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Zabrze pozyskało dofinansowanie
na bardzo ważną dla mieszkańców inwestycję

POWSTANĄ
DWA CENTRA
PRZESIADKOWE

98. rocznica
nadania
praw miejskich
Święto Miasta pozwala z dumą spojrzeć wstecz,
aby czerpać z bogatego dorobku Zabrza.
Stanowi też wyjątkową okazję do podzielenia się
radością z osiągnięć, które są naszym udziałem.
Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Zabrza
składam wyrazy wdzięczności za konsekwentną pracę
na rzecz realizacji planów rozwoju naszego miasta,
z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.
Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej
razem tworzymy Zabrze przyjazne mieszkańcom,
oparte na innowacyjnej gospodarce, medycynie,
turystyce postindustrialnej, wydarzeniach kulturalnych
i sportowych sukcesach.
Z okazji święta Zabrza życzę,
abyśmy mimo trudnego czasu pandemii,
w jakim obecnie żyjemy, wciąż z niegasnącą nadzieją
mogli patrzeć w przyszłość.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Minęło 98 lat od nadania
Zabrzu praw miejskich

Z dumą
zbliżamy się
do setnych
urodzin
Panorama Zabrza

Fot. UM Zabrze

Niegdyś największa wieś Europy. Później przez lata miasto kojarzone przede wszystkim
z przemysłem ciężkim. Dzisiaj prężnie rozwijający się ośrodek nauki, medycyny, kultury,
turystyki i nowoczesnych technologii. Zabrze wielkimi krokami zbliża się do swych setnych urodzin, ale w niczym nie przypomina sędziwego staruszka.

J

uż prawie wiek minął od chwili, gdy Zabrze z największej wsi
Europy stało się miastem i wkroczyło na ścieżkę rozwoju, na której
nie brakowało wzlotów i upadków.
Epoka węgla i stali stała się dla Zabrza czasem prosperity, za który,
z powodu restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, miasto zapłaciło
niezwykle wysoką cenę. Bezrobocie sięgnęło około 24 procent. To
oznaczało, że blisko co czwarty
mieszkaniec nie miał pracy. Miasto
musiało poszukać nowych kierunków rozwoju. I takie znalazło.
Przemysłowe dziedzictwo zamiast balastem, stało się punktem
wyjścia do stworzenia w Zabrzu
rozpoznawalnego dziś w całej
Europie ośrodka turystyki industrialnej. Realizacja jednego z największych w Polsce projektów
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej sprawiła, że Zabrze
zyskało stabilny fundament do
dalszych inwestycji. Doceniają to
m.in. deweloperzy i przedsiębior-
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cy, którzy już prawie w 90 procentach wypełnili przygotowane dla
nich tereny w obrębie specjalnej
strefy ekonomicznej. Wizytówką
miasta jest nowoczesna medycyna. Zabrze w coraz większym
stopniu staje się również miastem
akademickim, przybywa w nim nowoczesnych obiektów sportowych
i rekreacyjnych, organizowane są
spektakularne wydarzenia kulturalne, rozwijane są innowacyjne
gałęzie gospodarki. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu ludzi stopa
bezrobocia w Zabrzu znalazła się
poniżej średniej krajowej.
Na przestrzeni ostatnich lat nakłady na inwestycje wzrosły w Zabrzu dziesięciokrotnie, a wartość
majątku gminy zwiększyła się z 900
mln zł w 2006 r. do ponad 3,5 mld
zł obecnie. W efekcie Zabrze staje
się coraz bardziej przyjazne dla
inwestorów, turystów i mieszkańców, którzy z dumą mogą odliczać
czas do setnych urodzin swojego
miasta. 
GOR

NAJWIĘKSZYM SKARBEM
NASZEGO MIASTA SĄ LUDZIE
MAŁGORZATA
MAŃKA-SZULIK,
prezydent Zabrza
Zabrze definiowane jest dziś
przez pryzmat
medycyny, nauki, sportu, kultury, turystyki poprzemysłowej
i nowoczesnego przemysłu.
Regularnie zdobywamy środki
z wielu źródeł zewnętrznych, aby
móc realizować kolejne inwestycje. Mamy mnóstwo powodów,
by świętować urodziny miasta
i cieszyć się z jego rozwoju. Pamiętajmy jednak, że największym
skarbem i motorem napędowym
rozwoju miasta są wspaniali
ludzie – pełni pasji, kreatywności
i motywacji do pracy. Serdecznie
dziękuję za wkład w budowanie
pozytywnego wizerunku Zabrza.
Życzę zdrowia oraz spełnienia
najskrytszych marzeń. Bądźmy
dumni z naszego miasta.
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Tegoroczni laureaci nagród w dziedzinie kultury z prezydent Zabrza

Fot. UM Zabrze

OBCHODZILIŚMY 98. ROCZNICĘ NADANIA ZABRZU PRAW M

Wyjątkowy preze
Niezwykły prezent otrzymało nasze miasto na swoje 98.
urodziny. Kompleks zabrzańskich kopalń uznany został za
jeden z polskich Pomników Historii. W województwie śląskim takich obiektów jest zaledwie sześć, a w całym kraju
109. Informacja o zaszczytnym wyróżnieniu została przekazana podczas Koncertu Galowego z okazji Święta Miasta.
Uroczystość była również okazją do wręczenie dorocznych
Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.

O

bchodzimy 98. rocznicę nadania praw miejskich Zabrzu,
kiedyś największej wsi w Europie –
mówiła podczas Koncertu Galowego
w Domu Muzyki i Tańca prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Wspólną pracą, pasją i wysiłkiem
zmieniamy oblicze naszego miasta,
niegdyś znanego z hut i kopalń, dziś
nowoczesnego ośrodka medycyny,
kultury, sportu, nowych technologii
i rozwijającej się przedsiębiorczości,
a także lidera w dziedzinie turystyki
industrialnej. Każdy z mieszkańców
Zabrza może być dziś dumny z wkładu, jaki wnosi w to dzieło. Lista dokonań jest długa, zrealizowaliśmy
wiele przedsięwzięć i zdobyliśmy na
nie środki z wielu źródeł krajowych
i europejskich. Jednak bez ludzi
z wizją i determinacją nie udałoby

się tego wszystkiego zrobić. Wiele
jeszcze przed nami, także trudności
i problemów, ale jak zawsze, wspólnymi siłami uda się je przezwyciężyć. Z okazji urodzin naszego miasta
składam wszystkim podziękowania,
gratulacje i najlepsze życzenia zdrowia i spełnienia marzeń, bo to one
są solą życia – podkreślała prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas urodzinowego koncertu
„Czas nas uczy pogody...” wystąpili
artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod kierunkiem Sławomira Chrzanowskiego
oraz soliści: Beata Bednarz, Patrycja Kotlarska, Jacek Kotlarski, Piotr
Wrombel, Zbigniew Wrombel oraz
Krzysztof Szamańda. Widzowie usłyszeli m.in. niezapomniane przeboje muzyki filmowej i rozrywkowej.
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Podczas urodzinowego koncertu wystąpili soliści...

Fot. UM Zabrze

...oraz artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej

Fot. UM Zabrze

MIEJSKICH

ent na Święto Miasta
Poznali również laureatów Nagród
Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. W gronie tym znaleźli się: prof.
Andrzej Jasiński, prof. Tomasz Tobolewski, Wincenty Grabarczyk oraz
Stowarzyszenie na rzecz Ratowania
Cmentarza Żydowskiego w Zabrzu
„Zachor”.
Prof. Andrzej Jasiński, pianista
i członek jury prestiżowych konkursów, otrzymał nagrodę za wybitne
osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. – To dla mnie wielkie zaskoczenie.
Jestem już w wieku trochę podeszłym
i zaczynam niektóre swoje obowiązki
zmniejszać. A tu przyszło do mnie tak
wielkie szczęście – podkreślał prof.
Andrzej Jasiński. – Zabrze kojarzy mi
się z Krystianem Zimermanem, bo
dla mnie to było rozpoczęcie mojej
pracy zawodowej jako pedagoga –
mówił laureat.
Prof. Tomasz Tobolewski to absolwent krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Jest wykładowcą w Instytucie Sztuki – Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
oraz w Katedrze Grafiki w Ostravie.
Malarz i grafik, w przeszłości związany ze sportem, dał się poznać również
jako odnoszący sukcesy szczypiornista. – Z tej racji, że mój tata trenował, ja trenowałem, Zabrze zawsze
kojarzyło mi się przede wszystkim ze
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sportem. Dopiero kiedy kończyłem
technikum górnicze postanowiłem,
że zmienię ten kierunek w naszej rodzinie. Oczywiście, gen sportowy ciągle we mnie jest, co jednak nie zmienia faktu, że poszedłem w zupełnie
inną stronę. To wyróżnienie ma dla
mnie ogromne znaczenie, zwłaszcza,
że znalazłem się w gronie takich laureatów – zaznaczał prof. Tomasz Tobolewski.
Stowarzyszenie „Zachor” od ponad 30 lat podejmuje działania na
rzecz ratowania cmentarza żydowskiego w Zabrzu. Zajmuje się również edukacją. – Młodzi ludzie, którzy
dołączyli do mnie na przestrzeni lat
i wspólnie ze mną zajmują się ratowaniem cmentarza żydowskiego w Zabrzu, to jakby moi wychowankowie.

Kopalnia Guido została Pomnikiem Historii
Fot. Tomasz Jodłowski

Jestem bardzo dumny i zadowolony,
że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcą
to kontynuować – powiedział odbierający nagrodę Dariusz Walerjański.
Nagrodzony został również Wincenty Grabarczyk, aktor i reżyser,
przez wiele lat związany z Teatrem
Nowym w Zabrzu. Doceniono go za
wybitne role, 25-letnią działalność na
rzecz zabrzańskiego teatru i środowiska artystycznego oraz promocję
miasta.
Koncert z okazji Święta Miasta był
okazją do ogłoszenia wielkiego sukcesu. – Kopalnia Guido oraz Sztolnia
Królowa Luiza zostały uznane decyzją prezydenta RP za Pomnik Historii.
To ogromne wyróżnienie, ponieważ
na Śląsku tylko sześć zabytków otrzymało ten prestiżowy status. Jest on
przyznawany miejscom o szczególnej wartości historycznej, naukowej,
artystycznej i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego
Polski – mówi prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
– To dla nas ogromne wyróżnienie i też zobowiązanie, bo lista pomników historii jest, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, najwyższą
formą ochrony zabytku w Polsce –
podsumowuje Bartłomiej Szewczyk,
dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
MM
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Życzenia z okazji Święta Miasta dotarły do Zabrza z wielu zakątków Europy

Pozdrowienia od na
Pandemia koronawirusa sprawiła, że obchody rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich nie mogły być tak huczne jak zwykle. Nie mogliśmy też gościć przedstawicieli
miast partnerskich. Nasi zaprzyjaźnieni burmistrzowie i merowie nie zapomnieli
jednak o zabrzanach i przesłali nam pozdrowienia oraz najlepsze życzenia z okazji
Święta Miasta.

THOMAS KUFEN, nadburmistrz Essen
Drodzy mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta
partnerskiego Zabrza! Także w tym roku odbywa się
pod koniec września cieszące się dużą popularnością
Święto Miasta. Życzę Państwu, Państwa przyjaciołom
i rodzinom pięknych godzin spędzonych wspólnie
w miłym towarzystwie. Chętnie przekazałbym Państwu moje życzenia osobiście, ale pandemia koronawirusa jeszcze nie
została pokonana i obchody związane ze Świętem Miasta też odbywają się inaczej niż zazwyczaj planowano. Chciałbym jednak skorzystać
z okazji, by tą drogą życzyć Państwu radosnego i spokojnego święta.
Jako mieszkańcy miasta partnerskiego i przyjaciele, esseńczycy
i essenki są z Państwem związani i w myślach bardzo blisko z Wami.
Cieszę się na uroczyste obchody w przyszłym roku 2021 i wtedy też na
osobiste spotkanie. Tymczasem proszę pozostać w zdrowiu.
TOMÁŠ NAVRÁTIL, burmistrz Opavy
Szanowni mieszkańcy Zabrza, z przyjemnością przesyłam Państwu moje pozdrowienia i życzę Państwu
dobrego zdrowia i szczęścia w tych trudnych czasach.
Przykro mi, że nie mogę dołączyć do Państwa uroczystości, ale zdrowie i bezpieczeństwo muszą być priorytetem. Pozwólcie, że pogratuluję Państwu z okazji
rocznicy nadania praw miejskich. Życzę wszystkiego najlepszego
w nadchodzących latach. Z radością oczekuję na możliwość odwiedzenia Zabrza w niedalekiej przyszłości. Dbajcie o siebie, pozostańcie
bezpieczni i cieszcie się świętowaniem.
FRANÇOIS-XAVIER CADART, mer Seclin
To dla mnie zaszczyt, móc przedstawić się Państwu
jako nowy mer miasta Seclin. W imieniu swoim oraz
radnych, których dziś reprezentuję i którzy przyłączają się do moich słów, chciałbym życzyć Państwu
dobrego Święta Miasta. Więzi, które łączą nas od
wielu lat, więzi kulturowe, więzi historyczne sprawiają, że nasze miasta od lat współpracują. Przyszłość należy do nas!
Mamy wolę dalszej współpracy, aby nasze piękne miasta mogły nadal
realizować projekty kulturalne. Już dziś cieszę się, że będę mógł Państwa gościć w Seclin, w naszym pięknym mieście, jak tylko pozwolą na
to obostrzenia sanitarne.
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naszych przyjaciół
MATS HELMFRID, burmistrz Lund
Pozdrowienia z Lund dla Zabrza! Żałuję, że nie możemy uczestniczyć
w Święcie Miasta w takich okolicznościach, jak planowano. Jestem jednak
przekonany, że również w tym roku okaże się ono sukcesem. Doceniamy
współpracę z naszym miastem partnerskim Zabrze w ramach rodziny
europejskiej i mamy nadzieję spotkać się w rzeczywistości niebawem.

DINA SHELYAG, naczelnik Wydziału Spraw Międzynarodowych, Kaliningrad
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele! Pozwólcie, że w imieniu mera
miasta Kaliningrad Aleksieja Nikołajowicza Silanowa oraz mieszkańców Kaliningradu złożę Wam życzenia z okazji Święta Miasta. Zabrze
i Kaliningrad przyjaźnią się już od ponad 20 lat. W czasie tej przyjaźni
uczestniczyliśmy w licznych wydarzeniach. Młodzież, uczniowie oraz
przedstawiciele oficjalnych delegacji nieraz odwiedzali Zabrze. Bez
względu na to, że dziś w tych ciężkich czasach trudno pielęgnować przyjaźń i współpracować, my kontynuujemy naszą przyjaźń i bierzemy udział we wspólnych przedsięwzięciach. Pozwólcie życzyć Wam zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, co dla Was
najlepsze. Wszystkiego najlepszego!

WOŁODYMYR CHOMKO, mer Równego
Drodzy mieszkańcy Zabrza, serdecznie gratuluję Państwu z okazji Waszego Święta Miasta. To wyjątkowy rok dla Was i dla nas. Niedługo minie
20 lat od zawarcia naszego partnerstwa miast. W tych latach naprawdę
udało nam się wiele zrobić wspólnie. Mamy dużo miast partnerskich.
Wszystkie je lubimy i mamy do wszystkich wielki szacunek. Ale takich
szczerych i serdecznych relacji z naszym miastem nie ma u żadnego partnera. To relacje młodzieżowe, wymiana doświadczeń dotycząca sztuk pięknych, projekty
kulturalne, sportowe oraz wiele innych. W tym dniu życzę mieszkańcom Zabrza wszystkiego najlepszego, zdrowia, powodzenia i dalszego rozwoju Waszego miasta.
SVEN STRAUß, nadburmistrz Sangerhausen
Drodzy mieszkańcy i mieszkanki Zabrza, droga pani prezydent, drodzy
przyjaciele! W ten weekend obchodziliby Państwo Wasze coroczne Skarbnikowe Gody. Niestety, w tym roku wszystko jest trochę inne i mniej
odświętne, niż do tego przywykliśmy. My w Sangerhausen również
musieliśmy w tym roku zrezygnować z ulubionych obchodów i tradycji
takich, jak Święto Człowieka z Koszem czy Święto Górnictwa i Róż. Jednak pewne jest, że nadejdą znowu lepsze czasy! Już od 37 lat nasze obydwa miasta są ze
sobą związane partnerstwem i przyjaźnią. Łączy nas nie tylko wspólna historia związana
z górnictwem i kulturą przemysłową, ale też doświadczenia transformacji ustrojowej.
Nasze miasta przetrwały już wiele zmian i trudnych czasów. Opanujemy też pandemię koronawirusa. Jestem więc przekonany, że w nadchodzącym roku i w kolejnych latach będą
okazje, dzięki którym ludzie z Sangerhausen i Zabrza będą mogli się spotykać, wymieniać
pomysły i nasze partnerstwo nadal wypełniać życiem. Dzisiaj życzę Państwu wyjątkowego świątecznego weekendu, nawet jeżeli będziecie może świętować w domu z bliskimi
i przyjaciółmi w małej grupie. Przejdźcie wraz z Waszymi bliskimi dobrze i zdrowo przez
kolejne miesiące. Wszystkiego dobrego i serdeczne pozdrowienia z Sangerhausen!
Szczęść Boże!
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 ymboliczne wbicie łopaty z udziałem przedstawicieli
S
inwestora, samorządu i KSSE Fot. Igor Cieślicki

W naszym mieście ruszyła budowa fabryki grilli marki Weber

Amerykański inwes
Na zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej ruszyła budowa fabryki grilli amerykańskiej firmy Weber. To jej pierwszy zakład powstający poza Stanami
Zjednoczonymi! Producent wiodącej na świecie marki sprzętu do grillowania zamierza
zainwestować w naszym mieście ponad 50 milionów dolarów. Zatrudnienie w nowej fabryce znajdzie około trzystu osób.

C

ieszymy się, że dzięki naszej
nowej inwestycji będziemy
mogli zapewnić jeszcze lepszą obsługę fanów grillowania na całym
świecie, zwłaszcza w Europie –
mówił podczas połączenia na żywo
ze Stanami Zjednoczonymi Chris
Scherzinger, dyrektor generalny
Weber-Stephen Products. – Fabryka w Zabrzu to kolejny, kluczowy
krok. Nie moglibyśmy być bardziej
podekscytowani,
rozpoczynając
budowę w tym ważnym i niesamowitym mieście – podkreślał.
Amerykański gigant rozważał
kilka lokalizacji swojej najnowszej
inwestycji. W grę wchodziła m.in.
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czeska Ostrava. Ostatecznie wybór padł na Zabrze. Na początku
tego roku Weber kupił w naszym
mieście 21-hektarową działkę. Zapłacił za nią ponad 22 mln zł. To
była najwyższa do tej pory kwota
transakcji w zabrzańskiej części
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
– Bardzo się cieszę, ponieważ
konkurencja była ogromna, nie
tylko w Polsce, ale i w Europie. Takie firmy, jak nasz nowy inwestor,
to ambasadorowie Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i regionu na świecie – podkreśla
Janusz Michałek, prezes KSSE.

– Zabrze to miasto z górniczą
przeszłością. Jeszcze kilkanaście
lat temu stopa bezrobocia wynosiła tu 24 procent, obecnie jest
niższa niż średnia krajowa. Rozwój
terenów specjalnej strefy ekonomicznej to jeden z powodów takiej
sytuacji – zwraca uwagę wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. – Gospodarcze oblicze miasta
całkowicie się zmieniło. Dzisiaj
stawiamy na nowoczesne technologie, nowe firmy – dodaje.
Przedstawiciele firmy Weber
zwracają uwagę, że w okresie pandemii sprzedaż ich produktów
znacząco wzrosła. – Stąd też za-

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

 ficjalnemu rozpoczęciu budowy towarzyszył
O
pokaz grillowania Fot. Igor Cieślicki

stor wybrał Zabrze
interesowanie poszerzeniem rynków i sprawieniem, że nasze produkty będą dostępne w krótszym
czasie – mówi odpowiedzialny za
zabrzański projekt Dariusz Morel.
– Ideą naszej firmy jest pokazanie, że nie chodzi tylko o sprzedaż
metalu. Tak naprawdę sprzedajemy całe otoczenie towarzyszące
grillowaniu. To zabawa, to czas,
który ludzie spędzają wspólnie.
Nasz grill ma być elementem

uszczęśliwiania rodzin – dodaje.
Fabryka grilli ma być gotowa
w sierpniu 2021 r. Amerykanie zamierzają zatrudnić w niej około
300 osób. Wartość całej inwestycji
sięga 200 mln zł. Sprzęt powstający w zabrzańskiej fabryce będzie
trafiać na rynki Europy, Bliskiego
Wschodu oraz Afryki.
– Polska jest bramą do ekspansji na kolejne rynki dla najbardziej
prestiżowych firm i ich marek, ta-

kich jak grille Weber. Życzę, aby ten
zakład był wspaniałym początkiem
wieloletniej i stale rozwijającej się
współpracy – napisała w przesłanym liście gratulacyjnym wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.
Przypomnijmy, że zabrzańska
część specjalnej strefy ekonomicznej przyciągnęła już łącznie ponad
30 inwestorów. Nowych właścicieli znalazło już prawie 90 procent
przygotowanych tu terenów.  GOR

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ GOSPODARCZY MIASTA
MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK,
prezydent Zabrza
W Zabrzu jeszcze niedawno funkcjonowało osiem kopalń. Dziś po tych
wielkich zakładach pracy zostało tylko wspomnienie. Dlatego podejmujemy intensywne działania zmierzające do zwiększania potencjału gospodarczego naszego miasta. Poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów,
a następnie pozyskanie, we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną, inwestorów, generujemy nowe miejsca pracy oraz zwiększamy wpływy z podatków do budżetu miasta.

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E
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Za nami wrześniowa sesja Rady Miasta

Obrady w trybie zdalnym
Analiza kosztów życia mieszkańców Zabrza została zaprezentowana podczas wrześniowej
sesji Rady Miasta. Radni nadali również nazwy kilku nowym ulicom.

W

2020 roku stawka podatku od
nieruchomości w przypadku
budynków mieszkalnych wynosi 73
grosze za metr kwadratowy. W Zabrzu jest taniej niż na przykład w Bytomiu, Chorzowie, Piekarach Śląskich, Świętochłowicach, Sosnowcu,
Jaworznie, a minimalnie drożej niż
w Dąbrowie Górniczej czy Tychach –
mówił podczas sesji wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski. – Za
odbiór odpadów komunalnych płacimy obecnie 24,20 zł za posegregowane śmieci. To mniej, niż płacą
mieszkańcy Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, Mysłowic czy Piekar Śląskich. W Zabrzu
jest także taniej niż w Będzinie,
Częstochowie czy Bielsku-Białej.
Oczywiście, są miejscowości, gdzie
ustalono mniejsze stawki. Wysokość opłat uzależniona jest od wielu
czynników, jak częstotliwość wywozu czy odbioru wielkich gabarytów.
Analizując koszty życia w miastach,

bierze się również pod uwagę ceny
wody i odprowadzania ścieków.
Są one ściśle powiązane z nakładami na stworzenie i eksploatację
niezbędnej infrastruktury. Dlatego
trzeba powiązać temat wysokości
opłat z wydatkami na modernizację infrastruktury. Ze względu na jej
zły stan techniczny, kilkanaście lat
temu stale towarzyszyły nam liczne
awarie i przerwy w dostawie wody,
a także podtopienia. Przeprowadziliśmy drugą w kraju pod względem
zakresu modernizację gospodarki
wodno-ściekowej, wartą prawie miliard złotych. Dzięki temu rozwiązaliśmy wspomniane problemy. Przeprowadzone inwestycje mają wpływ
na ceny wody i odprowadzania
ścieków, ale nawet w takiej sytuacji
staramy się optymalizować opłaty.
W Zabrzu płacimy mniej niż mieszkańcy Mikołowa, Mysłowic czy Tarnowskich Gór. Zrealizowane inwestycje nie tylko zapewniły wysoką

jakość usług, ale także przyczyniły
się do przyciągnięcia inwestorów,
którzy stworzyli nowe miejsca pracy
– zwracał uwagę wiceprezydent.
Podczas wrześniowej sesji radni utworzyli komisję doraźną ds.
utworzenia nowych dzielnic oraz
opracowania ich statutów. Znaleźli
się w niej Sebastian Markisch, Sebastian Dziębowski, Rafał Grygiel,
Krystian Jonecko, Grzegorz Lubowiecki, Grzegorz Olejniczak, Urszula Potyka, Grzegorz Turek i Joachim
Wienchor. Przedmiotem działań komisji będzie opracowanie projektu
nowego podziału Zabrza na dzielnice, w tym opracowanie projektów
statutów tych dzielnic.
W związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w mieście
radni nadali nazwy nowym drogom.
To ulice Apatytowa i Bursztynowa
w Grzybowicach oraz Andromedy
i Merkurego w rejonie osiedla Kopernika.
GOR

RADA MIASTA ZABRZE
POSIEDZENIA KOMISJI

KOMISJA OŚWIATY

eksploatacji. Posiedzenie zdalne.

KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

zabrzańskich szkół podstawowych.

wybranego obiektu oświatowego

KOMISJA PRAWA
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

zdalne.

bezpieczeństwa w Mieście Zabrze.

12.10 godz. 12.00 – Budżet Miasta na

8.10 godz. 14.00 – Funkcjonowanie,
plany inwestycyjne i budżetowe

Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Komisja wyjazdowa.

KOMISJA EKOLOGII

6.10 godz. 14.00 – Hałda Ruda w Biskupicach – dalsze losy. Komisja
wyjazdowa.

KOMISJA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

20.10 godz. 10.00 – Realizacja i wykonanie umowy na odbiór odpadów komunalnych. Posiedzenie
zdalne.

15.10 godz. 15.00 – Problemy i sukcesy

14.10 godz. 15.15 – Kontrola losowo

Komisja wyjazdowa.

po termomodernizacji. Posiedzenie

12.10 godz. 14.00 – Ocena stanu

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI
I REKREACJI

Informacja służb odpowiedzialnych

rok 2021 w zakresie promocji, turystyki

stwa. Posiedzenie zdalne.

dzenie zdalne.

za utrzymanie porządku i bezpieczeń-

i sportu. Analiza i plan budżetu. Posie-

KOMISJA REWIZYJNA

14.10 godz. 14.15 – Kontynuacja

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI
SPOŁECZNEJ

skutków finansowych termomoder-

plany inwestycyjne i budżetowe

posiedzenia z 1.07.2020 roku. Analiza

nizacji placówek oświatowych w latach 2018–2020 w zakresie kosztów

8.10 godz. 14.00 – Funkcjonowanie,
Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Komisja wyjazdowa.

W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego,
dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov 2, radni Rady Miasta (w tym przewodnicząca
Rady) w ramach dyżurów przyjmują interwencje mieszkańców wyłącznie telefonicznie. Biuro Rady Miasta – tel. 32 27 39 750.
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Zabrze pozyskało dofinansowanie na realizację potężnej inwestycji

Powstaną dwa
centra przesiadkowe
Tak ma wyglądać centrum przesiadkowe przy ul. Goethego...

Wiz. UM Zabrze

Dwa nowoczesne centra przesiadkowe powstaną w Zabrzu. Jedno z nich zlokalizowane
będzie przy ul. Goethego, drugie w rejonie ulic Krakowskiej i Ofiar Katynia w Rokitnicy.
Na realizację wartej prawie 120 milionów złotych inwestycji nasze miasto pozyskało
właśnie ponad 96 milionów złotych unijnego dofinansowania.

I

nformacja o przyznaniu Zabrzu
gigantycznego dofinansowania
dotarła do miasta 28 września.
– Z satysfakcją odnotowaliśmy,
że złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
wniosek o dofinansowanie budowy centrów przesiadkowych uzyskał dofinansowanie. Ze środków
unijnych Zabrze otrzyma ponad
96 milionów złotych na realizację
tego wartego blisko 120 milionów
złotych projektu – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.
Jedno z centrów przesiadkowych powstanie w miejscu obecnego dworca autobusowego przy ul.
Goethego, drugie natomiast w rejonie ulic Krakowskiej i Ofiar Katynia
w dzielnicy Rokitnica. – Przy ulicy
Goethego przewidujemy budowę
obiektu z peronami komunikacji
autobusowej, parkingiem Park&Ride oraz poczekalnią i usługami
towarzyszącymi. Przy ulicy Ofiar

Katynia zaplanowane zostały perony otwarte i parking zewnętrzny,
poczekalnie i miejsce pod drobne
usługi. W obu miejscach będzie
możliwość ładowania pojazdów
elektrycznych. Powstaną tzw. strefy
Kiss&Ride oraz infrastruktura towarzysząca, jak biletomaty, tablice

...a tak w Rokitnicy

dynamicznej informacji pasażerskiej i tablice dotyczące zajętości
parkingu P&R. Częściowo przebudowana zostanie także infrastruktura drogowa – tłumaczy prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. – Inwestycje powinny zostać zakończone
do końca 2023 roku – dodaje.
MM

Wiz. UM Zabrze
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 ektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk
R
i przedstawiciele studentów pierwszego roku podczas
inauguracji roku akademickiego Fot. Politechnika Śląska

Na działających w Zabrzu uczelniach rozpoczął się nowy rok akademicki

Bogata oferta
dla studentów
W bardziej kameralnych niż zazwyczaj okolicznościach zainaugurowano nowy rok akademicki w działających w Zabrzu szkołach wyższych. Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia będą miały charakter hybrydowy. Niezmienna pozostanie natomiast oferowana studentom znakomita jakość kształcenia.

O

by działo się szczęśliwie, pomyślnie i fortunnie – mówił
prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, podczas inauguracji 76. roku działalności uczelni.
Uroczystość miała bardzo kameralny charakter, a jej przebieg był transmitowany on-line. W najbliższych
miesiącach zdalnie będzie również
prowadzona część zajęć.
– Władze uczelni podjęły decyzję
o wprowadzeniu systemu kształcenia opartego na modelu hybrydowym. Każdy kierunek na Politech12

nice Śląskiej został dostosowany do
jednej z trzech form systemu mieszanego: na odległość, pośredni lub
kontaktowy. Część zajęć kontaktowych będzie prowadzona w sposób
zblokowany, a to oznacza, że danego
dnia odbędą się na przykład wszystkie laboratoria czy inne zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę
wymagają skorzystania ze specjalistycznej aparatury. Resztę materiału
studenci będą przyswajać zdalnie
za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji bądź innych narzędzi. Każda

z jednostek Politechniki Śląskiej
opracowała wytyczne dla studentów
i pracowników dotyczące obecności
w swoich budynkach – tłumaczy Jadwiga Witek, rzecznik prasowy Politechniki Śląskiej.
W roku akademickim 2020/21
studia na Politechnice Śląskiej rozpoczęło na 52 kierunkach ponad
5,7 tysiąca studentów pierwszego
roku. – W procesie rekrutacji zarejestrowało się także ponad 500 obcokrajowców, z których ponad 190
podjęło studia w języku angielskim.
N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Uruchomiliśmy ponadto specjalny
program rekrutacji dla 50 obywateli Białorusi – zwraca uwagę Jadwiga
Witek.
– Zdecydowałam się podjąć studia za granicą ze względu na to, że
praktyczne elementy kształcenia są
tutaj traktowane z większą uwagą
niż w innych krajach. Politechnika
Śląska wydała mi się piękną uczelnią, cieszącą się długą historią.
Chciałam odwiedzić nowe miasto,
poznać odmienne kultury i nowych
ludzi, a także odkryć, w jaki sposób
kształcenie odbywa się w Polsce –
podkreśla Marie Christelle Izabayo
z Rwandy.
– Nikt nie spodziewał się systemu hybrydowego, ale wydaje mi się,
że to może być ciekawe i zapowie
jakąś reformę szkolnictwa wyższego. Z tego co wiem, wielu studentów
i prowadzących chwali sobie ten
system – mówi Martyna Borak, studentka działającego w Zabrzu pierwszego i jedynego w Polsce Wydziału
Inżynierii Biomedycznej. W jego
kampusie już niebawem działać będzie Śląskie Centrum Inżynierskiego
Wspomagania Medycyny i Sportu.
Warty ponad sto milionów złotych
projekt to efekt współpracy Politechniki Śląskiej, koncernu Philips oraz
zabrzańskiego samorządu. W kompleksie przy ul. Roosevelta znajdzie
się kilkanaście laboratoriów wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji. Będą tu rozwijane innowacyjne
technologie w obszarze telemedycyny, e-zdrowia czy też zdalnej diagnostyki.
Swoje 25. urodziny obchodzi
w tym roku działający w Zabrzu Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. – Część oferowa-

Nowy rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tomasz Szczepański

nych u nas kierunków jest unikalna.
Sam wydział jest też unikalny, ponieważ oferuje możliwość spojrzenia na zagadnienia współczesnego
świata nie tylko z pozycji inżyniera
specjalisty. To przyciąga młodych
ludzi. My nie uczymy specjalistów
branżowych. My staramy się uczyć
szerokiego spojrzenia na wyzwania
współczesności w obszarze techniki. Warto też zwrócić uwagę na stale
rozwijaną współpracę wydziału ze
światem gospodarki, biznesu – podkreśla prof. Jan Kaźmierczak, dziekan wydziału.
Podczas
inauguracji
nowego roku akademickiego w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym insygnia rektorskie przejął od swojego
poprzednika prof. Tomasz Szczepański. Nowy rektor jest wybitnym

Fot. SUM

pediatrą, onkologiem i hematologiem. Od lat kieruje Kliniką Pediatrii,
Hematologii i Onkologii Dziecięcej
SUM w Zabrzu. Specjalizuje się m.in.
w diagnostyce i leczeniu ostrych białaczek u dzieci. Warto przypomnieć,
że Zabrze to kolebka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To właśnie
w naszym mieście powstał pierwszy,
i przez ponad 20 lat jedyny, wydział
uczelni. W Zabrzu studenci mają
do dyspozycji jeden z najnowszych
obiektów SUM, jakim jest Centrum
Symulacji Medycznej.
Zabrzańską ofertę studiów uzupełnia Wyższa Szkoła Techniczna,
która w efektownym gmachu przy
ul. Park Hutniczy uruchomiła Wydział Nauk Medycznych. Mogą się tu
kształcić przyszli lekarze oraz pielęgniarki. 
GOR

NASI DZIEKANI

Prof. Alicja Grzanka,
Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym SUM

N A S Z E

Z A B R Z E

Prof. Jan Kaźmierczak,
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej

S A M O R Z Ą D O W E

Prof. Zbigniew Paszenda,
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej

Dr Grzegorz Religa,
Wydział Nauk Medycznych
Wyższej Szkoły Technicznej
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Grant dla Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Kształcenie zawodowe
na najwyższym poziomie
Grant stypendialny w wysokości 10 tysięcy dolarów udało się pozyskać Zabrzańskiemu
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na indywidualne wsparcie kształcenia zawodowego uczniów z branży mechanicznej, specjalizujących
się w obsłudze i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie.

G

rant został przekazany przez
Gene Haas Foundation. Szkole
udało się go pozyskać już po raz drugi.
Pierwsze wsparcie trafiło do placówki w 2015 r. Dofinansowanie zostanie
przeznaczone na zakup ubrań roboczych, podręczników oraz narzędzi
dla uczniów kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Odbywają oni zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Technicznej
Haas, mieszczącym się w Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.
– Konsekwentnie podejmujemy kroki mające na celu pozyskanie

Pracownia obrabiarek HAAS w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

partnerów wspierających kształcenie
zawodowe. Dzięki temu nasza młodzież otrzymuje szansę na zdobycie
niezbędnego doświadczenia – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W ostatnich latach

Fot. I. Cieślicki

Zabrze zrealizowało pięć dużych projektów poświęconych podnoszeniu
jakości edukacji zawodowej. Ich łączna wartość wyniosła ponad 13 mln zł,
z czego sporą część stanowiły pozyskane przez miasto dofinansowania. GOR

ZABRZAŃSCY STRAŻNICY MIEJSCY MAJĄ DO DYSPOZYCJI NOWY SAMOCHÓD

Ułatwienie w codziennej służbie
Nowy samochód mają do dyspozycji zabrzańscy
strażnicy miejscy. Będzie on wykorzystywany przez
patrole interwencyjne pełniące służbę na terenie
całego miasta.
– Nowy samochód będzie wykorzystywany przede
wszystkim do transportu osób zatrzymanych do izby wytrzeźwień – tłumaczy Zbigniew Juskowiak, komendant
straży miejskiej w Zabrzu. – Samochód nie został kupiony,
korzystamy z niego na zasadzie najmu długoterminowego
– dodaje.
– Każdy z nas, spacerując po mieście, spotyka się
z różnymi przykrymi sytuacjami, których rozwiązywaniem nie zajmuje się policja. Dlatego takie służby porządkowe, jak straż miejska, są bezwzględnie potrzebne
– podkreśla wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. Zabrzańscy strażnicy mają obecnie do dyspozycji
dziewięć samochodów.
GOR
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Nowy samochód straży miejskiej

N A S Z E

Fot. UM Zabrze

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Laureaci tegorocznej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”

Fot. UM Zabrze

POZNALIŚMY LAUREATÓW VII EDYCJI KONKURSU „ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN”

Najlepsze pomysły
na firmę nagrodzone
Nagrody o łącznej wartości prawie dwustu tysięcy złotych czekały na laureatów tegorocznej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Autorów najlepszych pomysłów na własną
firmę poznaliśmy podczas gali zorganizowanej 22 września w hotelu Diament.

W

rozstrzygniętej właśnie siódmej edycji konkursu eksperci
oceniali 15 biznesplanów. Za najlepszy uznali przygotowany przez Dominikę Dąbrowską projekt rozwoju
marki „TRZYKĄTY”. To prowadzona
przez laureatkę pracownia artystyczna. – Byłam bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się tej nagrody
– przyznaje Dominika Dąbrowska. –
Jestem absolwentką zabrzańskiego
plastyka i osobą bardzo zżytą z tym
miastem. Zrobię wszystko, żeby
w Zabrzu żyć, funkcjonować i prowadzić własny biznes. Jednocześnie chcę dzielić się swoją wiedzą,
umiejętnościami i zarażać pozytywną, kreatywną energią wszystkich
mieszkańców. Dzięki tej nagrodzie
chciałabym bardziej wspierać lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszenia, udzielać się w imprezach
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charytatywnych. Wszystko po to, by
trzymać tę nagrodę blisko siebie, ale
też działać blisko Zabrza – dodaje.
Drugie miejsce zajęła Dominika
Cymerman, autorka projektu „Ambiente – koncepcja rozwoju pracowni projektowej”. Na trzecim miejscu
znalazły się Joanna Mikitin i Anna
Holewa-Cosar, których pomysł na
biznes dotyczył podłogowych sensorycznych naklejek aktywizujących.
Wyróżnienia otrzymali Kamil Zdziebłowski, Karina Marciniuk, Judyta
Marcinkiewicz i Natalia Krajewska.
– W ramach konkursu osoby
rozpoczynające działalność gospodarczą otrzymują merytoryczne,
rzeczowe i finansowe wsparcie od
doświadczonych przedsiębiorców
prowadzących działalność na terenie Zabrza oraz od miasta – mówi
Mariola Wnętrzak-Sadłocha, zastęp-

ca naczelnika Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
– Od 2013 roku w ten sposób
stymulujemy lokalną przedsiębiorczość i pobudzamy aktywność
biznesową zabrzan – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Konkurs wspierają banki, prywatne firmy, spółki miejskie,
a także instytucje otoczenia biznesu. Podmioty te ufundowały dotąd
nagrody o łącznej wartości miliona
złotych, z czego blisko dwieście tysięcy złotych to pula siódmej edycji.
Serdecznie dziękuję wszystkim partnerom. Laureatom gratuluję zwycięstwa i życzę skutecznego rozwoju
firm. Mam nadzieję, że już wkrótce
to wy będziecie partnerami konkursu i wesprzecie nowe podmioty
w naszym mieście – uśmiecha się
prezydent Zabrza.
MM
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Aktualne informacje o mieście możesz mieć w swoim smartfonie

Wszystko o Zabrzu
w Twoim smartfonie
Wybierasz się do Zabrza? A może tu mieszkasz? Sprawdź, jakie miejsca warto odwiedzić
w mieście, gdzie można zjeść coś smacznego, jakie spektakle lub koncerty odbędą się
w najbliższych dniach. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można uzyskać dzięki dostępnej od września bezpłatnej aplikacji „Zabrze w sercu Śląska”.

A

plikacja mobilna „Zabrze w sercu Śląska” to bezpłatny przewodnik dla turystów i mieszkańców
poszukujących informacji o mieście,
w szczególności o jego ofercie turystycznej, kulturalnej, ciekawych
miejscach i wydarzeniach – tłumaczy Dawid Wowra, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– W bogatej bazie gastronomicznej
i noclegowej zarówno turyści, jak
i mieszkańcy znajdą coś dla siebie,
a baza obiektów sportowych i rekreacyjnych zachęci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Ułatwieniem
są specjalne zakładki dla dzieci i seniorów. W aplikacji znajdziemy także
atrakcyjne trasy turystyczne, piesze
i samochodowe śladami architektury
modernistycznej i zabytków techniki. Aplikacja pełni również funkcję
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najbardziej aktualnego w mieście
kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych. Intuicyjny interfejs pozwala szybko znaleźć
interesujące nas informacje, a dzięki
lokalizacji GPS użytkownik z łatwością namierzy wybrane obiekty i wydarzenia – dodaje.
Aplikacja została przygotowana
zarówno pod system Android, jak
i iOS. Na dowolnych urządzeniach
mobilnych dostępna jest również
nowa strona Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, którą od września znaleźć

można pod adresem www.miastozabrze.pl. Zastąpiła ona witrynę www.
um.zabrze.pl.
– Mamy nadzieję, że nowa witryna będzie czytelna i nowoczesna, ale
przede wszystkim będzie dostarczać
wszystkim najważniejszych i sprawdzonych informacji dotyczących naszego miasta. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą nową
stroną. Jesteśmy otwarci na uwagi
i sugestie – podkreśla Dawid Wowra.
Opinie można przesyłać na adres sekretariat_wks@um.zabrze.pl.
GOR

ZESKANUJ KOD QR
I POBIERZ BEZPŁATNĄ
APLIKACJĘ
„ZABRZE W SERCU ŚLĄSKA”
App Store 

Google Play
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PRZED NAMI OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Z pasją dzielą się wiedzą
i doświadczeniem
W Zabrzu jest ich 2,5 tysiąca. Pod swoimi skrzydłami, w prawie stu placówkach oświatowych, mają kilkanaście tysięcy uczniów. W październiku nauczyciele, bo o nich mowa,
będą obchodzić swoje święto. To okazja do podziękowania im za zaangażowanie i pasję
w przekazywaniu wiedzy.

To

co wyróżnia naszych nauczycieli, to z pewnością
zaangażowanie w realizację zarówno zadań z podstawowego zakresu,
jak i wielu dodatkowych projektów
oraz przedsięwzięć. Jesteśmy miastem, w którym w oświacie wiele
się dzieje. Mamy nauczycieli z pasją, którzy chcą poświęcać dodatkowy czas na realizowanie ciekawych
zadań. Są też maksymalnie nastawieni na rozwój i innowacyjność –
podkreśla Ewa Wolnica, naczelnik

Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Zabrzańscy nauczyciele swoje święto będą obchodzić 15 października w Domu Muzyki i Tańca.
Coroczna gala będzie okazją do podziękowań oraz wręczenia nagród
wyróżniającym się pedagogom. –
Chciałabym życzyć nauczycielom
radości z wykonywanej pracy, pomimo tych wszystkich trudności,
które towarzyszą nam od marca.
Życzę, by kontakt z młodymi ludź-

mi był dla nich twórczy. Życzę też
optymizmu, bo dzięki niemu nawet niełatwe sytuacje okazują się
do przejścia. No i oczywiście ponad
wszystko życzę zdrowia – uśmiecha
się Ewa Wolnica.
Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października. Data ta nie
jest przypadkowa. Nawiązuje do
początków Komisji Edukacji Narodowej, która powstała z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r.
MM

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim zabrzańskim
Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Pracownikom oświaty
życzę zdrowia, sukcesów oraz codziennej satysfakcji z misji,
którą realizują Państwo w niełatwym czasie pandemii.
Przekazuję wyrazy uznania
za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
odkrywanie pasji i szlifowanie talentów.
W tym wyjątkowym dniu
gratuluję dorobku zawodowego oraz osiągnięć
w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
która przyczynia się także do wzbogacenia
potencjału społecznego naszego miasta.
Dziękuję za ogromne zaangażowanie i serce,
z jakim pracują Państwo
na rzecz dzieci i młodzieży.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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Nowa filia Żłobka Miejskiego otwarta została przy ul. Niedziałkowskiego

Komfortowe warunki
dla maluszków
Czterdzieści miejsc dla maluchów powstało w nowej filii Żłobka Miejskiego, która we wrześniu została otwarta w odrestaurowanym budynku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego
2. Prace pochłonęły ponad pięć milionów złotych.

C

ieszę się, że przekazujemy mieszkańcom do użytku kolejną filię
żłobka. To inwestycja, która umożliwia stworzenie komfortowych warunków opieki nad dziećmi i pozwala
wielu rodzicom na powrót do pracy.
Dzięki wykonanemu remontowi przywróciliśmy także dawny blask obiektowi, który wpisuje się w sąsiedztwo
pięknie zagospodarowanego placu
Teatralnego w centrum naszego miasta – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W ramach przedsięwzięcia wnętrze budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 zostało całkowicie przebudowane, wymieniono okna i drzwi,
przebudowano instalacje elektryczną,
wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Budowlańcy wykonali nową wentylację oraz docieplili
ściany, dach, poddasze i podłogi.
Zagospodarowano także teren wokół
budynku. Zakupiono i zamontowano
nowe wyposażenie, które pozwoliło
na przystosowanie wnętrz obiektu do

Gruntownie wyremontowany budynek prezentuje się imponująco Fot. UM Zabrze

potrzeb żłobka. Dodatkowo projekt
zapewnia dotacje do opłat ponoszonych przez rodziców, dzięki czemu
koszt miejsca w żłobku przez okres
pierwszych dwunastu miesięcy będzie częściowo refundowany.
Stworzenie nowej filii żłobka kosztowało ponad 5,2 mln zł. Na realizację

projektu miasto pozyskało dofinansowanie z rządowego programu „MALUCH+” 2019 w wysokości prawie
880 tys. zł. Część prac sfinansowano
dzięki wsparciu pozyskanemu z funduszy unijnych oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  GOR

TAKIE SĄ LICZBY:

786 miejsc
jest aktualnie dostępnych w zabrzańskich żłobkach

205
z nich przygotowano w placówkach miejskich

581
istnieje w dotowanych przez miasto placówkach niepublicznych
Oficjalne otwarcie placówki Fot. UM Zabrze
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Nowy plac zabaw w Przedszkolu nr 33...

Fot. UM Zabrze

Najmłodsi mieszkańcy Zabrza mają powody do zadowolenia

Kolejne przedszkola
z nowymi placami zabaw
Przedszkole nr 29 oraz Przedszkole nr 33 to kolejne zabrzańskie placówki dla maluchów,
które zyskały nowoczesne i bezpieczne place zabaw. Oba powstały dzięki wspólnym wysiłkom samorządu i rodziców przedszkolaków.

B

udowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 33 im. Majki Jeżowskiej zrealizowana została dzięki
inicjatywie rodziców, którzy zbierali
środki pozwalające na zakup nowego sprzętu. Dzięki środkom przekazanym przez miasto obiekt został
wyposażony w bezpieczne podłoże
z granulatu, którego koszt wyniósł
około 135 tys. zł.
– Mieliśmy wcześniej plac zabaw, ale wymagał on już remontu.
Prace przebiegły bardzo sprawnie.
W ciągu miesiąca wykonane zostało podłoże, potem nastąpił szybki
montaż urządzeń. Dzieci są zachwycone – uśmiecha się Małgorzata
Adamek, dyrektor Przedszkola nr 33
w Zabrzu.
– Rodzice pokazali, że dzięki
współpracy można zdziałać wiele
dobrego dla naszego miasta i jego
mieszkańców. Dzięki ich inicjatywie
i naszemu wsparciu możemy dzisiaj
podziwiać ten piękny i bezpieczny
obiekt, a najmłodsi mogą tu aktywnie spędzać czas. Tego typu pomysły
zasługują na docenienie, dlatego
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też przekazaliśmy dodatkowe środki, które umożliwiły sfinalizowanie
projektu – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Dzięki środkom przekazanym
przez miasto możliwe było również
stworzenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29. Dopełnieniem obiektu
stały się sfinansowane przez rodzi-

...oraz w Przedszkolu nr 29

ców piaskownice. – Radość dzieci
jest dla nas najważniejsza. Robimy
wszystko, by umilić im czas spędzony w przedszkolu. Otwarcie tego
placu zabaw to zwieńczenie wspólnych działań Urzędu Miejskiego, rodziców i nas, pracowników – mówi
Katarzyna Sputo, dyrektor Przedszkola nr 29 w Zabrzu.
GOR

Fot. UM Zabrze
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fot. NMC Górnik Zabrze
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Zabrze konsekwentnie podejmuje szereg działań proekologicznych

W trosce
o środowisko

W Zabrzu kilkukrotnie pojawiało się
mobilne biuro programu „Czyste
powietrze”, teraz powstał stacjonarny
punkt przyjmowania wniosków
Fot. Igor Cieślicki

W naszym mieście rusza jedenasty już etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W ratuszu uruchomiony został punkt przyjmowania wniosków w ramach programu „Czyste
powietrze”. Zabrze od lat prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania proekologiczne, a to tylko przykłady inicjatyw podejmowanych w ostatnich tygodniach.

P

oprawa jakości powietrza jest
zadaniem priorytetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg
inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji blisko stu miejskich obiektów za
kwotę ponad stu milionów złotych.
W ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji zrealizowane zostały
dotąd 4593 zadania o wartości ponad
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66 milionów złotych. Podpisana dziś
umowa to kontynuacja podejmowanych od 2009 roku działań miasta oraz
WFOŚiGW w Katowicach – mówi
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza.
Prowadzony od 2009 roku Program
Ograniczania Niskiej Emisji doczekał się
właśnie swojej jedenastej edycji. Umowę o jej realizacji podpisali prezydent

Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek.
– Zabrze już od wielu lat prowadzi działania dotyczące niskiej emisji
na terenie miasta. Dowodem tego jest
skierowana do mieszkańców gminy
jedenasta już edycja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – mówi prezes
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również korzystać z dofinansowania
modernizacji źródeł ciepła w ramach
rządowego programu „Czyste powietrze”. W Zabrzu kilkukrotnie pojawiało
się już mobilne biuro Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Można
w nim było złożyć wniosek lub uzyskać
pomoc w jego wypełnieniu. Teraz stacjonarny punkt przyjmowania wniosków uruchomiony został w zabrzańskim ratuszu.
– Bardzo nas cieszy, że gmina zdecydowała się na zawarcie z Funduszem
porozumienia dotyczącego powstania
w Zabrzu punktu przyjmowania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Mieszkańcy będą mogli teraz
składać wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w gminie, bez konieczności
jazdy do naszej siedziby w Katowicach
– podkreśla prezes Tomasz Bednarek.
Zabrze dołączyło tym samym do
grona 40 miast, których mieszkańcy
mogą składać stosowne wnioski bezpośrednio w urzędzie miejskim. Do tej
pory, w ramach rządowego programu
„Czyste powietrze”, zabrzanie złożyli
w katowickiej siedzibie WFOŚiGW 129
wniosków na łączną kwotę ponad 1,2
mln zł.
Przypomnijmy, że za konsekwentne działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji Zabrze zostało
nagrodzone Ekolaurem przez Polską

TAKIE SĄ LICZBY:

4593 zadania
zrealizowano do tej pory w ramach
Programu Ograniczania Niskiej Emisji

66 mln zł
to ich wartość

Tomasz Bednarek. – Na dofinansowanie przeznaczyliśmy w tym roku ponad
cztery miliony złotych. Dzięki temu
w kolejnych budynkach zlikwidowane
zostaną stare, nieefektywne źródła ciepła. Powstaną instalacje fotowoltaiczne
i solarne, a część budynków przejdzie
termomodernizację – dodaje.
W ramach jedenastej odsłony
PONE Fundusz przekaże miastu 4,05
mln zł. Środki te trafią do mieszkańców za pośrednictwem Urzędu Miejskiego. Z ich wykorzystaniem zaplanowano łącznie 460 inwestycji, w tym
instalację 40 kolektorów słonecznych,
docieplenie ścian 45 budynków, docieplenie dachów 40 budynków, wymianę okien w 45 budynkach, montaż 80 instalacji fotowoltaicznych
oraz modernizację 210 źródeł ciepła.
Przypomnijmy, że mieszkańcy mogą

 rezes WFOŚiGW w Katowicach
P
Tomasz Bednarek Fot. Igor Cieślicki

Izbę Ekologii. Jury doceniło nasze
miasto również za realizację projektu
rekultywacji zdegradowanych terenów
nad Bytomką. Objął on dziesięć obszarów o łącznej powierzchni ponad
183 ha. W ramach wykonanych prac
zniknęły dzikie wysypiska i ruiny budynków. Niektóre z obiektów zabezpieczono i odnowiono. Odkażona lub
wymieniona została gleba, posadzono
nowe rośliny i wyznaczono ścieżki dla
rowerzystów i spacerowiczów. Pojawiły się ławki i stanowiska z planszami
informującymi o występujących na
danym obszarze gatunkach fauny i flory. Rekultywacja terenów nad Bytomką kosztowała 29 mln zł. Aż 24,6 mln
zł stanowiło pozyskane przez miasto
unijne dofinansowanie.
GOR

OCZYSZCZACZE DLA PRZEDSZKOLI
Sześćdziesiąt oczyszczaczy powietrza trafi do zabrzańskich przedszkoli
w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG
– Przedszkolaku złap oddech”. Uchwałę w sprawie przyznania pomocy
rzeczowej przyjął Sejmik Województwa Śląskiego. Jeszcze w tym roku
urządzenia zostaną przekazane do 30 przedszkoli działających na terenie
miast. Wartość oczyszczaczy to ponad 68 tys. zł.

ALBA PODSTAWIA POJEMNIKI
Od 1 października odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
od mieszkańców Zabrza zajmuje się firma ALBA S.A. Pod koniec września
spółka rozpoczęła podstawianie pojemników na terenie zabudowy jednoi wielorodzinnej. Pojemniki należące do FCC Polska zostaną zabrane z nieruchomości w późniejszym terminie. Przypomnijmy, że od września w naszym
mieście obowiązuje niższa niż wcześniej opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Jej miesięczna stawka to 24,20 zł od mieszkańca w przypadku
segregowania śmieci oraz 48,40 zł w sytuacji, gdy odpady nie są segregowane.
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W PRZYPADKU BRAKU PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY
MOŻEMY SIĘGNĄĆ PO RZECZY CODZIENNEGO UŻYTKU

Na wypadek
skażenia
W przypadku wystąpienia skażenia najlepiej sprawdza się profesjonalny sprzęt ochronny.
W sytuacji awaryjnej nie zawsze jednak mamy do niego dostęp. Warto więc wiedzieć, jak
można się zabezpieczyć, by zminimalizować ryzyko uszczerbku na zdrowiu.
– Podstawowymi środkami ochrony
dróg oddechowych, oczu i twarzy są
maski przeciwgazowe. Najbardziej
przydatne dla ochrony skóry są wykonane ze specjalnej tkaniny dwustronnie gumowanej płaszcze ochronne
lub wykonana z podgumowanej tkaniny bawełnianej lekka odzież ochronna
– tłumaczy Artur Nowakowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Tego typu strojów na co dzień
w szafach nie trzymamy. W przypadku skażenia możemy jednak sięgnąć
po tzw. zastępcze środki ochrony. Nie
zabezpieczą nas one w takim stopniu,
co profesjonalny sprzęt, ale zawsze
będą stanowić barierę pomiędzy na-

szym ciałem a toksyczną substancją.
– Zastępczymi środkami ochrony
skóry mogą być wszelkiego rodzaju
płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe z gumy i podgumowane, z płótna
impregnowanego, tkanin z włókien
sztucznych lub folii, fartuchy ochronne gumowe, z tkanin podgumowanych i impregnowanych, skórzane
i z tworzyw sztucznych, kombinezony
skórzane i ubiory z folii metalizowanej, buty gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych, okulary ochronne,
w tym przemysłowe, motocyklowe
lub narciarskie, nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych
– wylicza naczelnik Artur Nowakowski.
– Z wymienionych przedmiotów można skompletować odzież ochronną,

która, wraz ze środkami ochrony dróg
oddechowych, umożliwi wykonanie
krótkotrwałych czynności ratowniczych, niezbędnych prac gospodarczych, a także przejście krótkiego odcinka terenu skażonego – dodaje.
Podręczne środki ochrony dróg
oddechowych można wykonać stosunkowo łatwo. Potrzebny jest do
tego kawałek tkaniny (płótno, flanela
itp.), tasiemki z materiału lub gumy
i środki wypełniające (wata, gaza, filc,
tkaniny z włókien naturalnych lub
sztucznych, papier karbowany itp.).
Tkaninę składamy na pół i do środka
wkładamy środki wypełniające. Następnie zszywamy na bokach i uzupełniamy tasiemkami do zawiązania
z tyłu głowy.
ZK

PAMIĘTAJ O ZAPASACH
Możliwe jest, że warunki zagrożenia uniemożliwią
opuszczenie domu i możesz potrzebować zapasów
w celu samodzielnego przeżycia przez trzy lub więcej
dni. Oznacza to, że powinieneś posiadać zapasy wody,
żywności i innych przedmiotów na wypadek zagrożenia. Co konkretnie może się przydać?
• ŻYWNOŚĆ: mięso, owoce i warzywa w puszkach;
puszkowane soki, mleko i zupy, cukier, sól, przyprawy;
wysokokaloryczne pożywienie (witaminy, słodycze,
żywność dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy,
suchary, ekstrakt kawy i herbaty).
• WODA: wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4–5 litrów na osobę
na okres 3–5 dni, wliczając wodę do utrzymania
podstawowych zasad higieny.

• ODZIEŻ I RZECZY DO SPANIA: każdy domownik
powinien posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży
i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe,
ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór.
•A
 PTECZKA PIERWSZEJ POMOCY: gaza, sterylne
bandaże (w tym elastyczne), taśmy przylepne, nożyczki, chusta, termometr, środki aseptyczne, środki
przeciwbólowe, środki przeczyszczające, węgiel
aktywowany, mydło, rękawice gumowe oraz zapas
lekarstw na przewlekłe choroby domowników.
•P
 RZYBORY I NARZĘDZIA: turystyczny zestaw do
gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie,
nóż wieloczynnościowy, zapałki, przybory do pisania,
gwizdek – zestaw powinien być spakowany i gotowy
do zabrania.

Artykuł sponsorowany w ramach obowiązku kierowania organizacją szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony przez Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze.
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 an Grzegorz opuścił we wrześniu Śląskie Centrum
P
Chorób Serca i wrócił do domu
Fot. Igor Cieślicki, TVZ

KOLEJNA WYJĄTKOWA TRANSPLANTACJA W ŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB SERCA

Koronawirus omal go nie zabił,
w Zabrzu dostał nowe płuca
Zniszczone przez koronawirusa płuca 44-letniego mężczyzny całkowicie przestały
funkcjonować. Za chorego oddychała maszyna. Jedynym ratunkiem był przeszczep.
Zakończonej sukcesem transplantacji podjęli się specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu. To pierwszy w Polsce przypadek przeszczepu płuc z powodu powikłań po
koronawirusie.

P

an Grzegorz ma 44 lata. Nie chorował. W szpitalu zakaźnym,
w którym pracował, zajmował się
sterylizacją narzędzi medycznych.
Nie miał kontaktu z pacjentami.
Nie uchroniło go to jednak przed
zakażeniem koronawirusem. Wirus błyskawicznie zaatakował płuca
mężczyzny. Pacjent trafił na oddział
intensywnej terapii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Tychach z obustronnym zapaleniem
płuc. Po kilku dniach zmiany objęły
już 90 procent miąższu płucnego,
a choremu nie pomagał nawet respirator. Szpital w Tychach nawiązał kontakt ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie pacjent
trafił 2 lipca. Był tam leczony z wykorzystaniem ECMO, czyli urządzenia do pozaustrojowego utlenowania krwi.
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– To urządzenie ratuje życie, gdy
płuca nie działają. Przenosi ciężar
wymiany gazowej z płuc na technikę
pozaustrojową. To daje czas do momentu, w którym albo zadziała leczenie przyczynowe, albo zastąpimy ten
narząd przeszczepionym – wyjaśnia
dr Konstanty Szułdrzyński z krakowskiego szpitala.
Organizm pana Grzegorza poradził sobie z koronawirusem, ale
zmiany w płucach okazały się nieodwracalne. Jedynym ratunkiem
był przeszczep. Wyzwanie podjęli specjaliści ze Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu. – Jego płuca
były strasznie zniszczone. Przypominały wątrobę, czyli narząd, który nie
służy do oddychania. Były twarde,
niewymieniające tlenu, absolutnie
bezwartościowe – tłumaczy dr hab.
Marek Ochman, koordynator oddzia-

łu transplantacji płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca.
Życie pana Grzegorza udało się
uratować dzięki sprawnej współpracy lekarzy z trzech ośrodków. Dzięki
temu we wrześniu mężczyzna mógł
wrócić do domu. Wcześniej spotkał
się w Zabrzu z dziennikarzami.
– Czuję się bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim zespołom za uratowanie
mi życia – mówił ze wzruszeniem pan
Grzegorz.
– Chcemy przekazać tę dobrą nowinę, bo potrzebujemy takich w dzisiejszych czasach. Ten sukces – nie
boję się tego słowa – stał się możliwy
tylko i wyłącznie dlatego, że działaliśmy razem – mówi prof. Marian
Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum
Chorób Serca, podkreślając, że przypadek pana Grzegorza to przestroga,
aby nie lekceważyć koronawirusa.GOR
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Zabytkowa maszyna wyciągowa robi podczas pracy niesamowite wrażenie

Fot. Paweł Janicki/pokladykultury.eu

W sobotę 26 września odbyła się XI edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki

Maszyna parowa odżyła
Ponowne udostępnienie turystom zabytkowej parowej maszyny wyciągowej w Sztolni
Królowa Luiza zainaugurowało tegoroczną edycję Industriady. W Zabrzu atrakcje czekały
również w Kopalni Guido i Szybie Maciej. I choć pogoda nie do końca sprzyjała plenerowym
pokazom, to miłośników poprzemysłowych atrakcji nie zabrakło.

P

ochodząca z 1915 r. parowa
maszyna wyciągowa to jedna
z największych atrakcji kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza. Przez ostatnich kilka lat nie można jej było
jednak zobaczyć podczas pracy.
W związku z budową nowej Elektrociepłowni Fortum wstrzymane
zostały bowiem dostawy pary niezbędnej do uruchomienia maszyny.
– Musieliśmy wybudować dla
niej specjalną wytwornicę pary.
Przy okazji cała maszyna została
wyremontowana i zakonserwowana. Było to możliwe dzięki środkom
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unijnym oraz wsparciu finansowemu firmy Fortum, która w sposób
istotny dołożyła się do tego przedsięwzięcia. W efekcie możemy naszą maszynę ponownie uruchomić
– mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego,
które było po raz pierwszy głównym
organizatorem Industriady.
– Moc maszyny to dwa tysiące
koni mechanicznych, z każdego
cylindra po tysiąc koni. Służyła ona
do opuszczania ludzi, wyciągania
urobku oraz opuszczania materiałów eksploatacyjnych na dół ko-

palni – opowiada Janusz Sedlewski,
pracownik muzeum, obsługujący
maszynę parową.
W ramach tegorocznej edycji
Święta Szlaku Zabytków Techniki
można było odwiedzić ponad 30
obiektów. Przygotowanym atrakcjom towarzyszyło hasło „Natura
w przemyśle”.
– Dzięki rozwojowi turystyki postindustrialnej, Szlakowi Zabytków
Techniki i Industriadzie przemysłowe dziedzictwo Śląska otrzymuje
nowe życie – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
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Plenerowy spektakl w Sztolni Królowa Luiza

Fot. Jeremi Astaszow/JerBaStudio.pl

Podczas Industriady nie mogło zabraknąć górniczej orkiestry

Fot. Jeremi Astaszow/JerBaStudio.pl

podczas Industriady
Piękne obiekty z całego regionu, perełki architektury i techniki, tworzą
dziś długi sznur, z którego możemy
być dumni. Tak, jak z maszyny parowej z ponad 100-letnią historią,
która dzięki naszej determinacji
i zaangażowanym środkom od dziś
znów będzie przyciągać i zachwycać turystów, przybliżając im ważne wątki z dziejów Zabrza i Śląska.
Jeszcze kilkanaście lat temu nikt
by nie pomyślał, że Zabrze może
być miastem turystycznym. Tymczasem obecnie co roku odwiedza
nasze miasto ponad dwieście tysięcy zwiedzających z regionu, Polski,
Europy i świata – dodaje prezydent
Zabrza.
Podczas inauguracji Industriady
zagrała Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Po uruchomieniu jedynej w Europie czynnej wyciągowej maszyny o napędzie
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parowym odbył się spektakl uliczny
„Od rośliny do maszyny”. Był pokaz
tańca w kuli z wodą oraz parada
„Śladami zwierząt”. W Sztolni Królowa Luiza można się było wybrać na
tematyczne zwiedzanie podziemnych tras turystycznych. W Parku
12C uczestnicy Industriady mogli
wziąć dział w warsztatach edukacyjnych „Z naturą w tle”, a także
w warsztatach kreatywnych przygotowanych przez teatr „Lufcik na
Korbkę”. Punktem kulminacyjnym
było widowisko plenerowe „Cyrk
Tarabumba”, zorganizowane i wyreżyserowane przez „Teatr Klinika
Lalek”. Port Sztolni Królowa Luiza
przy ulicy Karola Miarki 8 zamienił
się natomiast w strefę graffiti. Przez
cały dzień tworzono tam ogromy
mural, nawiązujący do motywu tegorocznego Święta Szlaku Zabytków Techniki.

Jak wykorzystać surowce wtórne, odpady, makulaturę, szkło czy
plastik w sztuce, można się było dowiedzieć podczas warsztatów plastycznych Eko Art, na które zaprosił Szyb Maciej. W obiekcie przy ul.
Srebrnej odbyły się również warsztaty kreatywne dla dzieci i wykłady
dla dorosłych. Podczas zwiedzania
można było poznać ciekawostki
związane z miejscowym ujęciem
wody oraz przekształceniem szybu
w studnię głębinową.
– Każda z imprez w ramach Industriady jest warta odwiedzenia.
Na Śląsku są miejsca zachwycające
w skali europejskiej. Świadczą o tym
między innymi przyznane Zabrzu
nagrody Europa Nostra czy Złota Pinezka Google. To dowód na to, że to
miejsce świetnie się rozwija – podsumowuje marszałek województwa
śląskiego Jakub Chełstowski.
MM
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 twarciu pracowni
O
towarzyszyły pokazy
udzielania pierwszej
pomocy Fot. UM Zabrze

Wyjątkowa pracownia powstała w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu

Pierwsza pomoc bez tajemnic
Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy otwarta została w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Reja w Rokitnicy. Projekt został zrealizowany w ramach Zabrzańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Przygotowali go absolwenci szkoły: Magdalena Michalska, Sebastian
Pokuciński oraz Artur Dachowski.

N

owo powstała pracownia wyposażona została m.in. w: projektor
multimedialny HD, ekran projekcyjny,
kamerę multimedialną, laptop i tablet, a także cztery zestawy fantomów
z defibrylatorem, cztery plecaki medyczne, zestaw do symulacji obrażeń
oraz zestaw ran. – Dzięki tego typu
inwestycjom łatwiej upowszechniać
znajomość zasad udzielania pierwszej
pomocy wśród mieszkańców, a szczególnie młodzieży. Pracownia umożliwi też zwiększenie liczby uczestników biorących udział w warsztatach,
a także stworzenie odpowiednich warunków ćwiczeń dla młodzieży reprezentującej miasto w konkursach i zawodach o tematyce pierwszej pomocy,
ratownictwa i obronności – podkreśla
Dawid Wowra, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Otwarciu pracowni towarzyszył
pokaz resuscytacji oraz symulacja
akcji ratunkowej w wykonaniu Szkolnej Grupy Ratowniczej. – Zabrzański
Budżet Obywatelski po raz kolejny
udowodnił, że mamy w naszym mieście ludzi pełnych pasji i pomysłów,
a przekazywane przez nas pieniądze
są dobrze wykorzystywane – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Młodzi ludzie potrzebują
wiedzy, ale także umiejętności, które rozwijane są dzięki dostępnemu
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sprzętowi. Dyrekcji, nauczycielom
oraz pracownikom szkoły życzę dalszej satysfakcji z wychowywania zdolnej młodzieży, a uczniom kolejnych
sukcesów – dodaje.
Nowa pracownia umożliwi prowadzenie szkolenia w zakresie udzielania
pierwszej pomocy w nowatorski i interesujący sposób. Pozwoli również na
dalsze, aktywne działania istniejącej
przy IV Liceum Ogólnokształcącym
Szkolnej Grupy Ratowniczej, która
od wielu lat organizuje ogólnomiejskie pokazy, warsztaty i szkolenia,
jak również zaprasza do współpracy
w ramach organizowanych na terenie
szkoły zajęć.

– Choć jest to projekt dzielnicowy, mogą na nim skorzystać również
mieszkańcy pozostałych dzielnic Zabrza. Dzięki nowo otwartej pracowni
możliwa będzie też szersza współpraca z instytucjami takimi, jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Zabrzańska Grupa
Ratownicza Polskiego Czerwonego
Krzyża, Rada Dzielnicy Rokitnica, stowarzyszenie Kartel Kulturalny czy parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Międzyszkolna pracownia pierwszej
pomocy będzie dostępna dla każdej
grupy zorganizowanej, która wyrazi
chęć skorzystania z niej – podsumowuje Dawid Wowra. Stworzenie pracowni kosztowało 51 tys. zł.
MM

Projekt został przygotowany przez troje absolwentów IV LO
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W październiku odbędzie się głosowanie w ramach VII edycji Zabrzańskiego
Budżetu Obywatelskiego

Wybieramy projekty
dla swoich dzielnic
Wielkimi krokami zbliża się głosowanie w ramach VII edycji Zabrzańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Projekty dla swoich dzielnic będzie można wybierać od 15 do 22
października.

P

rzypomnijmy, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego
ruszyła w Zabrzu w lipcu tego
roku. Propozycje inwestycji do
zrealizowania w poszczególnych
dzielnicach można było składać
do 20 sierpnia. Wnioski były następnie oceniane pod względem
formalnym. Listę tych, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację, poznamy 12 października.
Trzy dni później ruszy głosowanie,
które potrwa do 22 października.
Głosować będzie można w formie
elektronicznej lub korzystając
z tradycyjnych kart do głosowania. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
www.miastozabrze.pl. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 6 listopada.
Do tej pory w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego
zrealizowano w naszym mieście

Zbudowane w ramach budżetu obywatelskiego boisko w Mikulczycach

kilkadziesiąt inwestycji. To m.in.
boiska, place zabaw czy też oświetlenie alejek spacerowych. Na urzeczywistnienie kolejnych pomysłów

Wielopokoleniowa Ścieżka Zdrowia na osiedlu Kotarbińskiego
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Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

mieszkańców jest tym razem do podziału ponad 5 mln zł.
– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem
obywatelskim i możliwościami,
jakie on daje. Wciąż przybywa zrealizowanych projektów. Dziś każdy
zabrzanin może mieć swój udział
w pozytywnych przemianach, jakie
przechodzi nasze miasto. Możemy
nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale samemu
je kreować, dostrzegać potrzeby
i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi. Zachęcam do głosowania
w ramach kolejnej edycji budżetu
obywatelskiego. Jestem przekonana,
że warto brać sprawy w swoje ręce
i osobiście decydować, na co mają
być wydatkowane pieniądze – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
MM

29

PRZED NAMI IV LITERACKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „PRZED I PO”

Spotkanie z twórczością
naszej noblistki
„Przed i po. Wisława Szymborska” to tytuł IV Literackiej Konferencji Naukowej, która rozpocznie
się w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza
19 października. W tym roku spotkanie będzie poświęcone twórczości wybitnej polskiej poetki, laureatki Literackiej Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej.
Konferencje literackie z cyklu „Przed i po”, które Zabrze organizuje we współpracy z Instytutem Nauk o Literaturze im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz Polską Akademią Nauk Oddział, cieszą się dużym uznaniem nie tylko wśród wybitnych polskich badaczy, ale także mieszkańców naszego regionu.
Poprzednie edycje poświęcone były twórczości Brunona
Schulza (2017 r.), Witolda Gombrowicza (2018 r.) oraz
Czesława Miłosza (2019 r.). W trakcie konferencji z jednej
strony popularyzowana jest twórczość wielkich polskich
modernistów, z drugiej organizatorzy aktywizują mło-

dzież licealną, która najpierw bierze udział w warsztatach,
a później w samej konferencji. Tegoroczna konferencja
otwarta zostanie 19 października o godzinie 10. Tego dnia
prelegentami będą m.in. Aleksander Fiut, Joanna Zach,
Piotr Śliwiński oraz Marcin Jaworski. W drugim dniu konferencji z prelekcjami wystąpią m.in. Krzysztof Hoffman,
Dorota Wojda, Hanna Dembińska-Pawelec oraz Grażyna
Szewczyk. Szczegółowy program konferencji dostępny
jest na stronie www.miastozabrze.pl.
GOR

reklama

SPRZEDAŻ OZDOBNYCH KAMIENI OGRODOWYCH
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ZABRZE, ul. Ofiar Katynia 56
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Cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych przyciąga tysiące mieszkańców

Program „Aktywne Zabrze”
inspiruje inne miasta

W ramach projektu „Aktywne Zabrze” odbywają się m.in. zawody biegowe

Fot. Igor Cieślicki

Już prawie osiem lat zabrzanie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ramach programu „Aktywne Zabrze”. W tym czasie projekt
przyciągnął tysiące osób, a śladem naszego miasta poszły inne. Na bazie zabrzańskich doświadczeń powstał program „Aktywna Rajcza”, a już niebawem z podobną akcją zamierza
ruszyć Miasteczko Śląskie.

N

asz program nie tylko się rozrasta, ale też staje się inspiracją
dla innych miast, z którymi dzielimy się naszymi doświadczeniami
i pomagamy pod względem merytorycznym – mówi Wojciech Woźniak, koordynator programu „Aktywne Zabrze”.
Uruchomiony w 2013 r. program „Aktywne Zabrze” z roku na
rok nabiera coraz większego tempa.
Przybywa proponowanych dyscyplin, organizowane są kolejne zawody. Mieszkańcy mogą rywalizować m.in. w bieganiu, pływaniu czy
też narciarstwie alpejskim. Czekają
na nich zajęcia z jogi, nordic-walking, jazdy na rolkach, wspinaczki
halowej i fitness. W 2019 r. program
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„Aktywne Zabrze” objął honorowym patronatem minister sportu.
– W ramach zajęć „Aktywnego Zabrza” młodzież ma okazję
nie tylko rozwijać pasję sportową,
ale również spotkać się ze swoimi
idolami – zwraca uwagę prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Gratuluję całemu zespołowi:
koordynatorom, trenerom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do rozwoju tej wyjątkowej w skali regionu inicjatywy
– dodaje.
Szczegółowe informacje na
temat programu zajęć i udziału
w nich można znaleźć na stronie
internetowej
www.aktywnezabrze.pl. 
GOR

TAKIE SĄ LICZBY:

30 tysięcy osób
to liczba uczestników
programu „Aktywne Zabrze”
od 2013 do 2020 r.

5 tysięcy osób
wzięło udział w zajęciach
„Aktywnego Zabrza” w 2019 r.

463
treningi, zawody, turnieje
lub rajdy odbyły się w 2019 r.
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Przypominamy projekty uznane przez mieszkańców za najważniejsze inwestycje 30-lecia

Nowoczesna aren

inwestycja

lecia
Fot. Bogusław Makar/Fotomakar

W ankiecie przeprowadzonej z okazji 30. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych
zabrzanie wybrali najważniejsze inwestycje prowadzone w Zabrzu na przestrzeni minionych trzech dekad. W pierwszej dziesiątce znalazła się budowa Areny Zabrze.

H

istoria stadionu przy ul.
Roosevelta sięga lat 30. XX
wieku. Obiekt został oficjalnie
otwarty 2 września 1934 r. W marcu 1935 r. na murawie starły się
reprezentacje polskiej i niemieckiej części Śląska. Na trybunach
zasiadło wówczas około siedem
tysięcy widzów, a pojedynek za-
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kończył się remisem 3:3. Pod
koniec lat 50. stadion został rozbudowany, na przełomie lat 60.
i 70. pojawiło się sztuczne oświetlenie. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku przy ul. Roosevelta 81
polska reprezentacja rozegrała
siedem meczów międzypaństwowych, m.in. z takimi potęgami,

jak Niemcy, Holandia czy Francja.
Na zabrzańskim stadionie Górnik
czternaście razy świętował zdobycie mistrzostwa kraju. W czerwcu
2005 r. stadionowi nadano imię
legendarnego napastnika Górnika
Zabrze Ernesta Pohla.
Dzisiejszy stadion przy ul.
Roosevelta w niczym nie przy-
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na wielkich emocji
TAKIE SĄ LICZBY:

2 poziomy

zadaszonych trybun

24 563

miejsca dla kibiców

606

miejsc na wewnętrznym
parkingu

218

kamer monitoringu wizyjnego

57 tysięcy

metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej

pomina obiektu, na którym kibice Trójkolorowych dopingowali
swych idoli na przestrzeni minionych dekad. Stare trybuny zostały
zrównane z ziemią, a w ich miejscu wyrósł nowoczesny i bezpieczny obiekt. Budowa nowego
stadionu przy ul. Roosevelta to
największa pod względem kubaturowym inwestycja w historii
Zabrza i sztandarowe w ostatnich latach przedsięwzięcie miasta w obszarze sportu i rekreacji.
Podgrzewana murawa o wymiarach 105 na 68 metrów otoczona
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jest dwoma poziomami w pełni
zadaszonych trybun. Doskonałe
oświetlenie oraz nowoczesny system nagłośnienia stanowią gwarancję najwyższej jakości odbioru
organizowanych na stadionie wydarzeń.
Pierwszy mecz na nowym stadionie Górnik rozegrał w lutym
2016 r. W sezonie 2017/2018 oglądalność rozgrywek ekstraklasy
Zabrze biła rekordy pod względem frekwencji. Na trybunach
Areny Zabrze zasiadło łącznie ponad 400 tysięcy osób.
GOR

CZY WIESZ, ŻE...
Znakomitą jakość transmisji telewizyjnych meczów rozgrywanych w Zabrzu zapewnia najnowszej generacji
system oświetlenia. Jego integralnym
elementem są przymocowane do konstrukcji zadaszenia 184 lampy o wadze
13 kg każda, świecące z częstotliwością 250 Hz zamiast standardowych 50
Hz. Dzięki wyższej częstotliwości wyeliminowano zjawisko migotania obrazu przy ujęciach typu slow motion,
czyli spowolnionych, wykorzystywanych do ujęć powtórkowych.
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!

Jesús Jiménez zdobył bramkę w meczu z Legią Warszawa Fot. Górnik Zabrze
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Brawurowy początek sezonu Trójkolorowych

Górnik zagrał
jak za dawnych lat

Zagraj, zagraj, jak za dawnych lat! Tak od długiego czasu śpiewali kibice Górnika Zabrze na
stadionie im. Ernesta Pohla. Ci najwierniejsi i najbardziej optymistycznie do życia nastawieni wierzyli, że kiedyś to nastąpi. I doczekali się. Początek sezonu 2020/2021 w PKO BP
Ekstraklasie przebiegał pod dyktando czternastokrotnego mistrza Polski.

Po

pięciu kolejkach Górnik
zajmował pierwsze miejsce
w tabeli z 13 punktami. Odniósł
cztery zwycięstwa i raz zremisował.
Szczególnie głośnym echem odbiło
się zwycięstwo zabrzańskiej drużyny w Warszawie. Podopieczni trenera Marcina Brosza, po świetnej
grze, pokonali aktualnego mistrza
Polski Legię 3:1. Na czele klasyfikacji
najlepszych strzelców, z dorobkiem
pięciu bramek, znalazł się Jesús
Jiménez z Górnika.
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Wielu kibiców Górnika zadawało
sobie pytanie, kiedy poprzednio ich
drużyna miała tak dobry start w rozgrywkach ekstraklasy i dawnej I ligi.
Pogrzebaliśmy trochę w archiwach
i co się okazało?
W 1961 r., w ówczesnej I lidze,
Górnik miał doskonały start. Wygrał 8 meczów pod rząd. W całym
sezonie odniósł 19 zwycięstw, 5
razy zremisował, a 2 razy przegrał.
Drużyna Górnika pod wodzą trenera Augustyna Dziwisza miała

też imponujący bilans bramkowy
73:18. Grali w niej: Hubert Kostka,
Joachim Szołtysek, Antoni Franosz,
Stefan Floreński, Stanisław Oślizło,
Edward Olszówka, Marian Olejnik,
Ginter Gawlik, Erwin Wilczek, Ernest Pohl, Jerzy Musiałek, Edward
Jankowski, Hubert Kulanek, Roman
Lentner, Jan Kowalski, Henryk Hajduk, Jan Kajzerek, Jan Kłosek, Jan
Pieczka, Jan Plicko. Królem strzelców został Ernest Pohl, który zdobył 24 bramki.
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– Mieliśmy świetną drużynę.
Dobrze rozumieliśmy się na boisku.
Było w niej kilku reprezentantów
Polski – wspomina Stanisław Oślizło.
W książce ,,Liga gra po pięćdziesiątce”, autorów Janusza Jelenia, Andrzeja Koniecznego, Zbigniewa Dobrowolnego, Grzegorza Stańskiego,
Zbigniewa Łagódki, Andrzeja Wowry,
Kazimierza Marcinka, można przeczytać o wyczynie Górnika w 1961 r.:
,,W sumie jednak górnicy dokonali
niebywałego wyczynu: 22 kolejne
spotkania w lidze bez porażki. Wliczając pojedynek z Wisłą Kraków
(pierwsza porażka w sezonie w 23.
kolejce w Krakowie 1:2 – przyp. aa) –
2062 minuty, a więc 34 godziny i 22
minuty! Bezprecedensowe osiągnięcie”. W tak imponującym stylu chyba
żadna drużyna nie zdobyła mistrzostwa Polski. Było to po raz trzeci.
Bardzo dobrze rozpoczęła też
występy drużyna Górnika w sezonie
1964/1965. Wtedy wygrała siedem
meczów pod rząd i zdobyła po raz
szósty mistrzostwo Polski. Trenerami byli: Węgier Ferenc Farszang
i Władysław Giergiel.
Piłkarze Górnika mieli też świetne wejście w sezon 1985/1986. Wygrali trzy mecze z rzędu. Pod wodzą
trenera Huberta Kostki zdobyli dla
Górnika dwunaste mistrzostwo
Polski.
Najwięksi optymiści wśród kibiców Górnika widzą obecny zespół,
prowadzony przez trenera Marcina
Brosza, w ścisłej czołówce po zakończeniu sezonu 2020/2021. – Jeste-

Trójkolorowi rozpoczęli sezon od pokonania w Pucharze Polski Jagiellonii Białystok Fot. Górnik Zabrze

śmy w trakcie budowania zespołu.
Wychodząc na boisko chcemy wygrywać. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale sądzę, że wspólnymi siłami wiele osiągniemy – mówi trener
Marcin Brosz, który w roli szkoleniowca Górnika wystąpił już ponad
150 razy.
Drużyna Górnika do sezonu
2020/2021 przystąpiła ze zmianami. Odszedł m.in. najskuteczniejszy w ostatnich latach napastnik
Igor Angulo. Przeniósł się do Indii,
a konkretnie do klubu FC Goa. Wypożyczony z AEK Ateny napastnik
Giorgos Giakumakis trafił do holenderskiej Eredivisie do klubu VVV-Venlo.
– Jestem mile zaskoczony dotychczasową postawą piłkarzy Gór-

Napastnik Górnika Alex Sobczyk zaliczył przy Łazienkowskiej pierwsze trafienie w sezonie Fot. Górnik Zabrze
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nika. Trochę obawiałem się tego,
jak drużyna poradzi sobie bez Igora Angulo. Odniosłem wrażenie, że
brak tego zawodnika wpłynął mobilizująco na zawodników. Chcą
zaprezentować się z jak najlepszej
strony – uważa Stanisław Oślizło, jeden z najlepszych piłkarzy w historii
Górnika.
Do Zabrza przyszli nowi, utalentowani i, co ważne, w większości
młodzi zawodnicy, jak m.in.: napastnik Alex Sobczyk, obrońcy Giannis
Massouras, Aleksander Paluszek,
pomocnicy Krzysztof Kubica, Norbert Wojtuszek, bramkarz Bartosz
Neugebauer, doświadczony pomocnik Bartosz Nowak. Z wypożyczenia
do Stomilu Olsztyn wrócił Wojciech
Hajda.
Największe postępy w ostatnim
czasie zrobił w Górniku 22-letni
Gambijczyk Alasana Manneh. Wystąpił już w narodowej drużynie
swojego kraju. W drugiej kolejce
obecnego sezonu w Mielcu, w meczu z tamtejszą Stalą, zdobył fantastyczną bramkę, która może być
uznana za bramkę jesiennej rundy
lub całego sezonu.
– Z przyjemnością obserwuję
rozwój Manneha w Górniku. Ten
chłopak ma niesamowity potencjał.
Czuję, że trudno będzie go utrzymać w Zabrzu – mówi Hubert Kostka, znakomity bramkarz i trener
Górnika.
Z uwagą i nadzieją będziemy śledzić grę Górnika w tym sezonie. GOR
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Z DZIEJÓW NAJSTARSZEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W ZABRZU

Tapicer o dwóch profesjach
Przechodząc ulicą Bankową z placu Warszawskiego na ulicę ks. Cz. Klimasa, mijamy po
lewej stronie niepozorny placyk porośnięty trawą oraz kilkoma drzewami. Widoczne są
również fragmenty murów. To ślady po ostatniej lokalizacji najstarszego zakładu pogrzebowego w Zabrzu.

J

ego tradycje sięgają roku 1889
i wiążą się z mistrzem tapicerskim Augustem Blauem, który pod
koniec XIX wieku przybył do Zabrza. Tu uruchomił firmę, a następnie założył rodzinę.
August Ernst Wilhelm Blau urodził się 20 grudnia 1871 r. w Schweidnitz (obecnie Świdnica), jako syn
Ernsta Wilhelma Blaua i jego żony
Joanne Karoline z domu Hähnel. Po
ukończeniu szkoły powszechnej,
w 1885 r., rozpoczął naukę w zawodzie tapicera. Zapewne miało
to miejsce w rodzinnym mieście,
Świdnica może poszczycić się tradycjami rzemieślniczymi sięgającymi czasów średniowiecza. Po czterech latach nauki zawodu, w 1889 r.,
A. Blau złożył egzamin czeladniczy.
Po kolejnych czterech latach zdał
egzamin mistrzowski, uprawniający do założenia samodzielnej działalności.
Rok 1893 w życiu Augusta Blaua
był przełomowy. Założył wówczas
firmę oraz ożenił się z pochodzącą z Chorzowa panną Clarą Agnes
Gembalą. Jeszcze w tym samym
roku na świat przyszło pierwsze
ich dziecko, córka Wiktoria Gertrud
(urodzona 23 grudnia). W kolejnych latach małżonkowie doczekali
się jeszcze piątki potomstwa: syna
Carla Ernsta (urodzony 26 grudnia 1894 r.) oraz córek: Margarete
Hedwig (urodzona 14 maja 1896 r.),
Martha Marie (urodzona 17 sierpnia 1897 r.), Eva Elfriede (urodzona
28 grudnia 1898 r.) oraz Hildegard
Kunigunda (urodzona w 1900 r.).
Niestety, trzy najmłodsze córki
państwa Blau zmarły nie dożywając pierwszego roku życia. Rodzina,
co najmniej od 1908 r., mieszkała
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 ugust Blau, zdjęcie zamieszczone w książce
A
„Die Maister der Zunft”, 1936
Fot. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

w kamienicy przy Schechestrasse
9 (obecnie ul. M. Lutra). Tutaj również początkowo mieściła się firma
prowadzona przez Augusta Blaua.
***
Zakład funkcjonował pod nazwą „Zabrzer Sarg- Magazin und
Beerdigungs Institut” (Zabrzański
magazyn trumien i zakład pogrzebowy). Świadczył szeroki wachlarz
usług związanych z pochówkiem:
przygotowanie
pogrzebu
pod
względem formalnym, transport
zwłok z domu lub szpitala, wynajem karawanów oraz usługi dekoratorskie (kwiaty, obicia trumien,
ubiory dla żałobników). Drugim
rodzajem świadczonych usług była
naprawa i przeróbka mebli tapicerowanych. Wydaje się, że w tych
początkowych latach działalności

August Blau miał monopol na prowadzenie usług pogrzebowych na
miejscowym rynku. W 1912 r. jego
firma, jako jedyna, została odnotowana w zabrzańskiej księdze adresowej.
Prawdopodobnie na początku
lat 20. XX wieku August Blau przeniósł siedzibę firmy. Sklep od tej
pory mieścił się w budynku przy
Dorotheenstrasse 10 (obecnie ulica 3 Maja). Z dostępnych materiałów wynika, że w okresie tym firma
nosiła nazwę „Pietät” (pobożność).
Pod tym samym adresem funkcjonowało również zabrzańskie przedstawicielstwo gazety „Der Oberschlesische Wanderer” (główna
siedziba była w Gliwicach). O fakcie
tym August Blau informował w wydawanych materiałach reklamowych.
Z perspektywy czasu można
wnioskować, że firma przynosiła dobre dochody, pozwalające
realnie myśleć o jej rozbudowie.
W tym celu przed 1919 r. August
Blau nabył parcelę położoną przy
Kirchstrasse 7 (obecnie ul. ks. Cz.
Klimasa). Równocześnie był właścicielem mieszkania w budynku przy
Kirchstrasse 5 (właścicielami pozostałych trzech mieszkań były osoby
prywatne oraz zabrzańska parafia
ewangelicka).
Rozpoczął skromnie, od wybudowania niedużego pomieszczenia magazynu przeznaczonego
do przechowywania trumien oraz
powierzanych do renowacji mebli
tapicerowanych. Z 1921 r. pochodzi plan (niezrealizowany) dobudowania do istniejącego magazynu
dwóch kolejnych budynków, w których miało znaleźć się sześć kolej-
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nych pomieszczeń magazynowych
oraz zaplecze sanitarne dla pracowników. Wraz z istniejącym już budynkiem założenie miało tworzyć
rodzaj podkowy, otwartej od strony
Kirchstrasse. Z nieznanych powodów plan ten pozostał niezrealizowany.
Najbardziej ambitne działania
związane z rozbudową siedziby firmy Augusta Blaua pochodzą z lat
1924–1925. Wtedy to zlecił znanemu
zabrzańskiemu mistrzowi budowlanemu Konradowi Koziczyńskiemu
wykonanie planu rozbudowy.
W 1924 r. powstał plan budowy wzdłuż muru odgradzającego
posesje Kirchstrasse 5 i 7 dużego,
czterokondygnacyjnego budynku
złożonego z piwnicy, parteru, piętra oraz strychu. Na parterze ulokowano halę dla trzech karawanów,
pomieszczenia na piętrze oraz strychu zaadaptowano na magazyny
trumien oraz mebli przyjętych do
renowacji.
W roku następnym plan uległ
znacznej modyfikacji. W jej wyniku powstał kompleks budynków
zajmujący prawie całą powierzchnię parceli. Od strony ul. ks. Cz.
Klimasa i częściowo ul. Bankowej
powstały dwa parterowe budynki.
W każdym znajdowała się jedna
duża sala przeznaczona do prezentacji i sprzedaży trumien. Od strony
ul. ks. Cz. Klimasa doświetlało je
dziesięć dużych okien sklepowych,
a od strony ulicy Bankowej kolejnych osiem. Wejście do pomieszczeń sprzedaży oraz usytuowanego
w głębi biura połączonego z małym
zapleczem mieściło się w narożniku pomiędzy obu budynkami. Na
piętrze znajdowały się mieszkania.
W narożniku ul. Bankowej i jej łącz-

 eklama zakładu pogrzebowego Augusta
R
Blaua zamieszczona w zabrzańskiej księdze
adresowej z 1912 roku.
Fot. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu
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Zdjęcie zakładu Augusta Blaua mieszczącego się przy Dorotheenstrasse 10, lata 20. XX w.
Fot. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

nika z placem Krakowskim stanął
budynek z mieszkaniem dla woźnicy. Kolejny budynek pełnił funkcję garażu. Stykał się z istniejącym
już budynkiem. Powstałe założenie
tworzyło zamkniętą całość, położoną wokół wewnętrznego podwórka,
do którego prowadziły dwa przejazdy zapewniające bezkolizyjny wjazd
i wyjazd. Jeden usytuowany był od
strony ulicy Bankowej, drugi na drodze łączącej ul. Bankową z placem
Krakowskim.
***
Prawdopodobnie w drugiej
połowie lat 20. XX wieku, liczący
wówczas ponad 50 lat August Blau
przekazał prowadzenie firmy swemu jedynemu synowi Carlowi. Ten
bowiem w roku 1929 występuje jako
kierownik zakładu. August Blau
nadal był właścicielem firmy. Podobnie jak wielu innych rzemieślników, August Blau oprócz prowadzenia własnej firmy zajmował się
działalnością społeczną. W 1929 r.
odnotowany jest jako starszy Cechu Tapicerów i Rymarzy (Tapezier
und Sattler Innung). Być może był
również członkiem jednego z działających w Zabrzu towarzystw
strzeleckich. Sugeruje to jedyne
zachowane zdjęcie, na którym występuje w ubiorze kojarzonym z tą
profesją. Pozostaje to jednak w sferze dywagacji.
Budynki przy Kirchstrasse 7
oraz znajdujący się w nich zakład
pogrzebowy stanowiły własność
Augusta Blaua prawdopodobnie do
1945 r. August Blau zmarł 3 października 1952 r. w wieku 81 lat. Od
wielu lat był już wdowcem. Ostat-

nie lata mieszkał w zakładzie opiekuńczo-leczniczym prowadzonym
w przez Ojców Kamilianów przy ul.
Dubiela 10.
Obecnie placyk wraz z sąsiadującym budynkiem stanowi własność
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zabrzu. Budynek byłego zakładu pogrzebowego stoi obecnie pusty. Ostatnim jego
użytkownikiem był zarząd zieleni
miejskiej. W przylegającym do niego niedużym parterowym budynku
(byłym garażu) swą główną siedzibę
ma prowadzony przez MPGK zakład
pogrzebowy. Jak widać, historia tego
miejsca sięga odległej przeszłości.
Nierozstrzygniętą sprawą pozostaje ewentualny udział tapicera Augusta Blaua w opracowaniu w 1927 r.
sposobu i przyrządu do ubijania
przybitki w otworach strzałowych
wykorzystywanych w górnictwie.
W 1929 r. rozwiązanie takie zgłoszone zostało do Urzędów Patentowych Niemiec oraz Rzeczpospolitej Polskiej. W obu przypadkach
odnotowano, że jego autorami byli
Niemcy, Hans Lany z Borsigwerku
koło Beuthen (Bytomia) oraz August
Blau z Hindenburga O./S. (Zabrza).
Informacje w tej sprawie ukazały się
na łamach gazety GLÜCKAUF Bergund Hüttenmännische Zeitschrift,
nr 12, 1929, s. 422 oraz w wydawnictwie Wykaz Patentów Udzielonych
przez Urząd Patentowy Rz. P. w roku
1929, Warszawa 1930. W księdze adresowej Zabrza z 1929 r. bohater niniejszego artykułu jest jedyną osobą
o tym imieniu i nazwisku.

Urszula Wieczorek,
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Piotra Szczepanika, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

10

2

Poziomo: 1 – śląski Józio, 7 – Domingo lub
Kiepura, 8 – na głowie króla lub na zębie, 9 – tego
przedmiotu uczy katecheta, 10 – stolica nad Tamizą, 11 – czarna i kracze, 12 – fartuch ochronny, kitel, 15 – krętacz, kombinator, 18 – skąpiec,
21 – bez strachu spaceruje nocą po dachu,
24 – marynarska gra z bosakami, wiosłami…,
25 – stałe miejsce pracy, 26 – dominikański co
roku w Gdańsku.
Pionowo: 1 – nieudane ciasto, 2 – ozdoba
okna, 3 – drewniany instrument dęty, 4 – w obsadce pióra, bywa złota, 5 – krótka, śmieszna
historyjka, 6 – działo, 13 – ugania się z kijem na
lodowisku, 14 – angielska miara gruntu, 16 – polski zespół rockowy z Markiem Piekarczykiem,
17 – coś na ząb po kieliszku wódki, 19 – wykaz
błędów w wydrukowanej książce, 20 – dziewczynka z Krainy Czarów, 22 – Pola, która przed
zrobieniem kariery filmowej miała na nazwisko
Chałupiec, 23 – członek Złotej Ordy lub… danie
z surowej mielonej wołowiny.

1. część Trylogii Henryka
Sienkiewicza,
2. łączy dwa brzegi rzeki,
3. z żyłką i przynętą
oraz z kołowrotkiem,
4. specjalność pań
z Koniakowa,
5. warzywo z dużą
zawartością żelaza,
6. kwaśny dodatek
do herbaty,
7. sto kilogramów,
8. wagonowa w repertuarze
Maryli Rodowicz.
Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.
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FOTOKONKURS

Fot. I. Cieślicki

1

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
1. Beata z Albatrosa
2. Hibiscus
3. Hala MOSiR

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Wolfganga Amadeusza Mozarta.
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Studio Effect
fryzury&paznokcie
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Tel. 32 276 12 88
Zabrze, ul Piłsudskiego 13
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TAM,
GDZIE
TY!
TAM, GDZIE TY!
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