznaczna, przypisywano mu bowiem
współpracę zarówno z AK, jak i z Gestapo, a następnie z NKWD. Marek Hłasko pisał: Bydlę to włączało się przeważnie w czasie muzyki tanecznej, mówiąc:
„Tu Fala 49, tu Fala 49. Włączamy się”.
Po czym zaczynał opluwanie krajów imperialistycznych. Przeważnie jednak wsadzał szpilki w pupę Amerykanom, mówiąc
o ich kretynizmie, bestialstwie, idiotyzmie
i tego rodzaju rzeczach – następnie kończył swą tyradę słowami: „Wyłączamy się”.
Poza tym opluwał działaczy podziemia antykomunistycznego oraz pochwalał i uzasadniał porachunki władzy z żołnierzami
niepodległościowych organizacji.
Wydany na niego wyrok 9 września 1951 r.
wykonało w Warszawie trzech członków
„Kaliny”: Ryszard Cieślak ps. „Kawiński”,
Tadeusz Kowalczuk ps. „Marek” i Lech
Śliwiński ps. „Rawicz” oraz Bogusław
Pietrkiewicz ps. „Zbyszak” z oddziału „Lucyna” w Lublinie. Byli to „Młodzi” działa-
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cze „Kraju”, wywodzący się z harcerskich
szeregów, nieznani w stolicy, co zapewnić miało dodatkową asekurację. Tadeusz
Kowalczuk z Białegostoku był wówczas
uczniem klasy maturalnej w Technikum
Górniczym w Zabrzu. Lech Śliwiński, ur.
w 1931 r. we Lwowie, przyjechał do Zabrza wraz z rodzicami w 1945 r. i po maturze w 1950 r. rozpoczął pracę, by pomóc
w utrzymaniu rodziny.
I rzeczywiście, mimo „postawienia na
nogi” licznych służb, władzy nie udało się wpaść na trop zamachowców.
Śmierć spikera odbiła się jednak w Polsce szerokim echem i została wykorzystana przez komunistów propagandowo. „Rzutem na taśmę” oskarżono kraje
Zachodu o sączenie nienawiści w polskie
dusze i oczerniano konspiracyjne środowiska niepodległościowe, szerzące rzekomo wrogą propagandę i niweczące
trud narodu wkładany w odbudowę kraju. Z pogrzebu Martyki, który odbył się
w Warszawie 13 września, władze uczyniły wielką manifestację.
„Kraj” przestał istnieć latem 1952 r. Zadecydował o tym przypadek. W czasie
jednej z akcji złapano Krystynę Metzger,
kierowniczkę łączności, którą złamano w trakcie śledztwa. W konsekwencji
ujawnionych przez nią informacji aresztowano ponad stu członków organizacji, w tym czterech wykonawców wyroku
na reżimowym lektorze. Ich proces, który odbył się w Warszawie w dniach 18–20
września 1952 r., stał się główną rozprawą nad „Krajem” i miał charakter wybitnie pokazowy. Łącznie na ławie oskarżenia usiadło ośmiu członków organizacji:
Krystyna Metzger, Ryszard Cieślak, Lech
Śliwiński, Tadeusz Kowalczuk, Bogusław
Pietrkiewicz, Maria Karska, Stanisław
Hrywniak i Kazimierz Ickowicz. Z tej grupy, prócz trzech zamachowców, do zabrzańskiej „Kaliny” należeli też S. Hrywniak i K. Ickowicz, którzy ostatecznie
otrzymali karę 15 lat więzienia. Czwórkę zamachowców na Martykę, wyrokiem
sądu z 22 września 1952 r., skazano na
śmierć. Sam dowódca „Kraju” Zenon Sobota, w czasie urządzonej na niego obławy 2 lipca 1952 r., popełnił samobójstwo.
Prócz głównego procesu nad członkami
„Kraju” przeprowadzono również szereg
mniejszych. M.in. na terenie więzienia
na Mokotowie osądzono jeszcze dwóch
innych przedstawicieli „Kaliny”. Zeno-

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

Budynki skryły się w zieleni
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem przenieśmy się w okolicę skrzyżowania
dzisiejszych ulic Sobieskiego i Armii Krajowej...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia zabudowania należące do fabryki drutu
Adolfa Deichsela. Dziś znajdują się tu mieszkania. Budynki na przestrzeni lat
zbytnio się nie zmieniły. Wokół nich zdecydowanie przybyło jednak zieleni,
skrywającej zabytkową architekturę.
GOR

Zabudowania kompleksu Adolfa Deichsela

foto: Igor Cieślicki

na Filipowa skazano na 15 lat pozbawienia wolności, zaś Tadeusza Denkowskiego na 10 lat. T. Denkowski do Zabrza
przyjechał z rodziną latem 1946 r. Będąc
uczniem II Państwowego Gimnazjum
i Liceum Męskiego przy pl. Traugutta 1,
aktywnie włączył się w działalność harcerską, wstępując do 3 Drużyny Harcerzy
im. T. Kościuszki w Zabrzu. Za namową
kolegów z drużyny, K. Ickowicza i L. Śliwińskiego, w sierpniu 1951 r. przyłączył
się do „Kraju”. W tym czasie mieszkał już
w Gliwicach, skąd codziennie dojeżdżał
do Rokitnicy, gdzie studiował medycynę.
Sytuacja ta stwarzała idealną możliwość
rozpowszechniania ulotek i materiałów
o antyreżimowej wymowie. T. Denkowski
otrzymywał treść komunikatów, samodzielnie pisał je na maszynie, a następnie zostawiał w autobusach, tramwajach,
pociągach czy na dworcach. Od K. Ickowicza dowiadywał się też o szczegółach
działalności „Kaliny” i „Kraju”, np. o akcjach pozyskiwania broni od rozbrajanych milicjantów czy niezbyt chlubnych
napadach na sklepy alkoholowe w celu
pozyskania pieniędzy na działalność konspiracyjną. Sam K. Ickowicz urodził się
w 1930 r. w Przemyślu. Do Zabrza trafił
z rodzicami w 1946 r. W 1951 r. rozpoczął
studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
L. Śliwińskiego i jego towarzyszy z wyprawy do Warszawy rozstrzelano w więzieniu na Rakowieckiej 13 maja 1953 r.,
kilkanaście dni przed uprawomocnieniem się wyroku, które nastąpiło 28
maja. W 1993 r., dzięki apelacji rodzin
i przyjaciół, sąd unieważnił wydany na
nich wyrok w części oskarżającej ich za
działalność w „Kraju” (podobnie, jak
inne wymienione w artykule osoby), natomiast nie zniósł winy za zabójstwo,
uznając je za akt terroru politycznego.
W wielu środowiskach tę decyzję określono jako skandal nie do zaakceptowania. I choć społeczeństwo zapomniało o poświęceniu, jakie ponieśli czterej
członkowie „Kraju”, nie wyparli ich ze
swej pamięci przyjaciele Leszka Śliwińskiego z 3 Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki w Zabrzu. Z ich inicjatywy, 50
lat po wykonaniu wyroku, uczczono pamięć czterech straconych członków antykomunistycznego podziemia. W rocznicę egzekucji, 13 maja 2003 r., żyjący
jeszcze druhowie zorganizowali spotkanie ku pamięci rozstrzelanych, a następnie doprowadzili do ufundowania
poświęconej im tablicy. Pomnik ten, odsłonięty 2 października 2003 r., znajduje
się na cmentarzu parafialnym św. Józefa
w Zabrzu.  Aleksandra Korol-Chudy

Po latach budynki schowały się wśród drzew
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sport
W sobotę, 27 czerwca, na hałdzie w Makoszowach wystartuje Runmageddon Silesia

Wyzwanie dla prawdziwych śmiałków

– Uczestnicy będą przeskakiwać przez ściany, wspinać się na przeszkody drewniane
i linowe, czołgać się pod zasiekami, a także brnąć przez błoto i wodę. Celem jest nietypowy, ekstremalny wysiłek, ale i dobra
zabawa, a wszystko w industrialnej scenerii – podkreśla Andrzej Mitek z Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Runmageddon promowany jest pod
hasłem „Koniec świata... nudnych biegów!” i pozwala zmierzyć się w równorzędnej walce biegaczom, triathlonistom, crossfitowcom czy amatorom
sportów walki. Jednak to nie wyczynowi sportowcy stanowią o spektakularności wydarzenia. Większość uczestni-

foto: Tomasz Palej / MGW

W kosmicznej scenerii makoszowskiej hałdy pobiegną 27
czerwca uczestnicy Runmageddonu Silesia. Na 12-kilometrowej trasie morderczego
biegu będą musieli pokonać
ponad 50 przeszkód.

Uczestnicy Runmageddonu Silesia będę musieli ipokonać na 12-kilometrowej trasie ponad 50 przeszkód

ków Runmageddonu to poszukiwacze
mocnych wrażeń, niekoniecznie związani ze sportem, bardziej chcący przeżyć
coś wyjątkowego.
Historia hałdy, na której rozegrane zostaną czerwcowe zawody, sięga 1906 r.
Usypywane przez lata sztuczne wzniesienie ma prawie 2 km długości, około
900 metrów szerokości i ponad 30 metrów wysokości. Powierzchnia hałdy wynosi około 170 hektarów.

REKLAMA
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Runmageddon to kolejny cykl imprez
działającego od 2005 r. Stowarzyszenia OTK Rzeźnik znanego z organizacji m.in. Biegu Rzeźnika – górskiego
ultramaratonu na dystansie 80 km oraz
Maratonu Bieszczadzkiego. Partnerami zabrzańskiej imprezy są Kopalnia
Guido oraz stowarzyszenie „Skuteczni
dla Zabrza”. Szczegóły imprezy i zapisy
na www.runmageddon.pl. 

GOR

sport

foto: UM Zabrze

Za nami kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca

Tegoroczni laureaci Międzynarodowego Festiwalu Tańca

Parkiet zawirował w hali „Pogoń”
Pary taneczne z czternastu europejskich krajów wzięły udział
w tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca.
Zawody rozegrano 9 i 10 maja w hali „Pogoń”. Rywalizację
w kategorii tańców standardowych wygrała czeska
para Ondrej Sliska, Daniela Valientova. W latino triumfowali Edgar Marcos i Alina Nowak
występujący pod szyldem Hiszpanii.

tang i walców. Polacy
za Czechami
zajęli pięć kolejnych miejsc.
Tańce standardowe...
– Bardzo denerwowaliśmy się
przed turniejem, ale
już podczas zawodów, gdy
publiczność zadbała o wspaniałą atmosferę, wszystko minęło i tańczyliśmy już tylko dla niej – mówili zgodnie Patryk Budakiewicz i Jagoda Szkudłapska, którzy
wywalczyli piąte miejsce.
Sukcesem jest także wygrana Mateusza Tajaka i Julii Suryś wśród juniorów,
gdyż ta kategoria wiekowa w tym roku
w Zabrzu po raz pierwszy miała najwyższą rangę WDSF. – Pary dorosłe rywali...i latynoamerykańskie w hali „Pogoń”
zują w Zabrzu już po raz osiemnasty, ale
foto: UM Zabrze

Czesi od lat należą do faworytów zabrzańskiego maratonu tanecznego
i często wyjeżdżali z naszego miasta
z głównym trofeum imprezy. Tym razem
nie wygrali co prawda rywalizacji na mistrzowskie wykonania samby, rumby czy
paso doble, ale pary z tego kraju uplasowały się na drugim i trzecim miejscu
w tej kategorii, a w standardzie pokonali
rywali już zdecydowanie.
– To była ciężka rywalizacja przez dwa
turniejowe dni, ale wszystko ostatecznie
skończyło się dla nas bardzo udanie i to
nas bardzo cieszy – mówili zwycięzcy rywalizacji WDSF open standard Ondrej
Sliska i Daniela Valientova.
Dobrze w międzynarodowej konfrontacji na parkiecie zaprezentowały się
polskie pary, którym szczególnie dobrze poszło w prezentacji dostojnych

w tym roku udało nam się podnieść rangę turnieju. Po raz pierwszy wystartowały
pary ze światowych list rankingowych juniorów w wieku 14–15 lat – zwraca uwagę Andrzej Dominiak, jeden z organizafoto: UM
torów turnieju.
Zab
r ze
Zmagania tancerzy oceniali sędziowie z dziesięciu krajów.
Festiwal został przygotowany przez Federację Tańca Sportowego, Taneczny Klub Sportowy „GCT”
z Gliwic i Urząd Miejski
w Zabrzu. 
WG
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Sport
Zabrzańscy szczypiorniści skończyli rozgrywki superligi na piątym miejscu

Lekki niedosyt na koniec sezonu

Umowę z Górnikiem na kolejny rok podpisał Mariusz Jurasik

który zawodnikom będzie dostarczać
stroje sportowe. – Jestem zachwycony tą
umową. To młodzi ludzie z piękną filozofią. Przedłożyli nam dobrą ofertę, która
przełoży się na wyraźne wsparcie dla klubu – ocenia Bogdan Kmiecik.
Dobra wiadomość to z pewnością przedłużenie umowy z klubem przez Mariusza Jurasika, najbardziej doświadczonego zawodnika Górnika. Srebrny oraz
brązowy medalista mistrzostw świata
(z 2007 i 2009 r.) pozostanie przez kolejny rok. – Cieszę się bardzo, że w końcu negocjacje dobiegły końca. Myśleliśmy
o dłuższym kontrakcie, ale Mariusz po sezonie 2015/16 chce zakończyć karierę. To

foto: Górnik Zabrze

– Nie był to łatwy sezon. Mieliśmy inne
cele i nie osiągnęliśmy ich, niestety. Teraz
trzeba już myśleć o przyszłości. Przyszedł
czas na spore zmiany. Odchodzą od nas
niektórzy zawodnicy, a także trener, któremu należą się podziękowania za dwa
lata pracy. Myślimy intensywnie o odmłodzeniu drużyny, i to zadanie na całe lato.
Ten sezon wiele nas nauczył. Mamy piąte
miejsce, a powinno być lepiej. Taki jest jednak sport – mówi prezes klubu Bogdan
Kmiecik. Podobnie o postawie Górnika
na boisku w tym sezonie wypowiada
się czołowy strzelec zabrzan Bartłomiej
Tomczak. – Mamy duży niedosyt po zakończeniu rozgrywek. Nie obroniliśmy
trzeciego miejsca sprzed roku. Runda zasadnicza była dość udana, ale potem porażka z Puławami trochę nas podłamała.
Wynik jest z pewnością poniżej naszych
oczekiwań – uważa Bartłomiej Tomczak.
Mimo że rozgrywki dopiero co się zakończyły, w klubie już myśli się o kolejnym sezonie. Zabrzanie podpisali umowę z nowym sponsorem technicznym,

Z zabrzańskim klubem żegna się po tym sezonie m.in. Patryk Kuchczyński
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foto: Górnik Zabrze

Wygraną ze Stalą Mielec piłkarze ręczni Górnika Zabrze
zapewnili sobie piąte miejsce
w ostatecznej klasyfikacji superligi. Po ubiegłorocznym
sukcesie i wywalczeniu trzeciej lokaty, ten rezultat pozostawia lekki niedosyt…

oczywiście nie oznacza, że w przyszłym
roku definitywnie pożegna się z Zabrzem.
Mamy czas na rozważenie kilku wariantów – mówi prezes Bogdan Kmiecik.
Mariusz Jurasik był w tym sezonie drugim pod względem skuteczności graczem zespołu. W 27 meczach zdobył
132 bramki.
Z zabrzańską drużyną żegna się szwedzki szkoleniowiec Patrik Liljestrand. – Ten
sezon musiałem żyć sam, co było dla mnie
nową sytuacją. Do tej pory bowiem, czy to
w Niemczech, czy w Norwegii, mieszkałem
z rodziną. Po roku pobytu w Polsce jej powrót do Szwecji był najlepszym rozwiązaniem. Dzieciom trudno było się tu odnaleźć. Przez ostatnie dwanaście miesięcy
brakowało mi rodziny, dlatego wspólnie
z prezesem klubu doszliśmy do porozumienia, że zakończymy współpracę. Podaliśmy sobie ręce, podziękowaliśmy sobie za dwa lata miłej współpracy. Dziękuję
wszystkim oraz życzę powodzenia Górnikowi – podsumowuje Patrik Liljestrand.
Tymczasem konkretów zaczyna nabierać w Górniku współpraca z młodzieżą.
Wkrótce powstanie klasa sportowa mająca szansę stać się zapleczem dla klubu. To właśnie młodzi, perspektywiczni gracze mają w Zabrzu wypełnić lukę
po odejściu takich asów polskiej piłki
ręcznej, jak Patryk Kuchczyński, Michał
Kubisztal czy Robert Orzechowski, którzy podpisali umowy z Azotami Puławy.

WG

Sport
Zajrzeliśmy na budowę Stadionu im. Ernesta Pohla

Na dolnym poziomie trybuny od strony ul. Roosevelta pojawi się w czerwcu 3050 krzesełek. Jednocześnie sektor
ten zostanie odgrodzony od pozostałej części obiektu, gdzie nadal trwać
będą prace. – Z początkiem sierpnia planujemy
udostępnić dolną części trybuny południowej kibicom –
zapowiada Tadeusz Dębicki, prezes spółki Stadion
w Zabrzu. Dzięki temu w rundzie jesiennej Górnik będzie mógł rozgrywać mecze przy ul. Roosevelta.
Montowane na stafoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
dionie krzesełka
przygotowane

Montaż krzesełek rozpoczął się 1 czerwca od strony trybuny południowej

zostały w trzech kolorach: białym, czerwonym i niebieskim. Na trybunie południowej ma zostać z nich utworzony napis TORCIDA, a od strony ul. Damrota
– ZABRZE.
Intensywne prace trwają również na
usytuowanym od strony ul. Damrota głównym placu wejściowym o powierzchni 22 tys. metrów kwadratowych. – Obecnie kończymy system
odwodnienia. Układane jest
foto: Igo
r Ci e
ślic
ki
zbrojenie i trwa wylewanie posadzek – tłumaczy prezes Tadeusz
Dębicki. – Jednocześnie powstaje
pomieszczenie,
w którym będzie

Montaż instalacji co

foto: Igor Cieślicki

Główny plac wejściowy

Na placu od strony ul. Damrota trwa układanie zbrojenia i wylewanie posadzki

foto: Igor Cieślicki

Ostatecznego kształtu nabiera główny plac wejściowy,
układane są instalacje centralnego ogrzewania i elektryczne, powstaje centrum dowodzenia imprezą masową. Na
Stadionie im. Ernesta Pohla
trwa także montaż krzesełek.
Robotnicy w pierwszej kolejności pojawili się na trybunie
południowej, która częściowo
ma zostać udostępniona kibicom już w sierpniu.

foto: Igor Cieślicki

Krzesełka już na trybunach

Przyszłe centrum dowodzenia

się mieścić centrum dowodzenia imprezą masową. Gotowa jest
już jego konstrukcja. Teraz montowane
będą poszczególne instalacje oraz poszycie – dodaje.
W połowie czerwca planowane jest
otwarcie ofert w przetargu na wykonanie m.in. systemu klimatyzacji. Na
dniach rusza przetarg dotyczący przygotowania systemu biletowego. – Pozostanie nam do przeprowadzenia tylko
jeden przetarg na wykonanie robót drogowych i uzupełniające prace budowlane, dotyczące przede wszystkim elewacji
– tłumaczy Tadeusz Dębicki.  GOR, WG
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – obchodzi imieniny z Melchiorem i Baltazarem, 5 – przeplata się
z wątkiem, 8 – uczony z Rotterdamu, 9 –
przepych, 10 – działo, 11 – coś na czarną
godzinę, 12 – alpejski to cyklamen, 14 –
tropikalny krewny mrówki, 16 – grecka
bogini mądrości, 19 – wioślarska załoga, 21 – niejeden w koronie drzewa, 22
– śpiewa sam, 23 – zakończenie strzały,
24 – ojciec Wandy, co nie chciała Niemca, 26 – zachwyt, 28 – najważniejszy dla
rycerza, 29 – przedstawienie z ariami, 30
– pospolita skała metamorficzna, 33 – napój bogów, 35 – jednostka organizacyjna
w harcerstwie, 37 – siły zbrojne, 38 – gatunek herbaty, 39 – kończy walkę bokserską
przed czasem, 40 – krewny w linii męskiej,
41 – pozostałość minionej epoki, 42 – najzimniejszy stan USA.
Pionowo: 1 – warzywo z różyczkami,
2 – zasiada na Wiejskiej, 3 – po drugiej
stronie orła, 4 – pływają w wannie przed
Wigilią, 5 – okrasa, 6 – na drzwiach hotelowego pokoju, 7 – „… o Basię” lub „…
w Niekłaju”, 13 – chroni ranę, 15 – słaba
strona, feler, 17 – stacjonarny to już przeżytek, 18 – atmosfera, ale nie ziemska,
20 – marcinek lub michałek, 21 – mleczny
napój, 25 – Raymond, autor kryminałów,
27 – górskie ciasto, 30 – pocisk lub owoc,
31 – Fetting lub Niziurski, 32 – śpiewają ją
marynarze, 34 – wrogowie Hutu, 36 – religijny odłam.

1

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Głową muru nie przebijesz”, nagrody otrzymują: Halina Bernat i Rafał Oleksiak –
poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, Joanna Szincel – poczęstunek w McDonald’s oraz Adam Hajduk – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród
zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 22 czerwca.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Dorota Grychtoł – poczęstunek w McDonald’s, Anna Kałczok – poczęstunek w restauracji Balaton, Mirella Blachnik i Sabina Gdula – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz
Małgorzata Michalec – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało:
Orchidea, autorem cytowanego wiersza jest Czesław Miłosz, a myśl Benjamina
Franklina brzmi: „Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same ”.
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F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

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

Nasze
Zabrze Samorządowe 6/2015
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą brały udział odpowiedzi, które dotrą
do redakcji do 22 czerwca. Nasz adres: Dom
Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim
numerze przedstawia budynek SP nr 14. Nagrody otrzymują: Anna Gerga – poczęstunek
w restauracji Balaton oraz Beata Czyżewska
– poczęstunek w restauracji Stara Szkoła. Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją do 22
czerwca.

ROZRYWKA

Szczęśliwa młodość

3

Centrum handlowe M1

Szczęśliwa młodość!... nAwet smutki
ZaprAwne mą rozkoszą.
Dzień szczęścia długi – krótKi;
Łzy ulgę jej przynoSzą.

ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

SPONSORZY NAGRÓD

Szczęśliwa młoDość!... swe boleści
W słowiczyM odda śpiewie
I echem własNych skArg się pieści,
I o swYm szczęściu nie wie!

Z 9 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 czerwca.
4

1. węgierski trunek,
2. niejedna w atlasie,
3. turystyczna
lub na zakupy,
4. poprzedniczka dzwonka
do drzwi,
5. chodzi po wybiegu choć
nie jest zwierzęciem,
6. pomoc,
7. gliniany instrument
muzyczny,
8. wagonową śpiewa
Maryla Rodowicz.

1
2
3
4
5
6
7
8

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

Ć

C

J

Z

N

D

E

A

K

Z

I

A

E

A

Ń

M

P

O

Z

C

U

Y

E

U

L

K

A

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Alberta Camus, 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 czerwca.
Nasze Zabrze Samorządowe 6/2015

37

Kultura
Wystawa prac absolwentów zabrzańskiego plastyka

Za nami obchody
Dnia Bibliotekarza

foto: Igor Cieślicki

Z książką przez życie

Wystawę w holu DMiT można oglądać do końca sierpnia

Dyplomarium młodych artystów
Są młodzi, utalentowani, a sztuka zajmuje w ich życiu ważne miejsce. Mowa o uczniach Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk
Pięknych i Liceum Plastycznego, którzy 21 maja spotkali się
w Domu Muzyki i Tańca na tradycyjnym dyplomarium.

foto: Igor Cieślicki

Wśród prac dyplomowych zaprezentowanych podczas wernisażu znalazły się
grafiki, rysunki, fotografie, obrazy oraz
modele prezentujące aranżację wnętrz.
– Wystawa w Domu Muzyki i Tańca daje
możliwość pokazania tego, co robią nasi
uczniowie, szerszemu gronu publiczności
– mówi Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18.

Jedna z prezentowanych prac

– Dyplomarium to podsumowanie kilku
lat pracy, ale też informacja, że absolwenci naszego plastyka ruszają w świat dobrze przygotowani i mają co temu światu zaproponować – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Cieszę się, że mogę tu zaprezentować
swoje prace, „zareklamować się”, pokazać, co udało mi się osiągnąć. Podoba mi
się grafika komputerowa. To jest kierunek, w którym chciałabym iść. Malarstwo
jest dla mnie czymś dodatkowym, przez co
mogę wyrazić siebie, uzewnętrznić emocje
i myśli – uśmiecha się Paulina Szyp, jedna z absolwentek.
Patrycja Budny, choć swoją przyszłość
wiąże z matematyką, jest przekonana,
że nauka w zabrzańskim plastyku to
był niezwykle cenny czas. – Od dziecka
malowałam. Szkoła plastyczna to miejsce, gdzie mogłam rozwijać swoją pasję.
Dała mi szersze patrzenie na świat oraz
umiejętności techniczne. Uważam, że to
zaprocentuje w przyszłości – mówi Patrycja.
Wystawę w DMiT będzie można oglądać do końca sierpnia. 
MM

Kornelia Pielot, starszy kustosz z Filii nr 13 Miejskiej
Biblioteki Publicznej, została Bibliotekarzem Roku.
Wręczenie wyróżnienia było
jednym z elementów zorganizowanych 20 maja obchodów Dnia Bibliotekarza.
Pani Kornelia z biblioteką związana jest prawie
od 27 lat i, jak sama podkreśla, nie zamieniłaby
tej pracy na żadną inną.
– Praca jest niezwykle
przyjemna. Do biblioteki przychodzą
bardzo sympatyczni ludzie. Nie sposób
się tu nudzić – uśmiecha się pani Kornelia. – Ile książek czyta bibliotekarz?
Nie liczę, choć miałam okres, że zapisywałam to w notesie. Mam zazwyczaj
obok siebie kilka książek, które podczytuję. Ostatnio bardzo polubiłam także
audiobooki, których słucham w drodze
do pracy czy podczas prac domowych
– dodaje.
MBP w Zabrzu ma 30 tys. czytelników. Każdy z nich odwiedza bibliotekę średnio 10 razy w roku. By zachęcić do czytelnictwa, zabrzańska
placówka organizuje szereg akcji.
– Zapraszamy do nas i wychodzimy też
w teren, jak między innymi w ramach
akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Chcemy pokazać, że biblioteka to nie zakurzone regały z książkami, ale energiczni i pełni temperamentu ludzie, którzy
swoją misję skłaniania ludzi do czytania
biorą szalenie poważnie i niekoniecznie utożsamiają wyłącznie z pomieszczeniem bibliotecznym – podkreśla
Tomasz Iwasiów, dyrektor MBP w Zabrzu. W zabrzańskiej bibliotece pracuje około 60 bibliotekarzy. 
MM

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

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

Makoszowy
już całe skanalizowane
Kontrakt 4: Poprawa gospodarki ściekowej
w dzielnicy Makoszowy, mimo zmiany
Wykonawcy w trakcie realizacji, zakończył się
w terminie. Zakładany cel został osiągnięty
– zadbano bowiem nie tylko o ochronę
środowiska naturalnego, ale i o poprawę życia
mieszkańców.
– Pierwszy Wykonawca robót na osiedlu Piasek, który ogłosił upadłość, zmuszony był zejść z Kontraktu. To są
ogromne problemy, to wymaga inwentaryzacji tego,
co zostało zrobione, i jest to
brutalne rozliczenie się z poprzednim Wykonawcą i szukanie nowego – dobrego i solidnego – wspomina sytuację sprzed roku Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent
Miasta, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu. Z nowym
Wykonawcą – Biurem Techniczno-Handlowym „EMP
TERMO” Ewa i Marek Piękoś

Sp. J. – dalsza realizacja Kontraktu przebiegała już bez
większych problemów.
– Warunki atmosferyczne wyjątkowo nam sprzyjały, prace postępowały zgodnie z harmonogramem, bez
znaczących trudności. Wszyscy mieszkańcy zostali podpięci do nowej kanalizacji.
Nie będzie więcej problemów
z szambami, wody deszczowe płyną do rzeki – do odbiorników, sieć wodociągowa, która była zawodna, została wymieniona na nową.
To wszystko przez wiele lat

posłuży mieszkańcom – wylicza Marcin Ślęzak, przedstawiciel Wykonawcy Kontraktu 4.
Jak dodaje Piotr Niemiec,
Prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, miasto potężne środki przeznaczyło również na modernizację dróg

Wykonawca: Biuro Techniczno-Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś Sp. J.
Koszt robót w ramach Kontraktu wyniósł: 11,7 mln PLN z VAT.
Zrealizowano: przebudowę kanalizacji sanitarnej ok. 5 km, przebudowę kanalizacji deszczowej
ok. 6 km, przebudowę sieci wodociągowej ok. 1,2 km, odtworzenie/budowę nawierzchni
drogowych ok. 22 tys. m2.
Prace obejmowały następujące ulice: Franciszka Bujoczka, Kłodnicką, Lotniczą, Lubuską,
Oświęcimską, Rybną, Jana Styki, Żurawią.
Roboty zostały zakończone w dniu 16.12.2014 roku.
W dniu 6.02.2015 roku rozpoczął się 12-miesięczny Okres Zgłaszania Wad, po którym
rozpocznie bieg 3-letni Okres Rękojmi za Wady.

i infrastruktury typu: chodniki, trasy rowerowe czy zieleńce. W ten sposób dzielnica zyskała zupełnie nowe
oblicze.
– Dokończyliśmy porządkowanie gospodarki wodnościekowej w Makoszowach.
To wielkie przedsięwzięcie służy mieszkańcom, ale przede
wszystkim środowisku naturalnemu. Nieoczyszczone
ścieki z Makoszów nie będą
już trafiały do Potoku Bielszowickiego i Kłodnicy – podsumowuje Danuta BochyńskaPodloch, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Zaborze Północne – maraton
trudności zwieńczony sukcesem
Kontrakt 3: Poprawa gospodarki ściekowej
w dzielnicy Zaborze Północne, należał bez
wątpienia do jednego z najtrudniejszych
w całym Projekcie. Mimo to udało się pokonać
pojawiające się po drodze przeszkody i w wielkim
stylu dotrzeć do mety. Cała dzielnica może już
korzystać z dobrodziejstw nowej kanalizacji.
Żadna ze skał nie okazała się
zbyt twarda do zgryzienia.
Jak wylicza Janusz Klimek,
przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „M+” Sp. z o.o., Wykonawcy Kontraktu, w trakcie robót
napotkano na niezinwentaryzowane wcześniej pokłady
skały, na zamoknięte grunty,
jak i na pozostałości po budowie osiedla.
– Dużym zaskoczeniem była stara infrastruktura dróg
tymczasowych wykonanych
z płyt drogowych, wtedy, w latach 60. i 70., po prostu zasypana, nie zdemontowana.

Musieliśmy te drogi rozebrać,
skuć beton, to wszystko wydłużało realizację prac na tym
terenie – wyjaśnia Janusz
Klimek.
– Niestety – pokłady skał czy
znajdujące się pod ziemią płyty betonowe nie były do przewidzenia wcześniej. Dodatkowo Wykonawca borykał się
z wyjątkowo namokniętym
gruntem, w wyniku nieszczelnych kanałów ścieki przedostawały się do ziemi. Na szczęście realizację Kontraktu udało się zakończyć w terminie,
w którym będziemy go mogli rozliczyć z Narodowym

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
podkreśla Danuta Bochyńska-Podloch, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.
– Na pewno długo będę pamiętała te kruszone w Zaborzu Północnym skały – dodaje Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu. – To był trudny Kontrakt nawet przez sam fakt

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „M+” Sp. z o.o.
Koszt robót w ramach Kontraktu wyniósł: 46,1 mln PLN z VAT.
Zrealizowano: budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej ok. 10 km, budowę i przebudowę
kanalizacji deszczowej ok. 15 km, przebudowę wodociągu przesyłowego 400 m, odtworzenie/
budowę nawierzchni ok. 78 tys. m2.
Prace obejmowały następujące ulice: Czereśniową, Działaczy Rodła, Jałowcową, Kalinową,
Wacława Karczewskiego, Adama Kawika, ks. Antoniego Korczoka, Krótką, Leszczynową,
Modrzewiową, Olchową, Orzechową, Ambrożego Pordzika, Porzeczkową, Rolnika, Jerzego
Wyciska i Agrestową.
Roboty zostały zakończone w dniu 26.09.2014 roku.
Roboty drogowe zostały zakończone w dniu 30.11.2014 roku.
W dniu 14.03.2015 roku rozpoczął się 12-miesięczny Okres Zgłaszania Wad, po którym
rozpocznie bieg 3-letni Okres Rękojmi za Wady.
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liczby mieszkańców zamieszkujących tę dzielnicę. Piętrzące się problemy powodowały
z jednej strony zniecierpliwienie mieszkańców, z drugiej –
wymuszały ogromne zaangażowanie, zarówno nasze, jak
i Wykonawcy.
Finisz robót oznacza dla
mieszkańców nie tylko koniec
uciążliwości realizacyjnych.
Od tej pory mogą oni bezawaryjnie odprowadzać ścieki z posesji, wody deszczowe
odpływają w sposób uporządkowany do nowej kanalizacji deszczowej, skończył się
również problem podmakania budynków w wyniku nieszczelności. To, co dodatkowo widoczne gołym okiem,
to całkowicie przebudowany
układ dróg i chodników.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

