Nr indeksu: 328855 ISSN 1232-1400 Wydanie bezpłatne

Wrzesień 2014, nr 9 (232)

Kolarski peleton
otworzył średnicówkę
Drogowa Trasa Średnicowa w Zabrzu gotowa!
Otwarciu jej najnowszego odcinka towarzyszył
rodzinny rajd rowerowy. Na starcie stanęło
ponad 800 rowerzystów.
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na dobry początek
We wrześniu obchodzić będziemy 92. rocznicę nadania Zabrzu praw miejskich

Świętujemy urodziny naszego miasta!
Barwny korowód na ulicach, obfitujący w różnorodne atrakcje rodzinny piknik w parku oraz koncert
galowy w Domu Muzyki i Tańca
znajdą się w programie obchodów
92. rocznicy nadania Zabrzu praw
miejskich. Urodziny naszego miasta będziemy świętować w ostatni

foto: Igor Cieślicki

Spotkanie z prezydent miasta

Od południa mieszkańcy będą mogli się
bawić na rodzinnym pikniku przygotowanym w parku przy ul. Dubiela. – Na scenie
wystąpią młodzi, zdolni zabrzańscy artyści.
Zobaczymy między innymi laureatów Zabrzańskiego Festiwalu Tańca „Igraszki” oraz
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im.
Norberta Kroczka – zapowiada Katarzyna
Flak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
– Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci.
Będą warsztaty artystyczne, programy edukacyjne na wesoło, pokazy szczudlarskie
i zajęcia sportowe – dodaje. Dodatkowymi
atrakcjami będą stoiska edukacyjno-kultu-

Ulicami miasta przejdzie do parku przy ul. Dubiela barwny korowód

ralne, na których zaprezentują się zabrzańskie placówki kulturalne i oświatowe oraz
stowarzyszenia oferujące niecodzienne gry,
zabawy i animacje twórcze. Kolejny już raz
Skarbnikowym Godom towarzyszyć będą
targi aktywności obywatelskiej organizowane przez Forum Razem. Miłośnicy zwierząt będą mogli z kolei zajrzeć do kącika
przygotowanego przez schronisko „Psitul
mnie”. Nie zabraknie konkursów z nagrodami. Podczas pikniku poznamy laureatów
rywalizacji na najlepsze przebranie oraz
najpiękniejsze zabrzańskie serce biorące
udział w paradzie.
Na scenie zaprezentuje się także działający
przy Szkole Podstawowej nr 14 chór Laetitia
Cantus oraz Śleper Band, który zaprezentuje znane i lubiane przeboje w nowych aranżacjach. Mistrzowie kuchni molekularnej
z Szybu Maciej przedstawią nowinki kuli-

Zgłoś kandydata do nagrody
Święto Miasta to okazja do wręczenia
nagród prezydenta w dziedzinie kultury.
Uroczystość odbędzie się podczas koncertu galowego w Domu Muzyki i Tańca.
Nagroda przyznawana jest za wybitne
osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój lub upowszechnianie kultury w Zabrzu. Kandydatów do
nagrody można zgłaszać do 10 września
w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Urzędu
Miejskiego:
ul. Wolności 286, pok. 302,
fax 32 373 34 37
e-mail sekretariat_wkd@um.zabrze.pl

foto: Igor Cieślicki

Święto Miasta tradycyjnie już zainaugurują
Skarbnikowe Gody. W sobotę, 27 września,
o godzinie 11 z placu Wolności wyruszy
barwny korowód, którego hasłem przewodnim będą w tym roku słowa „Zabrze w sercu
Europy”. Do parku przy ul. Dubiela przemaszerują przedszkolaki i uczniowie zabrzańskich szkół. Będą przedstawiciele klubów
sportowych oraz działających w mieście
firm, stowarzyszeń i organizacji. Nie zabraknie zabytkowych samochodów i pojazdów
militarnych. Przemarsz ubarwią występy
mażoretek i orkiestry dętej.

foto: Igor Cieślicki

weekend września.

Nie zabraknie zabytkowych samochodów
narne i pokażą sztukę gotowania od innej
strony. Gwiazdą wieczoru będzie zespół
Łąki Łan. Grupa powstała podczas jam session w warszawskich klubach. Muzycy tworzą na scenie niezapomniane widowisko,
które mogli zobaczyć m.in. uczestnicy Przystanku Woodstock, Coke Live Music Festival
oraz Heineken Open’er Festival. Imprezę zakończy urodzinowy pokaz sztucznych ogni.
W niedzielę, 28 września, w Domu Muzyki
i Tańca odbędzie się z kolei koncert galowy
z okazji rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich. Na scenie pojawią się artyści Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod
dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego oraz
gwiazdy Teatru Roma: Damian Aleksander,
Ewa Prus, Edyta Krzemień i Łukasz Talik.
– Zapraszam wszystkich mieszkańców do
wspólnego świętowania urodzin naszego
miasta. Jestem przekonana, że wśród różnorodnych atrakcji każdy znajdzie coś dla
siebie – uśmiecha się prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 
SOR
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Przedszkole budowane przy ul. Lipowej

Nowe oblicze zyskał w ostatnim czasie m.in.
budynek Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul.
Gdańskiej. Termomodernizacja objęła odnowienie i docieplenie elewacji oraz dachu. Wymienione zostały drzwi zewnętrzne, instalacja odgromowa i rynny. Wyremontowano
schody zewnętrzne i posadzki przy głównym
wejściu, dobudowana została pochylnia dla
niepełnosprawnych. Koszt prac to 1,2 mln zł.
Do odnowionych budynków wracają także
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 przy
ul. Tarnopolskiej w Mikulczycach. Termomodernizacja zabytkowego gmachu kosztowała 2 mln zł. W budynku objęte renowacją
zostały wykonane z cegły i piaskowca zewnętrzne ściany. Wymieniono okna i drzwi
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Trzynastka szczęśliwa dla Górnika

foto: Igor Cieślicki

Sport

Szkoła Podstawowa nr 14

wokół nas

Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Trwa przetarg
dotyczący wyłonienia wykonawcy termomodernizacji SP nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej.
Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej objął do tej pory około
50 obiektów, a łączna wartość zrealizowanych inwestycji sięga prawie 80 mln zł. Blisko połowę tej kwoty stanowi wkład własny
miasta. Reszta to dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dzięki wykonanym pracom koszty utrzymania placówek spadają średnio o jedną trzecią. Zmniejsza się także ilość emitowanych
do atmosfery zanieczyszczeń.
Równolegle z remontami istniejących placówek oświatowych powstają też nowe obiekty. Przykładem tego jest przedszkole przy
ul. Lipowej w Mikulczycach, gdzie pierwsze
maluchy trafią jesienią. W budynku trwa już malowanie
ścian w salach zabaw. Po
ich zakończeniu ruszy układanie

foto: Igor Cieślicki

do wyremontowanych szkół

Odnowiony gmach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5

wykładzin. W trakcie są przetargi na dostawę mebli i wyposażenia placu zabaw. Na
nowe przedszkole przeznaczono z miejskiej
kasy prawie 9 mln zł. – W przedszkolu będzie osiem sal zajęć dla dwustu dzieci, każda z własnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji maluchów będą: sala gimnastyczna,
sala teatralna ze sceną, sala plastyczna, sala
muzyczna oraz sala zabaw. Z sal będzie
można wyjść na cztery zewnętrzne tarasy.
W przedszkolu znajdą się także pokój logopedy, gabinet lekarski oraz pokój rozmów
indywidualnych. Aranżacja i wykończenie pomieszczeń zapewnią maluchom
miły pobyt, dobrą zabawę i przyjemną edukację – uśmiecha się Leszek
Szczygielski, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Re-

montów UM. Przy budynku powstanie także
parking dla kilkunastu samochodów.
W tym roku szkolnym naukę w zabrzańskich szkołach rozpocznie 2,2 tysiąca pierwszoklasistów. Wśród nich będzie około 850
sześciolatków urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku. – Druga połowa rocznika
2008 będzie uczęszczała do 38 przedszkoli
lub oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych – tłumaczy Marek Torbus
z Wydziału Oświaty UM.

MM

Takie są liczby:
18,5 tysiąca

uczniów rozpocznie naukę
w Zabrzu w tym roku szkolnym

9,2 tysiąca

to uczniowie
szkół podstawowych

4,5 tysiąca

osób uczyć się będzie
w gimnazjach

1,9 tysiąca

osób to uczniowie
liceów ogólnokształcących

238 mln zł

stanowią w 2014 r. nakłady
na zabrzańską oświatę,
to 38 procent budżetu miasta

Szkoła Podstawowa nr 24 w Mikulczycach
foto: Igor Cieślicki
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Od 8 sierpnia kierowcy mogą korzystać z kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Kolarski peleton przete

Drogowa Trasa Średnicowa w Zabrzu gotowa! W piątek, 8 sierpnia, do
ruchu został oddany kolejny jej odcinek, który umożliwia dojechanie
do granicy Gliwic. Otwarciu drogi towarzyszył rodzinny rajd rowerowy. Na starcie stanęło ponad 800 rowerzystów skuszonych niepowta-

Kierujących się w stronę ronda Sybiraków
rowerzystów można było zauważyć już na
długo przed rozpoczęciem rajdu. Kolorowy
tłum na estakadzie, gdzie ustawiona została brama startowa, gęstniał z każdą chwilą.
Gdy jedni ustawiali się w kolejce po numery
startowe, inni sprawdzali czy ich jednośladom nic nie dolega. Na wszelki wypadek
do dyspozycji był punkt serwisowy. Po
symbolicznym przecięciu wstęgi rowerzyści
dwukrotnie pokonali prawie 3-kilometrowy
odcinek pomiędzy węzłem z ul. gen. de
Gaulle'a a granicą Gliwic. Uczestników rajdu było tak dużo, że żółty peleton rozciągał
się na odcinku kilkuset metrów. Najmłodsi
jechali w przymocowanych do jednośladów
fotelikach albo w przyczepkach. Tym, którzy
nie radzili sobie jeszcze bez podpórek, pomagali rodzice. Były tandemy i wymagające
ekwilibrystycznych wręcz umiejętności jednokołowce. Wszyscy z uśmiechami na twarzach zmierzali do mety, która usytuowana
była przed halą Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Matejki. Tu na uczestników rajdu czekały pamiątkowe medale,
koncerty i inne atrakcje. – Razem z dziećmi
jeździmy sporo na rowerach na wczasach.
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rzalną okazją do wspólnego przetestowania nowiutkiego asfaltu.

Beata Koprucka z Jasiem i Szymkiem

Wtedy zwykle po górach. Trzypasmową drogą jechaliśmy pierwszy raz. Wrażenia są super – uśmiechali się państwo Bożena i Piotr,
rodzice 5-letnich bliźniaków Marty i Adasia.
– Czekaliśmy na otwarcie tego odcinka, bo
na co dzień jeździmy średnicówką. Rowerowe wypady też bardzo lubimy i dlatego tu
jesteśmy. Rajd na otwarcie drogi to świetny
pomysł – mówił Andrzej Kościsty z Rudy Śląskiej, który na rajd przyjechał z żoną Bogusławą i wnukami. – To była moja inicjatywa,
ale chętnych nie musiałem długo szukać –
podkreślał pan Andrzej. Z 3,5-letnią córeczką Michalinką, usadowioną w rowerowym
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Mirella i Sławomir Pałuccy z Michalinką

foteliku, przejechali średnicówką Mirella
i Sławomir Pałuccy. – W tym roku zaczęliśmy
wspólne jeżdżenie na rowerach. To zdecydowanie lepsze niż siedzenie przed telewizorem – przekonywali zgodnie.
Podobnego zdania była Beata Koprucka,
mama 3-letniego Jasia i 7-letniego Szymka. –
Wystartowaliśmy w trójkę i szczęśliwie dojechaliśmy do mety. Droga jest super. Bardzo dobrze, że projektanci pomyśleli o rowerzystach
i powstała dla nich kładka nad torami kolejowymi – zwraca uwagę pani Beata. – Ta trasa
była bardzo potrzebna. Na pewno pomoże
w odkorkowaniu Zabrza i Gliwic. Teraz
z mężem będziemy już jeździć po niej samochodem. A pewnie za kilkanaście lat Jasiu też
wyjedzie na nią już za kierownicą – dodaje.
Budowa najnowszego odcinka DTŚ trwała
dwa lata. Prowadzący od węzła z ul. gen. de
Gaulle'a do granicy Gliwic fragment drogi ma
2,95 km długości. Powstał na nasypie o kubaturze 1,2 mln metrów sześciennych. Drogowcy wykonali tunel wzdłuż ul. Jaskółczej,

foto: Igor Cieślicki

Uroczyste przecięcie wstęgi i można dawać sygnał do rozpoczęcia rajdu

Państwo Bożena i Piotr z dziećmi

wokół nas

most nad potokiem Guido, zintegrowany
z kładką dla pieszych i rowerzystów wiadukt
nad torami kolejowymi oraz wiadukt łączący
trasę z ul. Roosevelta. Drogę oświetlają 204
latarnie, ułożonych zostało 8,5 km rur kanalizacyjnych służących do odwadniania jezdni. Wykonano jedenaście przepustów dla
zwierząt oraz 3,1 km ekranów akustycznych.
– Drogowa Trasa Średnicowa ma już bardzo
długą historię, ale budowa jej zabrzańskich
odcinków stanowi zaprzeczenie ciągnących

Takie są liczby:
7,6 km

...inni w przyczepkach...

foto: Igor Cieślicki

...albo z pomocą rodziców

się latami prac. Mimo wielu pojawiających
się problemów fragment drogi w naszym
mieście powstał bardzo sprawnie – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przedłużenie średnicówki to jedna z najważniejszych inwestycji w mieście
oraz spełnienie marzeń mieszkańców Zabrza i całej aglomeracji. Droga umożliwi wyprowadzenie ruchu poza centrum, co z kolei
pozwoli na podjęcie kolejnych inwestycji
drogowych w mieście. Dziękuję wszystkim,
którzy pozwolili na doprowadzenie tego
dzieła do końca – dodaje pani prezydent.
Budowa DTŚ to inwestycja finansowana

z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, rezerwy subwencji ogólnej budżetu
państwa oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Prawie 50 mln zł dołożyło z własnej kasy Zabrze. Pozwoliło to na
kontynuowanie prac w chwili, gdy pojawiły
się problemy z finansowaniem na szczeblu
centralnym. – Dzięki wspólnemu wysiłkowi
oraz bardzo dobrej współpracy Zabrza i województwa śląskiego możemy się cieszyć
z otwarcia kolejnego odcinka Drogowej
Trasy Średnicowej – zaznacza marszałek
województwa śląskiego Mirosław Sekuła.
Przypomnijmy, że poprzedni odcinek DTŚ,
o długości 4,7 km, został otwarty w czerwcu
2011 r. 
GOR

to długość Drogowej Trasy
Średnicowej w Zabrzu

733,3 mln zł

to koszt budowy drogi
w naszym mieście

41,7 mln zł

to środki własne Zabrza
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Niektórzy jechali na jednym kole...

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

estował średnicówkę

wokół nas
Drogowcy zapowiadają, że cała Drogowa Trasa Średnicowa będzie gotowa w przyszłym roku

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Do autostrady dojedziemy jesienią

Paski zasłaniające częściowo tablice informacyjne znikną jesienią

Zakończenie budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu oznacza,
że kierowcy mają już do dyspozycji 23-kilometrowy odcinek drogi prowadzący przez pięć miast. W październiku gotowy ma być pierwszy
z gliwickich fragmentów średnicówki. Po jego otwarciu trasa uzyska
połączenie z autostradą A1, stając się prawdziwym oknem na świat.
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Informacje są optymistyczne.
Ruszyliśmy z robotą i jestem
przekonany, że efekty będą
podobne jak w Zabrzu – zaznacza Arkadiusz Kierkowicz,
wiceprezes Eurovia Polska S.A.
Możliwość kontynuowania prac na odcinku
G2 to efekt umowy podpisanej przez samorządy województwa śląskiego i Gliwic.
Dzięki temu udało się „załatać” kilkusetmilionową lukę w finansowaniu inwestycji,
związaną ze wzrostem jej kosztów.
Gliwice będą bowiem beneficjentem środków pochodzących z Krajowego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wraz z dobiegającymi końca pracami nad
zachodnią częścią średnicówki coraz głośniej mówi się o przedłużeniu trasy na
wschód. – Trzeba wierzyć, że i w tamtym
kierunku nastąpi skonsolidowanie działań
i uda się wypracować warunki organizacyjne oraz finansowe, by za przykładem odcinka zachodniego DTŚ była realizowana również w kierunku wschodnim – mówi prezes
Marian Hacuś.
Na początku sierpnia rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie projektu 14kilometrowego odcinka DTŚ w Sosnowcu,
Mysłowicach i Jaworznie. W imieniu trzech
miast postępowanie przeprowadziło Jaworzno. Umożliwiająca rozpoczęcie robót
dokumentacja ma być gotowa w połowie
przyszłego roku. Zgodnie z założeniami,
prace budowlane miałyby się rozpocząć
w 2016 r. i potrwać do 2018 r. Koszt budowy
wschodniego odcinka średnicówki szacowany jest na 900 mln zł. 

GOR

foto: Krzysztof Krzemiński

Budowa średnicówki to jedna z najdłużej realizowanych inwestycji drogowych w naszym
kraju. Jej początki sięgają lat 80. W 1993 r.
utworzona została spółka DTŚ S.A. zajmująca się m.in. przygotowaniem, projektowaniem i nadzorem nad przedsięwzięciem.
– Oddany właśnie do użytku
zabrzański fragment Drogowej Trasy Średnicowej jest
kolejnym, który przybliża nas
do zakończenia całej inwestycji – podkreśla Marian Hacuś,
prezes spółki DTŚ S.A. – W tej chwili kierowcy mają łącznie do dyspozycji 23 kilometry
średnicówki. W tym roku chcemy oddać do
użytku pierwszy z gliwickich odcinków, stanowiący węzeł z autostradą A1. W przyszłym
roku planujemy otwarcie odcinka G2. Tym
samym będziemy mogli mówić o prawie 32
kilometrach Drogowej Trasy Średnicowej,
czyli całej inwestycji zrealizowanej zgodnie
z zamierzeniami – dodaje.
Zakończenie budowy odcinka średnicówki
od granicy miasta do ul. Kujawskiej planowane jest na październik. Wykonawcą tego
fragmentu trasy jest Skanska S.A. Prace na
odcinku między ul. Kujawską a węzłem drogi
krajowej nr 88 z ul. Portową prowadzi z kolei
konsorcjum firm, którego liderem jest Eurovia Polska S.A., wykonawca oddanej właśnie do użytku zabrzańskiej części drogi. –

Najnowszy odcinek DTŚ

Otwarty w sierpniu fragment trasy przecina park im. Powstańców Śląskich
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wokół nas
Dobiega końca wymiana torowiska tramwajowego w Maciejowie, kolejne remonty niebawem

foto: Igor Cieślicki

Nowe torowisko prawie gotowe

Robotnicy układają prefabrykowane płyty wzdłuż ul. Wolności w Maciejowie

Dobre wieści dla pasażerów tramwajów! W Maciejowie dobiega końca
wymiana torowiska pomiędzy ul. Kondratowicza a granicą Gliwic. To
kolejny w naszym mieście odcinek sieci objęty modernizacją. Wcześniej nowe szyny pojawiły się wzdłuż ulic 3 Maja i Bytomskiej. A jak
zapowiadają przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie, niebawem mają
ruszyć remonty kolejnych fragmentów tych ulic.

foto: Igor Cieślicki

stopadzie 2013 roku. Modernizacja tego odcinka pochłonęła około 10,3 miliona złotych
netto – wylicza Andrzej Zowada, rzecznik
spółki Tramwaje Śląskie. – Z kolei od lipca
ubiegłego roku po nowym torowisku jeżdżą
już tramwaje na odcinku ulicy Bytomskiej
od Chrobrego do Drzymały. Modernizacja
infrastruktury w tym miejscu kosztowała około 2,7 miliona złotych netto. Łącznie
w pierwszym etapie projektu zmodernizowanych zostało prawie 3,3 kilometra torowisk – dodaje Andrzej Zowada.
Tymczasem Tramwaje Śląskie szykują się
już do realizacji II etapu projektu moder-

foto: Igor Cieślicki

Wzdłuż ul. Wolności wymieniono już tory
od granicy z Gliwicami do skrzyżowania
z ul. Myśliwską. Trwa ostatni etap prac, który obejmuje budowę torowiska północnego
w kierunku zajezdni w Gliwicach. Całość robót na tym odcinku kosztuje ok. 6,3 mln zł.
Prace wykonuje firma ZUE S.A. z Krakowa.
Remont torowiska w Maciejowie, który
ma się zakończyć jeszcze latem, to kolejne
przedsięwzięcie realizowane w ostatnim
czasie w Zabrzu przez spółkę Tramwaje
Śląskie. – Wcześniej modernizacja objęła
ulicę 3 Maja, na odcinku od Lutra do ulicy
Makoszowskiej. Roboty zakończyły się w li-

nizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w aglomeracji. W Zabrzu będą
remontowane jeszcze dwa fragmenty torowisk. – To kolejny odcinek ulicy Bytomskiej, tym razem fragment pomiędzy ulicami Chrobrego a Młyńską. Modernizowane
będzie także torowisko w ciągu: ulica Lutra, plac Krakowski i ulica Brysza do ulicy
Wolności – zapowiada Andrzej Zowada.
Drugi etap projektu obejmie łącznie modernizację 3,1 km torów.
– W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę tych
prac. Modernizacja kolejnego odcinka ulicy
Bytomskiej zakończy się najpóźniej do połowy 2015 roku – deklaruje Andrzej Zowada.
Chociaż remonty powodują spore utrudnienia w ruchu i kursowaniu tramwajów, to
korzyści po zakończeniu prac są ogromne.
– Technologie stosowane przy modernizacji
torowisk pozwalają na znaczne zmniejszenie energii wibroakustycznej emitowanej
przez tramwaje. Oznacza to wyraźną redukcję hałasu oraz drgań powodowanych
przez jadący tramwaj. Zyskują zatem mieszkańcy domów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii tramwajowych. Zmianę na lepsze
odczuwają też pasażerowie, ponieważ jazda tramwajem jest dużo bardziej komfortowa – zwraca uwagę Andrzej Zowada.
Warto też przypomnieć, że po Zabrzu jeżdżą
zmodernizowane wagony serii 105, które
przeszły gruntowny remont. Dzięki czemu
są cichsze, wygodniejsze i bardziej ekonomiczne, bo zużywają mniej prądu. Przebudowa torowisk, która oprócz Zabrza objęła
też m.in. Chorzów i Katowice, to część unijnego projektu modernizacji infrastruktury
tramwajowej w sześciu miastach regionu.
Jego wartość sięga blisko 800 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi
prawie 60 procent kosztów. 
SOR

Zmodernizowany fragment torowiska w Biskupicach...

...i wzdłuż ul. 3 Maja
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z życia nas
wokół
samorządu
Zabrzanie mogą już korzystać z efektów rekultywacji terenów nad Bytomką

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Jeśli relaks, to nad Bytomką

Zrekultywowany teren w rejonie boiska orlik w Maciejowie

Efekty gigantycznego programu rekultywacji zdegradowanych terenów nad Bytomką są już odczuwalne dla mieszkańców. Do ich dyspozycji oddawane są pierwsze z obszarów,
które w wyniku zakrojonych na szeroką skalę prac odzyskały dawny blask. Na wart ponad 30 mln zł projekt zabrzański
Projekt rekultywacji zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej terenów nad
brzegami obejmował początkowo osiem obszarów o łącznej powierzchni 179,8 ha. Niedawno stało się możliwe dodanie kolejnych
dwóch terenów, w efekcie czego rekultywacja objęła łącznie 183,2 ha. W ramach prowadzonych prac znikają dzikie wysypiska
i ruiny budynków, odkażana lub wymieniana jest gleba, sadzone są nowe rośliny i wyznaczane ścieżki dla rowerzystów i spacerowiczów. Pojawiają się ławki i stanowiska
z planszami informującymi o występujących

Te tereny odzyskują
dawny blask:
•
•
•
•
•
•
•
•

nieużytek w Zabrzu Maciejowie
(okolice boiska orlik)
nieużytek w Zabrzu Maciejowie
(na północ od ul. Nad Kanałem)
wyrobisko po eksploatacji gliny
w rejonie Miejskiego Ogrodu
Botanicznego
zwałowisko odpadów hutniczych
w rejonie ulic Bytomskiej i Hagera
zwałowisko odpadów wydobywczych
w Biskupicach – hałda „Ruda”
zwałowisko odpadów
wydobywczych przy ul. Trębackiej*
teren byłej koksowni „Concordia”
w rejonie ul. Hagera*
stawy zapadliskowe w rejonie
ul. Tarnopolskiej
* Obszary poszerzone o dodatkowe tereny.
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foto: Igor Cieślicki

samorząd pozyskał aż 26 mln zł unijnego dofinansowania.

Cieszy nas to, bo będziemy mogli szybciej oddać tereny mieszkańcom – dodaje.
– Rekultywacja terenów nad Bytomką to
projekt niezwykle ważny dla mieszkańców
i środowiska, w którym żyjemy. Z krajobrazu naszego miasta znikają dzikie wysypiska
i zagrażające bezpieczeństwu ruiny. Usuwana jest skażona gleba, sadzone są drzewa
i krzewy. Dzięki podjętym
działaniom zmienia
się wizerunek Zabrza. Powstają
malownicze
miejsca do
rekreacji
i
wypoczynku, co
jest również istotne z punktu widzenia
potencjalnych

Na spacerowiczów czekają ławki i tablice informujące o walorach przyrodniczych terenu

na danym obszarze gatunkach fauny i flory.
– Projekt obejmuje również posadzenie około 1,8 tysiąca drzew i 29 tysięcy krzewów –
wylicza Olga Klemczak z Wydziału Ekologii
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Koszt projektu to około 30,5 mln zł. Aż 85
procent tej kwoty, czyli prawie 26 mln zł,
stanowi pozyskane przez samorząd dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności.
Około 4,6 mln zł to wkład własny miasta.
Od początku września zabrzanie będą mogli
w pełni korzystać już z możliwości rekreacji
nad Bytomką w rejonie boiska orlik w Maciejowie. Teren ten obejmuje prawie 8 ha.
– Prace w Maciejowie zakończyły się szybciej niż zaplanowano, bo odbiór tego terenu
miał nastąpić dopiero w grudniu – zwraca
uwagę Olga Klemczak. – Mamy deklaracje
wykonawców, że do końca tego roku oddamy do użytku teren w rejonie Miejskiego
Ogrodu Botanicznego, dawne zwałowisko
odpadów hutniczych w rejonie ulic Bytomskiej i Hagera, hałdę „Ruda” oraz stawy
zapadliskowe w rejonie ulicy Tarnopolskiej.
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inwestorów. To wszystko staje się możliwe
dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu
osób, którym bardzo dziękuję – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik. 
SOR

Takie są liczby:
15 km

nowych ścieżek
dla pieszych i rowerzystów
powstaje w ramach projektu

1800

nowych drzew pojawi się na
rekultywowanych terenach

29 000

krzewów zostanie posadzonych
w ramach prowadzonych prac

wokół nas
Drugi etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście zbliża się do końca

Nowe wodociągi i kanalizacja na finiszu

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Gazociąg również nie był w najlepszym stanie i także wymagał naprawy. To wszystko
miało wpływ na przedłużenie robót w ulicy
Wyciska o ponad dwa miesiące. Kolejnym
problemem okazały się występujące w bardzo wielu miejscach pokłady wyjątkowo
twardej skały, którą trzeba było skuć przed
położeniem nowych sieci. Pomimo tych
komplikacji zakończenie robót na Zaborzu
Północnym planowane jest na październik.
W pierwszym kwartale 2015 r. zakończyć się
mają z kolei prace w Pawłowie. W tej chwili ich zaawansowanie przekracza grubo 70
procent. – Aktualnie przystępujemy do gruntownych robót w zakresie drogowym oraz
wykańczania terenów zielonych. Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju galanteria,
ale właśnie ona w dużej mierze determinuje
to, kiedy będziemy mogli projekt zakończyć
– tłumaczy Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

AAA			

Trwa odtwarzanie nawierzchni dróg w Pawłowie

Największa inwestycja w historii Zabrza jest już
coraz bliższa ukończenia. Na finiszu są m.in. prace
na Zaborzu, coraz większy jest zakres prac zrealizowanych w Pawłowie. Z nowej kanalizacji cieszą się już
mieszkańcy innych dzielnic. Przypomnijmy, że wartość
podzielonego na dwa etapy projektu przebudowy miejskiej
go przez samorząd unijnego dofinansowania to blisko połowa tej kwoty.
Obecnie prace w ramach projektu trwają
m.in. na Zaborzu Południowym. Kontrakt
w tej dzielnicy obejmuje budowę lub przebudowę 15,4 km kanalizacji sanitarnej, prawie tyle samo kanalizacji deszczowej oraz
10,3 km sieci wodociągowej. Około 76 tys.
metrów kwadratowych to powierzchnia odtwarzanych nawierzchni dróg.
– Zgodnie z naszym kontraktem, zakończenie prac i zejście z placu budowy przewidziane jest na połowę września tego roku – zapowiada Jarosław Urbański z prowadzącej
roboty firmy IDS-BUD S.A. – Cały kontrakt
ma trwać do połowy listopada. Ostatnia
faza obejmuje przygotowanie dokumentów
do odbioru końcowego – dodaje.
Ogromnym wyzwaniem dla wykonawcy
okazała się budowa nowych sieci na Zaborzu Północnym. – Podczas robót w ulicy
Wyciska okazało się, że sieć wodociągowa jest tu w fatalnym stanie. Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
zdecydowało o wymianie sieci wraz z przyłączami. To była jedyna słuszna decyzja.
Sieć w tym stanie nie mogła być eksploato-

wana, a jej wymiana w przyszłości oznaczałaby konieczność zniszczenia dopiero co położonej nawierzchni, co byłoby absurdalne.
Ta decyzja okazała się jednak brzemienna
w skutkach – mówi Janusz Klimek, prezes
prowadzącej prace firmy M+.
Podczas wymiany wodociągu ekipy budowlane natrafiły na gazociąg, który przebiegał
w innym miejscu niż wskazywała mapa.

Takie są liczby:
777 mln zł

to wartość projektu
przebudowy miejskiej
sieci wodno-kanalizacyjnej

339 mln zł

to wysokość pozyskanego
przez samorząd
unijnego dofinansowania

foto: Igor Cieślicki

sieci wodno-kanalizacyjnej sięga prawie 800 mln zł. Wysokość pozyskane-

Nowa jezdnia i chodnik na Zaborzu

Korzyści, jakie odczują mieszkańcy po zakończeniu projektu, są ogromne. Nowe
drogi i likwidacja uciążliwych szamb zdecydowanie poprawią komfort życia. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie również na
podniesienie atrakcyjności poszczególnych
dzielnic. W Pawłowie już teraz pojawiają się
deweloperzy zachęceni dostępem do nowoczesnej i bezawaryjnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
– Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w Zabrzu to jeden z największych projektów w Polsce, a dla naszego miasta z pewnością najważniejszy. Mam świadomość
utrudnień, z jakimi borykali się mieszkańcy,
ale są rzeczy, które trzeba zrobić, by myśleć
o dalszym, intensywnym rozwoju. Po zakończeniu drugiego etapu projektu nasze miasto zyska stabilny fundament dla kolejnych
ambitnych przedsięwzięć – podsumowuje
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

GOR
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wokół nas
Zabrzanie
uczcili pamięć uczestników powstań śląskich
foto: UM Zabrze

Hołd powstańcom oddawali m.in. górnicy...

foto: UM Zabrze

...oraz najmłodsi mieszkańcy naszego miasta

W hołdzie walczącym o polskość Śląska
Uroczystości z okazji 95. rocznicy pierwszego i 94. rocznicy drugiego
powstania śląskiego odbyły się 15 sierpnia w Kończycach. Uczestniczyli w nich krewni powstańców, harcerze, przedstawiciele samorządu
i mieszkańcy, którzy chcieli w ten sposób oddać hołd uczestnikom
zbrojnych zrywów sprzed prawie wieku.
Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy
odprawionej w kościele Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach. Po mszy, pod pomnikiem
Powstańców Śląskich, zabrzanie złożyli
kwiaty. Odczytano również apel poległych.
W Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul.
Dorotki odbyła się następnie biesiada śląska dla mieszkańców. Jej uczestnicy bawili
się przy dźwiękach Orkiestry Górniczej KWK

Bielszowice pod batutą Damiana Kciuka.
Z programem muzycznym „Nasz Śląsk” wystąpili również Marian Makula, Inga Papkala
oraz Romuald Ardanowski. Obchody zostały
zorganizowane przez „Pamięć i Tożsamość”
– Komitet Obchodów Rocznicy Powstań Śląskich przy parafii Bożego Ciała, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury oraz Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach.

Przypomnijmy, że I powstanie śląskie wybuchło 16 sierpnia 1919 r. Zostało stłumione 24 sierpnia. Rok później, w nocy z 19
na 20 sierpnia, rozpoczął się kolejny zryw
powstańczy, który trwał do 25 sierpnia.
W efekcie drugiego powstania Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa
zdecydowała o rozwiązaniu niemieckiej
policji. W jej miejsce zostały wprowadzone mieszane jednostki polsko-niemieckie.
W 1921 r. wybuchło III powstanie śląskie.
Było ono reakcją na niekorzystne dla Polaków wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku. III
powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na
3 maja 1921 r. i było największym zrywem
powstańczym Ślązaków w XX w. 
MM

W tym roku mijają 100. rocznica wybuchu I i 75. rocznica wybuchu II wojny światowej

Zabrze w obliczu wielkich wojen
Jaki wpływ na losy mieszkańców Zabrza miały wybuchy I i II wojny
światowej, będzie się można między innymi dowiedzieć podczas konferencji organizowanej przez Muzeum Miejskie. Spotkanie w Galerii
Café Silesia zaplanowano na 9 września.
Tytuł V Konferencji Naukowej Muzeum Miejskiego w Zabrzu to „Zabrze w latach wielkich
wojen 1914–1918 i 1939–1945”. – Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszego
stanu badań nad zagadnieniem i zobrazowanie sytuacji w naszym mieście. Chodzi
o pokazanie, jaki wpływ miały wydarzenia
światowe, a także sytuacja frontowa, na
stosunki społeczne, polityczne i gospodarcze
panujące w tym czasie w Zabrzu – tłumaczy
Zbigniew Gołasz z Muzeum Miejskiego. –
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Dotychczasowe publikacje dotyczące Zabrza
praktycznie w ogóle nie obejmowały okresu
I wojny światowej. Podobnie rzecz ma się
w odniesieniu do całego Górnego Śląska,
gdzie temu przełomowemu momentowi
historii, w efekcie którego doszło do plebiscytu i powstań śląskich, w polskiej historiografii dotyczącej Śląska poświęcono zaledwie kilka stron. Uczestnicy konferencji będą
mogli zapoznać się z nastrojami, jakie panowały w mieście w chwili wybuchu wojny,
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zagadnieniami dotyczącymi zabrzańskiego
przemysłu w latach 1914–1918, problematyką dotyczącą produktywizacji jeńców wojennych w zabrzańskich zakładach, a także
udziału mieszkańców w konflikcie – dodaje.
Spotkanie będzie dotyczyło także Zabrza
w latach 1939–1945. Prelekcje wygłoszą
m.in. dr Bernard Linek z Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu, dr Adam Frużyński z Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, Natalia Kania z Archiwum Państwowego w Katowicach, ks. dr
Piotr Górecki oraz Aleksandra Korol-Chudy,
Piotr Hnatyszyn i Zbigniew Gołasz z Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Rozpoczęcie
konferencji o godzinie 8.45. 

MM

wokół nas
W październiku na ekrany kin trafi wyjątkowy film o profesorze Zbigniewie Relidze i jego zespole

Profesor Religa na srebrnym ekranie
foto: Jarosław Sosiński / Watchout Productions / Next Film

się obsługi podstawowej aparatury, nazewnictwa narzędzi oraz wykonywania czynności medycznych, które towarzyszą lekarzom
w ich codziennej pracy. Dodatkowo, podczas kręcenia wielu scen, na planie obecni
byli konsultanci medyczni, którzy udzielali
fachowych rad dotyczących prawidłowego
przebiegu i realizacji zabiegów medycznych
– zwracają uwagę twórcy filmu.
„Bogowie” trafią do kin na początku października. – Dziękuję wszystkim, którzy spowodowali, że dziś w Zabrzu możemy mówić o nowej nadziei dla najciężej chorych.
Jestem pełna podziwu dla twórców filmu.
Trzymam kciuki za sukces podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni i już teraz zapraszam
na premierę – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

Tomasz Kot oraz profesorowie Zembala i Bochenek z grającymi ich role aktorami

Znakomita obsada i niesamowita historia opowiedziana w wyjątkowy sposób. Tak w największym skrócie opisać można film „Bogowie”, który już
w październiku trafi na ekrany polskich kin. To opowieść o początkach
kariery prof. Zbigniewa Religi, który w 1985 r. przeprowadził w Zabrzu
uważa dr Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
Na ekranie zobaczymy także m.in. Jana Englerta, Zbigniewa Zamachowskiego, Mariana Opanię, Kingę Preis i Sonię Bohosiewicz.
Żonę głównego bohatera zagrała Magdalena Czerwińska. W rolę prof. Mariana Zembali wcielił się Piotr Głowacki, a prof. Andrzeja
Bochenka – Szymon Piotr Warszawski. Film
wyreżyserował Łukasz Palkowski.
„Bogowie” byli kręceni na Śląsku, Mazurach oraz w warszawskim Szpitalu Wolskim, gdzie zrealizowano większość zdjęć.
– Aktorzy grający kardiochirurgów nauczyli

Tomasz Kot jako prof. Zbigniew Religa

foto: Jarosław Sosiński / Watchout Productions / Next Film

– Ten film to hołd dla powinności lekarzy
i chciałbym, żeby tak był odbierany – mówi
prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca i jeden z najbliższych
współpracowników prof. Zbigniewa Religi. –
To pozytywna opowieść o lekarzach – dodaje wybitny kardiochirurg, którego również
zobaczymy na ekranie.
– To nie jest kolejny z głupkowatych filmów.
Miałem już okazję go widzieć i oglądałem
go z prawdziwym wzruszeniem – przyznaje prof. Andrzej Bochenek, który również
należał do zespołu prof. Zbigniewa Religi.
– Film „Bogowie” opowiada o dokonaniach,
które udały się w bardzo trudnych czasach.
To była ciągła walka. Żyliśmy jak w transie,
ale nie żałuję ani jednego dnia spędzonego z profesorem Religą. To był prawdziwy
entuzjasta, który zmienił polską medycynę.
Żałuję tylko, że nie dbał bardziej o własne
zdrowie – zaznacza prof. Andrzej Bochenek.
W rolę prof. Zbigniewa Religi wcielił się Tomasz Kot, który po raz kolejny pokazał wybitny kunszt aktorski. Przygotowując się do
roli spotykał się z rodziną i współpracownikami profesora. Specjalnie do tej roli zapuścił włosy. Do perfekcji opanował też sposób poruszania się Zbigniewa Religi z jego
charakterystyczną przygarbioną sylwetką.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem gry Tomasza Kota. To poniesie legendę profesora –

foto: Jarosław Sosiński / Watchout Productions / Next Film

pierwszy w Polsce przeszczep serca.

Zdjęcia do filmu „Bogowie” trwały ponad dwa miesiące
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W niedzielę, 17 sierpnia, 80 tysięcy kobiet spotkało się na piekarskim wzgórzu

Dziękczynienie za kanonizację papieży
W pierwszą niedzielę po Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny kobiety z całego Śląska pielgrzymowały do Piekar Śląskich.
Hasłem tegorocznej pielgrzymki
były słowa zaczerpnięte z Metropolitalnego Święta Rodziny – „Rodzina miłością wielka”. Pielgrzymka była także dziękczynieniem za
dar kanonizacji papieży Jana XXIII

Corocznej pielgrzymce kobiet i dziewcząt do
Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich przewodniczył abp Wiktor Skworc. Hierarcha
apelował o modlitwę o pokój na świecie,
przypominał też, jak ważna jest charytatywna działalność kobiet przy każdej parafii.
Abp Skworc mówił również o odpowiedzialności społecznej.
Gościem specjalnym tegorocznej pielgrzymki był jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski, który przekazał pielgrzymującym
kobietom błogosławieństwo od papieża

foto: Jarosław Wit

i Jana Pawła II.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa „Rodzina miłością wielka”

Franciszka. W homilii mówił o znaczeniu
kobiety w życiu każdej rodziny. – To wy jesteście tymi, które kształtują sanktuarium
domowe. Jesteście tymi, które czynią pokój
w naszych sercach – podkreślał abp Konrad
Krajewski.
Podczas spotkania na piekarskim wzgórzu
abp Wiktor Skworc ogłosił tegorocznych
laureatów nagrody „Lux ex Silesia”. Wyróż-

niono małżeństwo Teresy i Eugeniusza Malickich, którzy od ponad 30 lat przygotowują narzeczonych do małżeństwa i prowadzą
rekolekcje dla par. Swoją pracę opierają na
autorskim programie i przez lata działalności z ich pomocy skorzystały tysiące par. Po
mszy abp Wiktor Skworc poświęcił plac pod
budowę domu pielgrzyma, który powstanie
niedaleko bazyliki. 
SOR

Sierpień tradycyjnie obchodzony był jako miesiąc trzeźwości

Trzeźwość nie jest dana na zawsze
Spotkania, festyny, wspólne wyjazdy i nabożeństwa – tak wyglądał program sierpniowych obchodów miesiąca trzeźwości. W Zabrzu odbywały

W ramach obchodów zorganizowano m.in.
wyjazd na XXII Ogólnopolskie Licheńskie
Spotkanie Trzeźwościowe, uroczysty otwarty
mityng grupy AA Biskupice, wyjazd na IX Rodzinny Złaz Radości na górę Stożek, wyjazd
do Olsztyna k. Częstochowy. Główna uroczystość odbyła się 19 sierpnia w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury „Gwarek” w Biskupicach.
Poprzedziła ją dziękczynna msza odprawiona w kościele św. Barbary w Rokitnicy.
– W sierpniu, miesiącu trzeźwości, ze
szczególną uwagą myślimy o tych, którzy
walczą z problemem będącym w dzisiejszych czasach zjawiskiem społecznym.
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W trzeźwości każdy dzień jest wyjątkowy,
a obchody miesiąca trzeźwości nabierają
symbolicznego znaczenia – mówił Jan Szulik, koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
– Gratuluję wytrwałości w pracy nad sobą
i życzę, aby tych dni, tygodni, miesięcy i lat
było jak najwięcej, żebyście byli doskonałym
przykładem nie tylko trzeźwości, ale i tego,
że warto podjąć pracę nad sobą. Wam się
udało – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Trzeźwość to wielki dar, o który stale
trzeba się troszczyć. Nie jest dany nam raz
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foto: TVZ Zabrze

się one już po raz 21. i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Spotkanie w Biskupicach

na zawsze. Łatwo się zagubić w dzisiejszym
świecie, dlatego tak ważne jest wsparcie
innych, a to można znaleźć właśnie w tej
wspólnocie – zapewniali zgodnie uczestnicy obchodów. 

MM
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Od 45 lat wspierają polską armię
Kierowana przez Pana firma obchodziła
właśnie jubileusz 45-lecia działalności.
Jak można podsumować ten okres?
Nasza firma została powołana, by pomagać
w wyposażaniu polskiego wojska w sprzęt.
I to robimy, uczestnicząc konsekwentnie
w modernizacji naszej armii. Początkowo
zajmowaliśmy się głównie budową przekładni do czołgów i wozów zabezpieczenia
technicznego. Z biegiem lat były one coraz
bardziej udoskonalane. Obecnie staramy
się uczestniczyć we wszystkich programach
realizowanych przez polską armię. Bierzemy
między innymi udział w produkcji naszego
najlepszego wozu, czyli Rosomaka. Budujemy dla niego przekładnię obrotu wieży
i podnoszenia karabinu. Produkujemy przekładnie, koła i amortyzatory do haubicy Krab.
Zamierzamy również uczestniczyć w programie modernizacji polskich Leopardów. Staramy się być blisko wszystkich działań dotyczących ciężkiego sprzętu bojowego.
Ale profil waszej działalności zmieniał
się na przestrzeni lat. Obecnie wytwarzacie również sporo sprzętu na potrzeby cywilne...
Zgadza się. Obecnie produkcja cywilna stanowi około 40 procent naszych przychodów.
Staramy się, żeby ten udział był jak największy i wypełniał lukę w przypadku mniejszej

foto: Igor Cieślicki

Rozmowa z Markiem Kwiatkiem,
prezesem zarządu Zakładu Mechanicznego „Bumar Mikulczyce” S.A.

liczby zamówień ze strony wojska. Szukamy
nowych rynków, niedawno zaczęliśmy się
zajmować obróbką aluminium. Pracujemy
dla energetyki i firm zajmujących się remontami w branży górniczej. Naprawiamy
dla nich przekładnie czy też produkujemy
nowe części. Współpracujemy z producentami ciągników rolniczych. Mamy też kontakt z firmami zagranicznymi, między innymi z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemiec.
Staramy się zatem szukać swojego miejsca
również na rynku cywilnym.
W najbliższym czasie także sam zakład ma
być modernizowany...
Tak. Ostatnie trzy lata poświęciliśmy na
opanowanie sytuacji finansowej, ponieważ

po zakończeniu dużych kontraktów malezyjskich czy hinduskich nastał okres spadku
przychodów. W związku z tym musieliśmy
się skupić na stabilizacji finansowej. Obecnie przechodzimy do etapu modernizacji
firmy. W tym roku dostaliśmy dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację naszych
budynków. W zakładzie od 45 lat nie były
wykonywane większe remonty i konieczna
jest m.in. naprawa dachu, który przecieka.
W związku z tym będziemy remontować
i ocieplać cały budynek, co umożliwi nam
obniżenie kosztów ogrzewania hali.
Zamierzamy również modernizować nasz
park maszynowy, by konkurować na rynku
cywilnym. Już w ubiegłym roku pozyskaliśmy kilka maszyn, ale na tym nie poprzestajemy. Myślimy także o „uzbrojeniu” naszej firmy w oprogramowanie techniczne,
które pozwoli nam na sprawniejsze działanie, jeśli chodzi o produkcję nowych części. Rozpoczynamy też prace nad nowymi
przekładniami.
Jak ocenia Pan przedłużenie ulicy Handlowej, przy której funkcjonuje Bumar?
Wyraźnie odczuliśmy efekty otwarcia nowego odcinka drogi. To była bardzo potrzebna inwestycja. Wcześniej pojawiały
się problemy z dojazdem i wyjazdem samochodów ciężarowych. W tej chwili zostało to udrożnione.
Rozmawiał: Igor Cieślicki

Orkiestra górnicza Henryka Mandrysza zachwyciła publiczność w Austrii

Zabrzanie zagrali w ojczyźnie Straussa
Zabrzańska orkiestra górnicza pod kierunkiem Henryka Mandrysza wystąpiła podczas 30. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, który od

– Wyjazd był bardzo udany. Spotkaliśmy
się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Gaming jest pełne uroczych zakątków, które
przy okazji mogliśmy podziwiać. Atmosfera festiwalu była bardzo serdeczna –
dzieli się wrażeniami Henryk Mandrysz.
Zabrzańska orkiestra miała okazję wystąpić m.in. podczas inauguracji festiwalu. –
Zagraliśmy polski hymn, hymn Unii Europejskiej oraz wiązankę śląskich utworów,
które bardzo się spodobały. Duże wrażenie

zrobiły też nasze górnicze stroje i pióropusze. Udział w tego typu przedsięwzięciach
jest dla nas powodem do dumy. To ważne, że możemy podzielić się częścią naszej
kultury. Mamy przecież piękny folklor i tradycje, które nas wyróżniają – podkreśla
dyrygent.
Podczas tegorocznego festiwalu wystąpili soliści oraz zespoły z dziesięciu krajów.
Swoje muzyczne umiejętności zaprezentowali publiczności m.in. polski pianista

foto: UM Zabrze

14 do 17 sierpnia odbywał się w Gaming w Austrii.

Występ orkiestry Henryka Mandrysza

Janusz Olejniczak oraz Orkiestra Symfoniczna Słowackiego Radia i Telewizji z Bratysławy.
MM
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Ponad 50 tysięcy osób bawiło się na koncercie z cyklu „Lato ZET i Dwójki” w Zabrzu

Rekordowy wieczór z gwiazdami
Rekord frekwencji padł podczas zabrzańskiej imprezy organizowanej w ramach wakacyjnego cyklu koncertów „Lato ZET i Dwójki”.
Przed sceną ustawioną w parku im. Jana Pawła II
na osiedlu Kopernika bawiło się 55 tysięcy
osób! O to, by wieczór na długo pozostał w pamięci, zadbali m.in.: Bracia,
Patrycja Markowska, Rafał Brzozowski i Red Lips.

16
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pochodząca z Łodzi wokalistka, gitarzystka i pianistka Kasia Popowska.
To właśnie jej przebój „Przyjdzie taki
dzień” zwyciężył w głosowaniu widzów na najlepszy utwór zaprezentowany podczas zabrzańskiej imprezy.
Wakacyjna trasa koncertowa „Lato
ZET i Dwójki” w tym roku zorganizowana została już po raz czwarty. –
Zwiększyliśmy liczbę koncertów z pięciu do dziewięciu, podwoiliśmy liczbę
występujących
gwiazd

z czterdziestu do blisko
osiemdziesięciu – wylicza
Rafał Olejniczak, szef Radia
ZET, który wraz z Mariką prowadził koncerty.
– Zabrzanie po raz kolejny pokazali, że potrafią znakomicie się
bawić. Na imprezę przyszło 55 tysięcy
osób, co stanowi rekord frekwencji –
podkreśla Wiesław Śmietana, dyrektor
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. GOR
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zdjęcia: Igor Cieślicki

– Podczas naszego występu w Zabrzu,
pomimo lata, upalnie nie było, ale
gorąca publiczność podgrzała atmosferę. Pod tym względem jesteście fantastyczni – podkreśla
Samu Haber, lider fińskiej grupy
rockowej Sunrise Avenue, która wystąpiła podczas zorganizowanego 17 sierpnia koncertu.
Na scenie pojawiła się również duńska wokalistka Nabiha oraz plejada
rodzimych gwiazd. Publiczność szalała przy hitach Rafała Brzozowskiego
i Patrycji Markowskiej. Podtrzymująca w znakomitym stylu rodzinne
tradycje córka lidera zespołu Perfect wystąpiła również w duecie
z Arturem Gadowskim. W Zabrzu usłyszeliśmy Szymona
Wydrę oraz zespoły Red
Lips i Feel. Zaśpiewały znana z programu
„The Voice of Poland”
Kasia Sawczuk oraz

wokół nas
Eksperci podpowiedzą, jak przeciwdziałać zagrożeniom czyhającym na rodziny

Bezpiecznie pod opieką ojca
Jak być ojcem, przy którym inni
czują się bezpiecznie? Jak zapewnić
bezpieczeństwo dzieciom w domu,
w szkole, w Internecie czy na ulicy?
Tym i innym podobnym kwestiom
poświęcone będzie Forum „Bezpieczeństwo i troska” organizowane

Spotkanie ojców z całego kraju, a także zagranicy, odbędzie się w ramach programu Tato.
Net. To organizowane od kilku lat warsztaty,
których celem jest podpowiadanie panom,
jak być dobrym ojcem. W ubiegłym roku zajęcia po raz pierwszy odbyły się w Zabrzu.
Tym razem Tato.Net wraca do naszego miasta z jeszcze większym rozmachem. Tegoroczne Forum poświęcone będzie zadaniom
ojca związanym z troską o bezpieczeństwo
rodziny w sferze fizycznej, materialnej, psychicznej i duchowej. Uczestnicy odkrywać
będą źródła poczucia bezpieczeństwa ojca,
a jednocześnie możliwości przeciwdziałania
zagrożeniom, na jakie dzieci mogą być narażone w domu, w szkole, na ulicy czy poprzez Internet. Ojcowie zostaną wyposażeni
w pakiet „narzędzi”, czyli zestaw materiałów
i publikacji, które pomogą im w opracowaniu

foto: Igor Cieślicki

6 września w Zabrzu.

Akcja Tato.Net po raz pierwszy zagościła w Zabrzu przed rokiem

własnej, domowej polityki bezpieczeństwa.
Wiedzą w tym zakresie podzielą się m.in.
prof. Xavier Lacroix (Francja), O. Vasile Mihoc
(Rumunia) i Steve Wilson z National Center
for Fathering (USA). Swój udział w spotkaniu
zapowiedzieli specjaliści z zakresu zabezpieczeń internetowych, przeciwpożarowych
i pierwszej pomocy przedmedycznej. Będą
też goście specjalni, a wśród nich muzyk Robert Friedrich, aktorzy Ireneusz Krosny i Dariusz Kowalski czy gen. Roman Polko. W spotkaniu organizowanym w Kopalni Sztuki
będzie mogło wziąć udział do 500 panów.
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie
www.tato.net. 
SOR

Piknik dla rodzin
„Rodzina razem w Zabrzu” – pod takim
hasłem odbędzie się 6 września piknik rodzinny. Impreza jest skierowana
przede wszystkim do rodzin objętych
programem „Rodzina na 5+”, ale mile widziane są wszystkie zabrzańskie rodziny.
Przewidziane są konkurencje sportowe,
warsztaty artystyczne, kulinarne i taneczne. Wystąpi Majka Jeżowska. Piknik
odbędzie się na Śląskim Ranchu w godzinach 14-19. Wstęp jest bezpłatny.

Przed nami jubileuszowa gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej

Śląsk, czyli dobra marka
6 września gala Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Jej najważniejszym punktem
będzie rozstrzygnięcie konkursu
„Marka-Śląskie”. Wyróżnienia zostaną wręczone po raz piąty.
Podczas imprezy wręczane będą odznaczenia państwowe i regionalne honorujące
wyróżniających się ludzi, firmy i instytucje,
które aktywnie tworzą gospodarkę rynkową
i wspierają jej rozwój. Medale Izby stanowić
będą podziękowanie dla przedsiębiorstw
za ich szczególne osiągnięcia w rozwoju gospodarczym regionu, ochronie środowiska
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i wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych. Od 2010 r., wraz z marszałkiem
województwa śląskiego, RIPH organizuje
konkurs „Marka-Śląskie”. Podczas tegorocznej gali rozstrzygnięta zostanie jego
piąta już edycja.
– Wyróżnienie jest symbolem jakości i solidności ludzi, firm i instytucji ze Śląska.
Pokazuje zmiany dokonujące się w województwie, zwracając uwagę na to, co
o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa
i świat – podkreśla Wiktor Pawlik, prezes
RIPH. W minionych latach wyróżniono m.in.
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi, Wojciecha Kilara czy Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Tegoroczna gala będzie miała szczególnie
uroczysty charakter także z innego powodu.
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Wpisze się bowiem w obchody jubileuszu
155 lat istnienia RIPH, jako sukcesora Izby
Handlowej w Gliwicach. Zaplanowana na 6
września impreza odbędzie się w Centrum
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Więcej
informacji na stronie www.riph.com.pl.

SOR

foto: Igor Cieślicki

Już po raz dwudziesty odbędzie się

Ubiegłoroczna gala RIPH

wokół nas
Swoje święto obchodzili w sierpniu strażnicy miejscy

Z pomocą mieszkańcom
Rocznie podejmują kilkadziesiąt tysięcy interwencji. Ich liczba systematycznie rośnie. Jak sami podkreślają, skupiają się na tym, żeby pomagać
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mieszkańcom i dbać o ich bezpieczeństwo. Zabrzańscy funkcjonariusze ob-
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chodzili właśnie przypadający 29 sierpnia Dzień Strażnika Miejskiego.

– Cieszymy się, że mamy swoje święto. To
trochę jak urodziny, kiedy jest okazja powspominać z kim się współpracowało i co
się zmieniło w naszej jednostce – uśmiecha
się Joanna Sowa-Lorentowicz, kierownik
Referatu I Dzielnicowych Straży Miejskiej
w Zabrzu. – Mamy dwie osoby, które pracują od początku funkcjonowania straży
miejskiej w Zabrzu. Wspominają czasem
lata, kiedy do dyspozycji był jeden radiowóz, w dodatku stary polonez. To dla nas
bardzo odległe rzeczy – dodaje. Zabrzańska
straż miejska została powołana w 1991 r.
Strażników było wtedy jedenastu, a na interwencje wyruszali z reguły pieszo lub...
tramwajem. Obecnie w jednostce służy 57
strażników, którzy mają do dyspozycji dziewięć radiowozów. Wśród nich są m.in. busiki z wydzielonym przedziałem do przewozu
osób nietrzeźwych. Dyżurny ma podgląd
obrazu z 24 kamer miejskiego monitoringu.
Zabrzańscy funkcjonariusze, jako nieliczni
w kraju, dyżurują przez 24 godziny na dobę.
Strażnicy współpracują blisko z policją. Wspólnie zabezpieczają mecze piłkarskie, koncerty
i inne imprezy organizowane w mieście. Ale
nie tylko. Od kilku lat w mieście realizowany
jest program profilaktyczny „Lepiej razem
niż osobno”. Uczestniczący w nim funkcjonariusze straży miejskiej i policji, wraz z pedagogami szkolnymi, pojawiają się w szkołach
i ich bezpośrednim otoczeniu. Straż miejska
organizuje kursy samoobrony dla pań i pływania dla najmłodszych.
– Prowadzimy akcję „Bezpieczne wakacje”.
Patrolujemy kąpieliska i inne miejsca, gdzie
w ciepłe dni ludzie szukają ochłody w wodzie. Sprawdzamy czy ktoś nie kąpie się
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Strażnicy kontrolują m.in. place zabaw

w miejscu, gdzie jest to zabronione – zwraca
uwagę Arkadiusz Półtorak, kierownik Referatu II Dzielnicowych. – Kontrolujemy też
punkty dożywiania, półkolonie w placówkach oświatowych. Nasze działania dotyczą
również imprez plenerowych – dodaje.
Ostatnie dni sierpnia to także kontrola
oznakowania dróg przy szkołach. A wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego ruszy akcja
„Bezpieczna droga do szkoły”. – Będziemy
w pobliżu szkół, żeby kontrolować bezpieczeństwo dzieci. W pierwszym miesiącu
roku szkolnego będziemy prowadzić prelekcje skierowane głównie do najmłodszych
uczniów. Przypomnimy o zasadach ruchu
drogowego, wytłumaczymy, jak dzieci mają
reagować na zaczepki obcych osób – wyjaśnia Joanna Sowa-Lorentowicz. Każdego roku
zabrzańscy strażnicy notują 30–40 tysięcy interwencji. – Mieszkańcy zwracają się do nas
w różnych przypadkach. Na każde zgłoszenie
reagujemy. Nawet jeśli nie jest ono w zakresie naszych kompetencji, wtedy możemy
przekazać sprawę policji – tłumaczy Arkadiusz Półtorak. – Myślę, że jesteśmy potrzebni mieszkańcom. Świadczy o tym liczba zgłoszeń, które wpływają do dyżurnego. Ta liczba
z roku na rok rośnie. Przez to czujemy się potrzebni – dodaje. Dzień Strażnika Miejskiego
obchodzony jest 29 sierpnia. Właśnie w tym
dniu, w 1997 r., przyjęta została ustawa określająca
zasady funkcjonowania straży
gminnych.

SOR

Uroczystości w komendzie straży miejskiej

Na kamienicy, w której mieszkał
płk Łukasz Ciepliński, odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica

Dla upamiętnienia
obrońcy ojczyzny
Tablica pamiątkowa, poświęcona pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu, odsłonięta zostanie
1 września o godz. 15 przed budynkiem przy ul. Wolności 279. Niezłomny obrońca ojczyzny mieszkał
tu z rodziną w latach 1945–1947.
Łukasz Ciepliński urodził się w 1913 r.
w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. Był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi
Mazowieckiej. Od 1936 r. służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939 r. jako dowódca
kompanii przeciwpancernej. Walczył w bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej.
W walkach pod Witkowicami z działka
przeciwpancernego zniszczył sześć niemieckich czołgów i dwa wozy dowódcze.
Po kapitulacji przedostał się na Węgry.
Po powrocie do kraju zaangażował się
w działalność konspiracyjną. Doskonalił
struktury wywiadu i kontrwywiadu. Działał w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”.
Od 1945 r. mieszkał w Zabrzu pod konspiracyjnym nazwiskiem Marian Kaczmarek.
W listopadzie 1947 r. został aresztowany
przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Trafił do więzienia na Mokotowie w Warszawie. Po brutalnym śledztwie został
skazany na karę śmierci. Zabito go strzałem w tył głowy 1 marca 1951 r. W 2007 r.
został pośmiertnie odznaczony Orderem
Orła Białego. 
MM
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Przedstawiamy Rady Dzielnic nowej kadencji. Tym razem Grzybowice
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Pod znakiem (nie tylko) dożynek

Żaneta Myśliwiec-Pocica i Gerd Piernikarczyk w siedzibie grzybowickiej rady

Ich największą dumą są organi-

W Grzybowicach nigdy nie było i nie ma
tego problemu. My się nie dzielimy politycznie, więc całą energię możemy skierować
na właściwe tory, czyli działalność na rzecz
dzielnicy i jej mieszkańców – podkreśla
Gerd Piernikarczyk, wieloletni działacz Rady
Dzielnicy, a obecnie miejski radny. – Jeżeli

zowane od 20 lat dożynki, ale
sukcesów na swoim koncie Rada
Dzielnicy Grzybowice ma dużo
więcej. Jak podkreślają radni, to

ludzie widzą, że nasza działalność przynosi
efekty, chętnie włączają się w kolejne inicjatywy. W Grzybowicach od samego początku
wszyscy mieli świadomość tego, że jak się
coś robi, to społecznie. W tej chwili więcej
dostaje się z miasta, ale w poprzednich
latach było zupełnie inaczej. W pierwszej
radzie założyliśmy na przykład społeczny
komitet gazyfikacji, bo gdyby miasto budowało gazociąg, to musiałoby mieć wszystkie zezwolenia od sąsiednich miast. A tak
wszystkie uzgodnienia załatwialiśmy w Zabrzu jako społeczny komitet. To było trzecie podejście do tego tematu i skuteczne
– wspomina Gerd Piernikarczyk.
Grzybowice mogą pochwalić się wieloma
projektami zrealizowanymi w ramach Konkursu Inicjatyw Rad Dzielnic. – W tym roku
udało nam się przeforsować jeden projekt.
Chodzi o siłownię pod chmurką obok placu
zabaw, niedaleko kościoła. W poprzednich
latach tych projektów było jeszcze więcej.
Należą do nich między innymi zakup nagłośnienia i nowych kurtyn do świetlicy,
odnowienie placu zabaw, zakup sprzętu
koszącego na boisko czy stworzenie miejsc

efekt tego, że mieszkańcy dwutysięcznej dzielnicy chętnie włączają się w podejmowane inicjatywy,
a współpraca od lat układa się
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Rada Dzielnicy Grzybowice należy do najstarszych w naszym mieście. W ubiegłym
roku obchodziła jubileusz 20-lecia. – Było
bardzo uroczyście. Wszyscy dotychczasowi
członkowie rady otrzymali
z tej okazji pamiątkowe
tabliczki. Chcieliśmy
uhonorować w ten
sposób
mieszkańców, którzy
zaangażowali się
w tę społeczną
działalność
–
uśmiecha się Żaneta Myśliwiec-Pocica, która w Radzie
Dzielnicy zasiada po raz
pierwszy.
Jak podkreślają członkowie grzybowickiej
rady, współpraca w tym gremium układa
się znakomicie. – Bardzo źle się dzieje, gdy
w radzie spotykają się ludzie, którzy pewne sprawy zaczynają traktować politycznie.
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znakomicie.

6 września Święto Plonów
W sobotę, 6 września, w Grzybowicach obchodzone będą dożynki. Święto Plonów rozpocznie się od uroczystej mszy odprawionej o godzinie 13. Jej uczestnicy
przejdą następnie w barwnym korowodzie na stadion, gdzie odbędzie się tradycyjne dzielenie chleba. Nie zabraknie ciekawych występów. Publiczność bawić będą kabaret Rak oraz duet Simona i Denis. Zaplanowano występy najmłodszych mieszkańców
dzielnicy, zagra też parafialna orkiestra dęta. Będą zabawa taneczna, pokaz sztucznych
ogni i loteria. W tym roku będzie można kupować cegiełki, a dochód z ich sprzedaży
przeznaczony zostanie na budowę nowego kościoła. Nie zabraknie też konkursów dla
najmłodszych. W tym roku po raz pierwszy starości dożynek będą jechać konno.
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Siłownia powstanie obok placu zabaw

Żaneta Myśliwiec-Pocica i Adam Tomanek.
Po wrześniowych dożynkach grzybowiczan
czeka jeszcze jedno wielkie święto. To jubileusz 150-lecia miejscowej szkoły podstawowej, który zaplanowano na 11 października.
Spotkania Rady Dzielnicy odbywają się
w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.
Radni dyżurują od godziny 19 do 20 w dzielnicowej świetlicy. 
MM

Zabytkowy budynek szkoły-jubilatki

REKLAMA
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postojowych – wylicza Adam Tomanek,
przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy.
Plenerowa siłownia ma być gotowa jesienią.
– Miejmy nadzieję, że rodzice będą ćwiczyć,
a dzieci bawić się obok. To, że siłownia powstanie przy placu zabaw, jest dużą zaletą. Obok jest też boisko sportowe, latem
oblegane do późnych godzin wieczornych
– zwraca uwagę Żaneta Myśliwiec-Pocica. –
Dzielnica nam się rozrasta. Coraz więcej jest
ludzi młodych, kreatywnych, którzy aktywnie spędzają czas. Biegają, chodzą z kijkami,
uczęszczają do świetlicy na zajęcia z aerobiku. Wkrótce ruszy też nowy projekt – będą
zajęcia zumby – dodaje. Rada Dzielnicy organizowała również duże interwencyjne zebrania z mieszkańcami dotyczące m.in.:
– budowy kanalizacji w Grzybowicach,
– planów budowy wiatraków we Wieszowej,
– wprowadzania ustawy śmieciowej,
– planu zagospodarowania przestrzennego
miasta.
Problemy zgłaszane dzielnicowym radnym
przez mieszkańców najczęściej dotyczą
spraw związanych z wywozem odpadów. –
Pojawia się problem liczby kontenerów i ich
rozlokowania. To kwestia poruszana praktycznie na każdym spotkaniu rad. Mieszkańcy zgłaszają także kłopoty z uszkodzonym chodnikiem czy zbyt małą liczbą miejsc
parkingowych. Wszystkie te kwestie staramy się rozwiązywać na bieżąco – podkreśla
Żaneta Myśliwiec-Pocica. Mieszkańcy zgłaszają też interwencje dotyczące czyszczenia
rowów melioracyjnych, wycinki suchych

drzew oraz nieodśnieżonych ulic. Wyrazem
tego, że dzielnica się rozwija, jest niedawne otwarcie nowego odcinka ul. Handlowej.
Umożliwiło to połączenie drogi z ul. Witosa,
która stanowi fragment drogi krajowej nr
78. Dzięki temu do dyspozycji inwestorów
oddanych zostało kilkanaście działek o łącznej powierzchni 13 ha.
– Nie mamy sprecyzowanych oczekiwań
odnośnie tego, jakie firmy rozpoczęłyby tu
działalność. Miejmy nadzieję, że pojawią
się inwestorzy, którzy zaoferują nowe miejsca pracy i będą żyli w zgodzie z przyrodą
i mieszkańcami – mówią radni.
Jak zgodnie podkreślają, sukcesem dzielnicy jest zintegrowanie jej mieszkańców.
Służą temu m.in. organizowane biesiady
czy pikniki sportowe. Najważniejsze jednak miejsce w kalendarzu grzybowickich
imprez zajmują dożynki, do których przygotowania rozpoczynają się już... w styczniu. – Jako rada jesteśmy dumni, że co
roku udaje nam się sprostać temu zadaniu.
Nasze dożynki przyciągają coraz więcej ludzi. Staramy się, by oferta była dla mieszkańców coraz bardziej atrakcyjna – mówią
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Przedłużona niedawno ul. Handlowa
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lekcja historii
Niezwykłe dzieje kamienicy przy placu Krakowskim 9
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Historia w murach zaklęta

Odnowiony gruntownie budynek robi teraz imponujące wrażenie

Przez lata była siedzibą Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Niedawno wprowadził się do niej Powiatowy Urząd Pracy. Ale historia kamienicy przy
dzisiejszym placu Krakowskim 9 ma jeszcze inne rozdziały…
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Do gmachu dobudowano nowy segment
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Carl Sachs otworzył fabrykę smarów i tłuszczów przemysłowych. Dodatkowo w sąsiednich Biskupicach Borsigowie zaczęli tworzyć
koncern górniczo-hutniczy, a w Zaborzu rozrastała się kopalnia „Królowa Luiza”. Swego
rodzaju podsumowaniem tego rozwoju było
utworzenie powiatu zabrskiego w marcu
1873 roku.

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Trzecie ćwierćwiecze XIX wieku to okres
dużego rozwoju gospodarczego Zabrza. Do
istniejącej już kopalni „Concordia” dołączyła w latach 1850–51 huta „Donnersmarck”.
W 1853 r. Adolf Deichsel założył zakład powroźniczy, który dość szybko przekształcił
się w sporą fabrykę lin i drutu. W tym samym roku Heinrich Koetz wybudował fabrykę kotłów parowych. Na pograniczu Małego
Zabrza i Zaborza w latach 1855–57 powstała
huta „Reden”, która w 1860 r. przejęła fabrykę Heinricha Koetza. W 1866 r. Wilhelm
Eisner wybudował hutę szkła, a roku później

ponad 10 procent (w 1858 r. 543 ewangelików i 224 żydów; w 1871 r. – 860 ewangelików i 439 żydów). Wśród tych ostatnich
znalazła się też rodzina Wilhelma Borinskiego. Urodził się on ok. 1843 r. w Żorach, jego
rodzicami byli kupiec Adolf Borinski i Rosalie Borinski z domu Neumann. W sierpniu
1869 r. ożenił się w Żorach z Amalie Förster,
urodzoną 24 stycznia 1842 r. w Bytomiu. Jej
rodzicami byli kupiec i kolektor Marcus Förster i Friedericke Förster z domu Guttmann.
Rok później, 20 lutego 1870 r., w Szprotawie
urodziła się Borinskim pierwsza córka, Friedericke (w 1890 r. wyszła za mąż za kupca
Siegfrieda Bartensteina z Raciborza). Ich
pozostałe, znane nam, dzieci rodziły się już
w Małym Zabrzu: Anna (ur. w sierpniu 1874,
zm. 28 grudnia 1875 w Małym Zabrzu); Josef (ur. 23 stycznia 1877, zm. 18 lipca 1894);
Meta (ur. 26 sierpnia 1878, w 1902 roku wyszła za mąż za kupca Alberta Türka z Berlina); Adolf (ur. 27 maja 1880) oraz Rosa (ur.
29 stycznia 1883, zm. 13 maja 1898 w Małym
Zabrzu).

Z kupieckiej rodziny
Powstanie i rozrastanie się tych wszystkich
zakładów powodowało coraz większe zapotrzebowanie na robotników. Ci zaś przyjeżdżali do Zabrza sami, bądź z rodzinami,
z terenu całego Śląska, Wielkopolski, a także z głębi Niemiec. Za nimi ciągnęli z kolei
rzemieślnicy, kupcy, a potem także lekarze
różnych specjalności i prawnicy. W 1858 r.
spisano w Zabrzu 6561 mieszkańców (414
w Dorocie, 2573 w Małym Zabrzu i 3264
w Starym Zabrzu). Trzynaście lat później,
w grudniu 1871 r., spisano w Zabrzu 11 505
osób (851 w Dorocie, 4723 w Małym Zabrzu
i 5931 w Starym Zabrzu). Podczas tego spisu
pytano również o osoby urodzone w danej
miejscowości. I tak dla Zabrza było to jedynie
4314 osób (221 w Dorocie, 1276 w Małym Zabrzu, 2817 w Starym Zabrzu). Pozostałe 7191
zabrzan to były osoby napływowe. Oczywiście, wśród mieszkańców dominowali katolicy, ale ewangelicy i żydzi stanowili razem
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Wilhelm Borinski był z zawodu mistrzem
mydlarskim. W 1875 r. Borinscy posiadali
piekarnię, w której piekli m.in. macę. Przed
świętami Bożego Narodzenia w tymże 1875 r.
oferowali perfumy, stoczki woskowe (rodzaj
świec), owoce z mydła i świeczki na choinkę
z wosku, parafiny i stearyny, świeczniki (na
choinkę) oraz dekoracje choinkowe [patrz
reprodukcja ogłoszenia].

Mieszkania do wynajęcia
W następnych latach Borinscy handlowali
ziemniakami, towarami kolonialnymi, wyrobami tytoniowymi, artykułami oświetleniowymi. Pod koniec XIX w. wybudowali przy
placu targowym (późniejszy Schecheplatz,
obecnie pl. Krakowski) dwupiętrową kamienicę, w której sami zamieszkali i w której wynajmowali oczywiście mieszkania. W 1898
r. oferowali siedmiopokojowe mieszkanie

lekcja historii

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

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

Wyjątkowa kąpiel
w promieniach słońca
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie

Fragment przedwojennej wystawy Städtisches Heimatmuseum (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gliwicach)

zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym

z werandą na pierwszym piętrze. W 1892 r.
W. Borinski został członkiem Kolegium Reprezentantów Gminy Żydowskiej w Zabrzu.
Zmarł 14 marca 1907 r. w Zabrzu. Amalie
Borinski przeżyła go o prawie 20 lat, zmarła
4 sierpnia 1926 r. w Zabrzu.
Po śmierci ojca „Firmę W. Borinski” objął
Adolf Borinski. W tym czasie składały się na
nią: handel ziemniakami, hurtownia towarów kolonialnych i rolnych, firma zaopatrująca kopalnie i huty. Na przełomie lat 20/30.
XX w. należał do niego także kamieniołom,
a skład z różnymi rodzajami kamienia znajdował się przy Florianstr. 2 (ul. św. Floriana).
A. Borinski ożenił się z Marthą Marianną
Samter, urodzoną 18 lutego 1887 r. w Wolsztynie. Jej rodzicami byli Rafael Samter i Rosa
Samter z domu Pietrkowski. Jedyne znane
nam dziecko A. i M. Borinskich – Cäcilie urodziła się 13 kwietnia 1914 r. w Zabrzu. Adolf
zmarł 20 sierpnia 1936 r. w Zabrzu, Martha
zginęła w bliżej nieokreślonych okolicznościach w czasie II wojny światowej, dalsze
losy Cäcilie są nieznane.
Po śmierci męża Martha Borinski nadal
mieszkała w kamienicy przy Schecheplatz
11, ale jej właścicielem był w 1938 r. „Stadtbaubank”. 28 maja 1938 r. na parterze kamienicy zainstalowało się Städtisches Heimatmuseum. W czasie zdobywania Zabrza
przez Armię Czerwoną do jednej z sal wystawowych wpadł granat, niszcząc ścianę
i okno. Uszkodzone zostały też znajdujące
się w sali eksponaty. Po wojnie instytucja,
już jako Muzeum Miejskie w Zabrzu, „zdobywała” kolejne kondygnacje kamienicy:
w 1948 r. – pierwsze piętro, w 1957 r. – drugie
piętro. Na przełomie tysiącleci stan techniczny budynku stale się pogarszał. W sierpniu
2006 r. zapadła decyzja o jego wyłączeniu
z użytkowania i wyprowadzeniu z niego muzeum. Przez następnych kilka lat budynek
był opuszczony. Po trwającym półtora roku
remoncie i rozbudowie, w lipcu tego roku na
pl. Krakowski 9 wprowadził się Powiatowy
Urząd Pracy.

Piotr Hnatyszyn

Obiekt, pełniący początkowo funkcję łaźni miejskiej, powstał w latach 1927–1929. Po
II wojnie światowej wykorzystywany był do celów sportowych. Trenowali tu pływacy
Górnika Zabrze. W ostatnich latach budynek przeszedł gruntowną termomodernizację.
Obecnie do dyspozycji są w nim m.in. basen kąpielowy i grota solna. Wykonane prace pozwoliły na podkreślenie unikatowej architektury obiektu, w której na szczególną
uwagę zasługuje przeszklony dach.
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

razem odwiedźmy basen przy dzisiejszym placu Krakowskim.

foto: igor Cieślicki

Dawna miejska łaźnia od początku była chętnie odwiedzana przez zabrzan

W ostatnich latach basen przeszedł termomodernizację
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Górnik Zabrze zwyciężył w XIII Międzynarodowym Turnieju Juniorów Starszych im. Ernesta Pohla

Trzynastka szczęśliwa dla Górnika
Międzynarodowym Turnieju Juniorów Starszych im. Ernesta Pohla. Podopieczni trenera Tomasza Gorczyka w finale imprezy pokonali swojego

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

największego w tej kategorii wiekowej rywala, czyli Gwarka Zabrze.

Puchar wręcza Stanisław Oślizło

Rywalizacja między oboma zabrzańskimi
klubami jest naprawdę zacięta. Raz wygrywają jedni, raz drudzy. Po ubiegłorocznym
triumfie Gwarka teraz przyszedł czas na
młodych futbolistów z Roosevelta. To wła-
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śnie oni tym razem wznieśli okazały puchar. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył
w finale Hubert Śliwiński. W meczu o trzecie miejsce Stadion Śląski Chorzów pokonał Lokomotivę Trnava ze Słowacji. Warto
zwrócić uwagę, że w turnieju uczestniczyły
dwie drużyny z Ukrainy: Pogoń i Opir ze
Lwowa. W fazie grupowej Górnik zanotował z Opirem Lwów bezbramkowy remis.
O zwycięstwie musiały zadecydować karne.
– Opir to bardzo wybiegany zespół, który
ambicjonalnie podszedł do tego meczu.
Mimo wszystko powinniśmy go wygrać
w normalnym czasie – mówił po spotkaniu
trener Tomasz Gorczyk.
W kolejnym meczu młodzi następcy legendarnego przed laty piłkarza i wychowawcy
młodzieży Ernesta Pohla, który opiekował
się m.in. Włodzimierzem Lubańskim i Zyg-

Nasze Zabrze Samorządowe 9/2014

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Bardzo dobrze wypadli młodzi piłkarze zabrzańskiego Górnika w XIII

Zacięta rywalizacja na boisku

frydem Szołtysikiem, w efektowny sposób
rozprawili się z Lokomotivą Trnava (3:0),
co dało im pierwsze miejsce w grupie.
Finał turnieju był niezwykle emocjonujący.
W końcu szczęście uśmiechnęło się do Górnika. – Cieszymy się z wygranej w finale, która była jak najbardziej zasłużona. Cieszymy
się także z indywidualnych nagród. Mieliśmy
w turnieju naprawdę wymagających przeciwników – podsumował zawody Tomasz
Gorczyk. Najlepszym zawodnikiem imprezy
został Bartosz Pikul (Górnik), najlepszym
bramkarzem Tomasz Loska (Górnik), a królem strzelców Dominik Lasik (Gwarek).  WG

sport
Zabrzanin Igor Bujdo zwyciężył w 88. Mistrzostwach Polski w Tenisie

foto: Polski Związek Tenisowy

Mistrz kortu z Zabrza!

Igor Bujdo podczas wyjątkowo udanych dla niego mistrzostw Polski

Mamy powody do dumy! 23-letni zabrzanin Igor Bujdo zwyciężył
w 88. Mistrzostwach Polski w Tenisie. Były zawodnik Mostostalu,
który mimo młodego wieku w większym stopniu jest trenerem niż regularnie grającym zawodnikiem, pokonał w wielkim stylu wszystkich
konkurentów i pewnie sięgnął po mistrzowski tytuł.
Sukces zabrzanina jest tym cenniejszy, że
w rankingu Polskiego Związku Tenisowego
przed tym turniejem zajmował on miejsce
pod koniec czwartej dziesiątki. W zawodach startował z tzw. dziką kartą. Na korcie
potrafił jednak uporać się z notowanymi
znacznie wyżej przeciwnikami, w tym choćby z klubowym kolegą z Górnika Bytom Maciejem Dusiem, rozstawionym w zawodach

z numerem piątym. W finale Igora czekała
twarda i stojąca na wysokim poziomie trzysetowa walka z Maciejem Smołą z AZS Poznań. Zabrzanin rozstrzygnął ją ostatecznie
na swoją korzyść w stosunku 6:3, 2:6, 6:3.
– Nie spodziewałem się takiego sukcesu. To
największe osiągnięcie w całej mojej dotychczasowej karierze. Ostatnio raczej trenuję
innych młodych zawodników, niż regular-

nie gram na korcie. Dlatego to tym większe
dla mnie zaskoczenie. Po mistrzostwach
nie zarzucę jednak szkolenia. Nie wybieram się na dalekie prestiżowe turnieje, ale
pewnie w niektórych zawodach w naszym
kraju wystąpię – uśmiecha się Igor Bujdo.
Aktualny tenisowy mistrz Polski pierwsze
kroki na korcie stawiał w wieku sześciu lat.
Trenował w KS Mostostal Zabrze. W najmłodszych kategoriach wiekowych, jako
krasnal, potem skrzat i młodzik, był bezkonkurencyjny w Polsce. Zdobywał medale
zarówno w mistrzostwach kraju, jak i na
turniejach międzynarodowych. Wygrywał
często ze starszymi od siebie zawodnikami,
w tym m.in. z Jerzym Janowiczem i Andrzejem Kapasiem.
Kariera Igora zatrzymała się, gdy zaczął
grać w warszawskim Sinnecie. Doznał wtedy kontuzji nadgarstka. Długo chorował i
ostatecznie postanowił nieco odpuścić karierę zawodniczą. Został trenerem. Obecnie
pracuje w Górniku Bytom. Jednocześnie
studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wprawdzie zrezygnował z gry wyczynowej, ale wciąż występuje
w lidze niemieckiej, dzięki czemu utrzymuje
wysoką formę. Dowodem jest zdobycie tytułu mistrza Polski.
W tenisowych mistrzostwach Polski, które rozgrywane są od 1921 r., uczestniczyło
w tym roku około stu zawodników oraz
zawodniczek notowanych na listach Polskiego Związku Tenisowego. Rywalizacja
w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn,
w deblu oraz w grze mieszanej, trwała siedem dni. Turniej rozgrywany był w Glwicach.

WG

Są brakujące pieniądze na budowę hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej

foto: Jerzy Przybysz

Z rakietą na nowe korty
W ciągu kilku najbliższych miesięcy gotowa będzie nowa hala tenisowa przy ul. Olimpijskiej. Brakujące na jej budowę pieniądze będą
pochodziły ze sprzedaży przez miasto akcji Mostostalu Zabrze.
Koszt budowy hali szacowany był pierwotnie
na 3 mln zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazało się, że obiekt
będzie kosztować prawie 5 mln zł. Na budowę hali zabrzański samorząd pozyskał 1,5
mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Budowy
Hal Tenisowych”. Druga część zakładanej
pierwotnie kwoty została już wcześniej
zarezerwowana w budżecie miasta. Teraz
niezbędne stało się wygospodarowanie

Nowa hala ucieszy zawodników

jeszcze 1,8 mln zł. Pieniądze te będą pochodzić ze sprzedaży akcji Mostostalu Zabrze.
Budową hali zajmie się wyłoniona w przetargu firma Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – To ta sama firma, która wykonuje zadaszenie stadionu Górnika Zabrze.
Inwestycje są po sąsiedzku, ułatwi to szybką realizację hali – uważa Janusz Siech, prezes Klubu Sportowego Mostostal Zabrze.
Nowa hala będzie miała trzy korty, w tym

dwa do gry podwójnej i jeden do gry pojedynczej. Wszystkie będą mieć syntetyczną
nawierzchnię z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Tenisowej, co pozwali na organizowanie krajowych turniejów wysokiej
rangi, a także imprez międzynarodowych.
Obiekt zostanie wyposażony w trybuny dla
120 osób. Pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki jest maksymalnym, jakie mógł uzyskać samorząd na
tego typu inwestycję. 
SOR
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U progu nowego sezonu zabrzańscy szczypiorniści zapowiadają walkę o najwyższe cele

W drodze na podbój superligi
Liczne sparingi i starty w mocno obsadzonych turniejach to w ostatnich
tygodniach chleb powszedni naszych szczypiornistów. Górnik Zabrze, po
sukcesie w poprzednim sezonie rozgrywek i zajęciu trzeciego miejsca
w tabeli superligi, do nowej odsłony rywalizacji przygotowuje się niezwy-

Poprzednie rozgrywki podopieczni trenera
Patrika Liljestranda zakończyli na podium
za Vive Targi Kielce i Wisłą Orlen Płock,
czyli prawdziwymi ligowymi potentatami
naszpikowanymi reprezentantami nie tylko
naszego kraju, ale i kilku innych. Aby wypaść lepiej w nadchodzącym sezonie, trzeba by którąś z tych ekip pokonać na parkiecie i o tym właśnie myśli się w Zabrzu.
Jest na to szansa i pierwszy krok został już
w tym kierunku zrobiony. Zabrzanie wyraźnie wzmocnili w ostatnich miesiącach swój
skład. Do zespołu dołączyli Marek Daćko,
Paweł Niewrzawa, Paweł Gregor i Aleksander Tatarintsev.
– Rok temu udało się osiągnąć sukces i wywalczyć brązowy medal. Bardzo dobrze, jeżeli uda się to powtórzyć w kolejnym roku,
ale ja chciałbym przynajmniej raz pokonać
Wisłę Płock lub Vive Targi Kielce. Uważam,
że razem z naszymi nowymi zawodnikami
stanowimy silniejszy zespół niż w minionym sezonie – ocenia szkoleniowiec Patrik
Liljestrand.
Szlifowaniu formy służą m.in. kolejne sparingi. W dwumeczowej konfrontacji z mistrzem Słowacji Tatranem Presov zabrzanie

wpierw przegrali 24:30, by potem zrewanżować się wygraną 36:31. Następnym sparingpartnerem byli ukraińscy gracze z ZTR Zaporoże, czyli zespołu trenowanego obecnie
przez byłego kapitana Górnika Zabrze Witalija Nata. Po emocjonującej i zaciętej grze
w pierwszym meczu padł remis 32:32, ale
w drugim wyraźnie lepsi byli już zabrzanie,
zwyciężając 34:26. W obu starciach jednym
z najlepszych w naszej drużynie był utrzymujący wciąż wysoką formę Mariusz Jurasik.
Wiele dobrego ze szkoleniowego punktu
widzenia dał zabrzanom udział w kaliskim
turnieju Szczypiorno Cup. Po bardzo dobrej
grze Górnik doszedł do finału imprezy, gdzie
spotkał się z piątym zespołem niemieckiej
ligi Fuesche Berlin. Do przerwy zabrzanie
prowadzili dwiema bramkami. Ostatecznie
ulegli rywalom 24:31, tym niemniej zdobyli cenne międzynarodowe doświadczenie,
które przyda się jesienią w rozgrywkach pucharowych.
We wszystkich tych spotkaniach zabrzanie
wiele uwagi na parkiecie poświęcali m.in.
na zgranie poszczególnych formacji i umiejętne wkomponowanie w skład nowych graczy. – Czas działa na naszą korzyść, bo każdy

foto: Jerzy Przybysz

kle starannie. A my nie wątpimy, że zawodników stać na jeszcze więcej!

Trener Patrik Liljestrand

kolejny sparing pokazuje, że ten zespół zaczyna się zazębiać. Trener stara się mocno
rotować składem tak, aby każdy miał swoje
minuty na parkiecie i by można było wypróbować wszystkie możliwe ustawienia. Tylko
w ten sposób mamy szansę złapać wspólny
rytm. Ciągle uczymy się siebie i nowych zawodników, więc te mecze mogą jeszcze wyglądać średnio. Wierzę jednak, że do startu
ligi zdążymy ze zgraniem – podsumowuje
Michał Kubisztal. 

WG

Festiwal Biegowy 2014 będzie zwieńczeniem wrześniowej odsłony akcji „Aktywne Zabrze”

Sprintem po puchary
Bieganie, kolarstwo szosowe, nordic walking, fitness i spinning – to dyscypliny, które można trenować w ramach akcji „Aktywne Zabrze”. Zwień-

Impreza rozpocznie się 27 września o godzinie 14 w parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zawodnicy zostaną podzieleni na
czternaście kategorii wiekowych, a w każdej
z nich do zdobycia będzie puchar. Najmłodsi biegacze otrzymają dyplomy i medale.
Wcześniej formę szlifować będzie można
podczas bezpłatnych zajęć organizowa-
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nych w ramach przedsięwzięcia „Aktywne
Zabrze”. Do wyboru są m.in. bieganie, kolarstwo szosowe, nordic walking, fitness
i spinning. Szczegółowy grafik treningów
dostępny jest na stronie www.aktywnezabrze.pl. Zapisy przyjmowane są w Punkcie
Informacji o Mieście przy ul. Powstańców 2,
tel. 32 271-72-76. 
SOR
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czeniem wrześniowych zajęć będzie Festiwal Biegowy 2014.

Rywalizacja w parku im. Pileckiego

sport
Górnik Zabrze z impetem wkroczył w jesienną rundę rozgrywek ekstraklasy

Ręce składają się do oklasków
Bardzo udanie zainaugurował Górnik Zabrze nowy sezon rozgrywek
ekstraklasy. Po pierwszych pięciu
kolejkach uplasował się z dorobkiem jedenastu punktów na szczycie tabeli.
Dobra postawa zabrzańskiego zespołu
z pewnością jest efektem m.in. zmian taktycznych w grze, wprowadzonych w ostatnim czasie przez szkoleniowców pod okiem
dyrektora sportowego Roberta Warzychy.
Wypaliło przede wszystkim nowe boiskowe
ustawienie z trójką obrońców i zmieniającymi szybko pozycję pomocnikami na skrzydłach. W bardzo dobrej formie znajdują się
Rafał Kosznik i Robert Jeż, a zaangażowaniem w walkę na boisku nie odbiegają od
nich Łukasz Madej i Roman Gergel. Wszyscy
to gracze środka pola.
Jesienią Górnik pokonał już Cracovię (2:0),
zremisował mecze z mistrzem Polski Legią
Warszawa i wicemistrzem Lechem Poznań
(oba 1:1), ponadto wypunktował u siebie
Jagiellonię Białystok (3:0), a na wyjeździe
Koronę Kielce (3:0).
– Nie powiem, że zagraliśmy tak, że Korona
nie miała szans strzeleckich, ale najbardziej
mnie cieszy to, że ustrzegliśmy się straty
bramki i to, że prowadziliśmy grę ofensywną. Na sukces pracuje zawsze cała drużyna,
a w tym konkretnym meczu po prostu w do-

Górnik Zabrze pokonał u siebie Jagiellonię Białystok 3:0

brej sytuacji znaleźli się Kosznik, Gergel
i Jeż. Za dobrą grę jesteśmy więc nagradzani bramkami, ale sezon jest długi i będzie
pewnie w nim jeszcze wiele zawirowań –
oceniał spotkanie w Kielcach dyrektor sportowy Górnika Robert Warzycha.
W dotychczasowych meczach w szeregach
zabrzan szczególnie dobrze spisuje się słowacki duet Jeż i Gergel. Ten pierwszy prowadzi w ekstraklasie w tzw. punktacji kanadyjskiej, w której liczą się nie tylko gole,
ale i asysty. – Zawsze powtarzałem, że ten

piłkarz gra poniżej swoich możliwości i właśnie teraz pokazuje, na co go naprawdę stać
– chwali swego zawodnika Robert Warzycha.
Zadania obronne w Górniku spoczywają
z kolei głównie na niezawodnym Adamie
Danchu i grającym obecnie chyba najlepiej
od początku swojej kariery w Zabrzu Błażeju Augustynie. Do końca rozgrywek jeszcze
bardzo daleko, ale taka postawa zabrzan na
boisku cieszy zarówno włodarzy klubu, jak
i kibiców czternastokrotnego mistrza Polski.

WG

Rozstrzygnięto kolejny przetarg na dokończenie budowy Stadionu im. Ernesta Pohla

Na budowie stadionu przybywa robotników
Na plac budowy Stadionu im. Ernesta Pohla wkroczyli już wykonawcy dwóch
zadań. Pierwsi odpowiedzialni są za wykonanie poszycia dachu obiektu,
drudzy za wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną urządzenia
stadionowe, oświetlenie oraz nagłośnienie. Oba zadania będą realizowane
– O ile wykonanie instalacji zasilającej obiekt
w energię elektryczną może z początku pozostać niezauważone przez kibiców odwiedzających stadion, to już montaż poszycia
dachu będzie dość widowiskowy, choćby
z uwagi na fakt, że na plac budowy wrócą
dźwigi – zwraca uwagę Ludmiła Hernik ze
spółki Stadion w Zabrzu. Poszycie dachu
wykonane zostanie z wysokiej klasy bla-

chy trapezowej. Będzie ona montowana na
istniejącej już konstrukcji. Pozostała część
zadaszenia wykonana będzie z płyt poliwęglanowych. – Dzięki takiemu rozwiązaniu
murawa będzie miała dostęp do światła
słonecznego w znacznie większym zakresie,
niż w przypadku zastosowania jednorodnego poszycia z blachy lub innego materiału
nieprzepuszczającego światła – tłumaczy

foto: Stadion w Zabrzu

równolegle, jednak w sposób zapobiegający bezpośredniej kolizji prac.

Montaż siatek zabezpieczających

Ludmiła Hernik. Wykonaniem zadaszenia
zajmuje się firma Mostostal Zabrze GPBP
S.A. Instalacje zasilające stadion w energię
elektryczną przygotuje z kolei spółka Elektro Proces z Krakowa. 
GOR
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Pionowo: 1 – gatunek wiśni, 2 – rewanż,
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4 – „czynnik społeczny” w sądzie, 5 –
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stajnię posprzątał Herkules, 20 – dwie
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– gra w filmie, ale mało kto go zauważa,
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Zeusa, 36 – najdłuższa rzeka Francji.
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Miarą geniuszu jest charakter”, nagrody otrzymują: Małgorzata Michalec – poczęstunek w McDonald’s, Zbigniew Fruk i Maria
Cichowska – poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko oraz Iwona Mroncz i Czesława Węclewicz – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 25 września.

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2
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4
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(imię i nazwisko)
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F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Rozwiązania nr 9 (232)
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Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu utworzą hasło, które należy
wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 25 września pod adresem: Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Artur Przybyła – poczęstunek w McDonald’s, Urszula Czerner – usługa w Kodak
Studio oraz Piotr Szkodowski i Lidia Zuwalska – poczęstunek w restauracji Balaton.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Surfinia, autorką cytowanego wiersza jest Julia Hartwig,
a myśl Jonathanna Swiftta brzmi: „Jest sztuką widzenie rzeczy niewidzialnych”.
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Poziomo: 1 – liceum lub gimnazjum,
5 – broszurka z biura podróży, 8 – ogół
czasopism, 9 – ciągnący się cukierek,
10 – Valentino lub czerwononosy renifer, 11 – odprowadza deszczówkę, 12
– zniechęcenie, 14 – mówca, 16 – ptak
z dużym, kolorowym dziobem, 19 –
nieżyt nosa, 21 – o uczniu, który zawsze
jest przygotowany, 22 – dzielnica Rudy
Śląskiej, 23 – godło miasta, 24 – rzadkie
imię żeńskie, 26 – na niej artysta, 28 –
korytarz w teatrze, 29 – rodzaj słoików,
30 – rysa, drobny defekt, 33 – szlochanie,
35 – dodatkowe obciążenie, 37 –
najważniejszy na przesyłce, 38 – Marcin,
popularny kabareciarz, 39 – w mitologii
greckiej bóg i uosobienie nieba, 40 –
sędzia, 41 – kraj liścia klonowego, 42 –
nici szewca.
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Gdzie znajduje się prezentowane obok miejsce?
W losowaniu nagród będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 25 września. Nasz
adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia Szkołę Podstawową nr
18 przy ul. Karczewskiego 10. Nagrody otrzymują:
Waldemar Wilczyński – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła oraz Sławomir Mrozek –
poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 25 września.

rozrywka

Gdybym był krzakiem...
Gdybym był krzakiem świeżych, najczerwieńszych róż,
A umieją one świeże być! Czerwone!
Ty – oczy tylko tak jak umiesz zmruż,
A na ten rozkaz twój spłonę.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

I choćby szary, martwy, stał się ze mnie proch,
I beznadziejna gruda z mogilnego dołu,
Ty – znowu przyćmij tym zmrużeniem wzrok,
A róże trysną z popiołu.

STARA
SZKOŁA

tel. 32 275–27–70
Z 11 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 25 września.
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Restauracja Niezłe Ziółko
ul. Franciszkańska 8, 41–819 Zabrze
www.niezle–ziolko.com.pl

1. część trylogii
Sienkiewicza,
2. figura geometryczna
bez kątów,
3. porasta boisko,
4. o pielęgniarce lub zakonnicy,
5. wydzierżawiona placówka,
6. osłania koło w rowerze,
7. chorobliwy podpalacz,
8. ptak lub… marka piór
i długopisów.
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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 25 września.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Edgara Allana Poe, 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 25 września.
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SPONSORZY NAGRÓD
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kultura
Przed nami Międzynarodowy Zabrzański Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego

W kościołach i zabytkowej kopalni
się w Kopalni Guido. W podziemnej sali koncertowej usłyszymy Andrzeja Chorosińskiego i Michała Chorosińskiego. Przewidziano
koncert a-moll wg Antonio Vivaldiego oraz
recytację tekstów św. Jana Pawła II.  MM

Program festiwalu
31 sierpnia, godz. 19.00
kościół św. Anny
Ondřej Mucha
Anna Tománkova
6 września, godz. 18.00
kościół ewangelicki Pokoju
Ewa Sawoszczuk
Chór Resonans Con Tutti
Walter d’Arcangelo wystąpi w kościele Niepokalanego Serca NMP

Już po raz 19. w naszym mieście organizowany jest Międzynarodowy
Zabrzański Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Do
końca września, w każdy weekend, miłośnicy organowych brzmień
będą mieli okazję wysłuchać koncertów zorganizowanych w zabrzańskich kościołach. Swoje muzyczne umiejętności zaprezentuje grono

7 września, godz. 18.00
kościół św. Józefa
Radosław Marzec
13 września, godz. 16.00
kościół św. Jadwigi
Jan Mroczek
Kwintet Dęty „Con tutta forza”

uznanych artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Pomysł festiwalu narodził się 19 lat temu.
Jego inicjatorem był Waldemar Krawiec,
pełniący obecnie rolę dyrektora artystycznego imprezy. Waldemar Krawiec jest wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej
i Diecezjalnej w Szkole Organistowskiej
w Gliwicach. To solista, kameralista, którego możemy usłyszeć podczas licznych koncertów w kraju, jak i za granicą. Za wkład
w rozwój zabrzańskiej kultury oraz za osiągnięcia w dziedzinie pedagogiki otrzymał
nagrodę prezydenta miasta.
Tegoroczny festiwal zainaugurowany zostanie w kościele św. Anny. W programie
występ gości z Republiki Czeskiej – Ondřeja
Muchy i Anny Tománkovej. Ondřej Mucha
jest pedagogiem, organistą w Prostějowie
w kościele przyklasztornym św. Jana Nepomucena, w kościele Świętego Piotra i Pawła
i w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża.

Podczas koncertów nie tylko pełni rolę solisty, ale też występuje z instrumentalistami
i wokalistami. Prezentuje muzykę z okresu
od XVII do XX w.
Anna Tománkova obecnie jest studentką
Konserwatorium Ewangelickiej Akademii
w Ołomuńcu w klasie organowej. Jest laureatką trzeciej nagrody oraz nagrody rektora w Międzynarodowym Interpretacyjnym
Konkursie w Ružomberku (Słowacja) w kategorii gra na organach. Zdobyła też pierwszą
nagrodę w ogólnopaństwowym konkursie
wydziałów pedagogicznych w Hradcu Králové (Czechy) w kategorii gra na organach.
Podczas tegorocznej edycji festiwalu publiczność będzie miała okazję usłyszeć m.in.
utwory Johanna Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Mieczysława Surzyńskiego oraz
Georga Friedricha Haendla. Jeden z koncertów – wzorem roku ubiegłego – odbędzie

14 września, godz. 16.00
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Mariola Brzoska
20 września, godz. 16.30
kościół św. Teresy
Jacek Basista
21 września, godz. 17.30
kościół Niepokalanego Serca NMP
Walter d'Arcangelo
26 września, godz. 19.00
Kopalnia Guido
Andrzej Chorosiński
Michał Chorosiński
27 września, godz. 18.00
kościół Wniebowzięcia NMP
Andrzej Chorosiński

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. 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
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