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Lato pod znakiem wielu atrakcji
Nie narzekają na nudę uczniowie,
którzy wakacje spędzają w Zabrzu.
Bogatą ofertę zajęć przygotowały
zarówno szkoły, jak i działające
w naszym mieście instytucje kultury.
Nasze Zabrze Samorządowe 8/2015
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Na dobry początek

Mieszkańcy zdecydują,
na co wydać 4 miliony złotych
Nowe boisko, chodnik, a może
miejsca do rekreacji dla mieszkańców? Możliwości jest bardzo dużo. W ramach drugiej
edycji zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego czekają
4 miliony złotych. O sposobie
wydania pieniędzy zdecydują
zabrzanie. 29 lipca zakończyło
się przyjmowanie składanych
przez mieszkańców wniosków.
Na przełomie września i października będzie można głosować na wybrane projekty.
Pierwsza edycja zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców. W sumie wpłynęło aż 146 wniosków. Nie wszystkie
spełniły kryteria formalne. Ostatecznie, pod ocenę zabrzan poddano 108
wniosków, na które głosowało prawie 31 tysięcy osób, czyli 17,3 procent mieszkańców. To jedna z najwyższych frekwencji w kraju, wśród
miast realizujących budżety obywatelskie. Do realizacji skierowano 13 projektów.

Dzielnice duże i małe
Do dużych dzielnic, gdzie
mieszka powyżej 5 tys.
osób, zaliczono:
Centrum Południe, Centrum
Północ, Zaborze Północ, Rokitnicę, Biskupice, Helenkę,
Guido, os. Kotarbińskiego.
Poniżej tego progu sklasyfikowano dzielnice małe:
os. Mikołaja Kopernika, Zaborze Południe, Maciejów,
Zandkę, Grzybowice, Kończyce, Pawłów, Makoszowy, os.
Młodego Górnika.

16 września

ogłoszenie wstępnej
oceny wniosków

28 września –
8 października

głosowanie mieszkańców
– Zabrzański budżet partycypacyjny pokazuje, że mieszkańcom naszego miasta nie
brakuje ciekawych i wartościowych pomysłów, służących poprawie jakości życia
w poszczególnych dzielnicach. Dziękuję
wszystkim za poświęcony czas, zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie
poszczególnych projektów – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Liczę na to, że druga edycja budżetu partycypacyjnego również pozytywnie nas zaskoczy, a mieszkańcy kolejny
raz udowodnią, że są kreatywni i chcą
mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje nasze miasto. Zachęcam wszystkich
zabrzan do głosowania w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. Na pewno
warto – dodaje pani prezydent.
W drugiej edycji przedsięwzięcia z 3 do 4
mln zł wzrosła
pula pieniędzy
od-

19 października
ogłoszenie wyników
głosowania

danych do dyspozycji mieszkańców.
Zmieniono także zasady podziału tych
środków budżetu. Duże dzielnice dostaną 2,7 mln zł, do małych trafi 1,3 mln
zł. Do udziału w głosowaniu uprawniony jest mieszkaniec, który najpóźniej na
dwa dni przed wzięciem udziału w tym
etapie procedury budżetu partycypacyjnego ukończył 16 lat i wpisany jest
do miejskiego zbioru meldunkowego
na pobyt stały lub czasowy.
Szczegółowe informacje dotyczące zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego można znaleźć m.in. na stronie:
www.um.zabrze.pl.

GOR, MM

Jak głosować?
Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pomocą
interaktywnego formularza dostępnego poprzez standardowe
przeglądarki stron www. W celu wzięcia udziału w głosowaniu
mieszkaniec podaje imię, nazwisko, numer PESEL oraz składa
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na
cele związane z realizacją procedury budżetu partycypacyjnego.
Opcjonalnie mieszkaniec może podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane potwierdzenie głosowania. Zostaną także wyznaczone dodatkowo publiczne miejsca, w których
udostępnione będa stanowiska umożliwiające głosowanie. Każdy
mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może
głosować raz, wskazując co najwyżej trzy projekty, przyznając
każdemu z nich punkt.
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Ważne daty:

Trwa druga edycja zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego

wokół nas
Po raz 15. wręczono Wyróżnienia im. św. Kamila

W numerze:
Na dobry początek
Mieszkańcy zdecydują,
na co wydać 4 miliony złotych

s. 3

Wokół nas
s. 4–5

Nowe szyny w centrum
i w Biskupicach

s. 6–7

Mundurowe nominacje

s. 8

Specjalista na wyciągnięcie ręki

s. 9

Pod znakiem inwestycji
i turystyki przemysłowej

s. 10

Franciszek Trąbalski
upamiętniony

s. 11

Święta Anna skryła się
za rusztowaniami

s. 12

Strefa dobrych inwestycji

s. 13

Więcej zadań do sfinansowania
Od przedszkolaka po studenta

s. 13
s. 14–15

Lato pod znakiem wielu atrakcji s. 16–17
Sierpniowe uroczystości

s. 19

O trzeźwość trzeba ciągle
zabiegać

s. 19

O co loto, czyli sztromohajcownio
na zaś

s. 20

Paragon paragonowi nierówny

s. 20

Ciepło Fortum dla Zabrza

s. 21

Lekcja Historii
Przez kupieckie pokolenia

s. 22–23

Szpaler drzew stanął
przed domami

s. 23

Sport
Jubileusz na dwóch kołach

s. 24

Pod okiem nowego trenera

s. 25

Ruszyła walka o ligowe punkty

s. 26

Doping na Jagiellonię
już z nowej trybuny

s. 27

Rozrywka

s. 28–29

Kultura
K-dronowa stolica świata

s. 30

Rok w eterze

Oglądaj
na kanale

140

w sieci Vectra
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Laureaci z przewodniczącym Rady Miasta Marianem Czocharą i prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik

Nagroda za serce
i bezinteresowność

Dr Beata Chodór ze Śląskiego Centrum Chorób Serca,
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi oraz Komitet Obrony Mieszkańców Wszystkich
Mieszkań Huty Zabrze to tegoroczni laureaci Wyróżnień
im. św. Kamila. Pamiątkowe
statuetki odebrali podczas
uroczystości zorganizowanej
11 lipca w Teatrze Nowym.

– O każdym z tegorocznych wyróżnionych statuetką św. Kamila można mówić
długo. Łączy ich troska o drugiego człowieka, wrażliwość i ambicja w dążeniu do
postawionych celów. Historie tych osób
pokazują, że życie tylko wtedy ma sens,
kiedy przeżyte jest z pasją i miłością. Nasze miasto ma szczęście do ludzi. Gratuluję wam i dziękuję za waszą postawę –
mówiła podczas gali prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Dr Beata Chodór, kardiolog dziecięcy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca
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Ważni są ludzie wokół nas
Dr Beata
Chodór
Śląskie
Centrum
Chorób Serca
– Bardzo dziękuję za wyróżnienie. To
okazja,
by
szczególnie podziękować przyjaciołom,
którzy mi w codziennej pracy pomagają. Dzięki nim nasza praca ma szerszy zasięg, bo możemy na siebie liczyć.
Nie żyjemy na pustyni, jesteśmy wokół
ludzi i to ludzie nas kształtują, dlatego
wszystkim wam serdecznie dziękuję.
Jest to dla mnie bardzo ważna nagroda, która nadaje sens dalszemu działaniu w pracy, która nie jest łatwa. Oprócz
sukcesów mamy też sytuacje trudne,
kiedy dzieci odchodzą, bo nie ma możliwości leczenia z powodu braku dawców. Nagroda będzie mi przypominać,
że warto walczyć o każdego pacjenta,
pochylać się nad nim i być z nim w trudnych chwilach.

Zdaniem nagrodzonych

Nagroda za serce
i bezinteresowność

Cieszy, kiedy docenia
najbliższe otoczenie
Jan Sarna
Fundacja
Rozwoju
Kardiochirurgii
– To jest nagroda miejska,
a jak wiadomo,
najtrudniej być
prorokiem we
własnym kraju. Jeśli firma lub instytucja
jest doceniana przez najbliższe otoczenie, to o czymś świadczy. To jest ocena
pełna, oparta o wieloletnią obserwację,
dlatego tym bardziej trzeba ją cenić.
Nagroda jest dla fundacji, nie dla mnie,
ale od początku tą fundacją kieruję, więc
takie wyróżnienie traktuję trochę osobiście. Od lat Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii jest jedną z silniejszych marek
w Zabrzu. Możemy ich wymienić więcej,
od Górnika Zabrze przez Śląskie Centrum Chorób Serca po Kopalnię Guido.
To pokazuje, jak Zabrze jest różnorodne.
Nie kojarzy się już wyłącznie z przemysłem ciężkim, ale z medycyną, nauką, kulturą i turystyką.
Nagroda św. Kamila motywuje do dalszego
działania i realizacji
kolejnych celów. To
nie jest podsumowanie, nie wybieramy
się na emeryturę.

w Zabrzu, doceniona została za
stworzenie i realizację programu opieki nad
dziećmi po przeszczepach serca
nie tylko w swoim ośrodku, ale
w całym kraju. W laudacji podkreślano jej oddanie
chorym dzieciom i wsparcie udzielane
ich rodzinom.
–
Skromna
i kompetentna, bezwzględnie
oddana
pacjentom,
wrażliwa
na
cierpienie – tak

o dr Beacie Chodór mówił dr Roman
Przybylski. Dr Beata Chodór z ŚCCS
związana jest od 1992 r. To ona kwalifikuje dzieci do przeszczepu serca
i płuc, zajmuje się najcięższymi przypadkami.
Statuetka trafiła również do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi. Placówka została
nagrodzona za działania wspierające
polską kardiochirurgię i wprowadzanie do praktyki chirurgicznej nowoczesnych technik i technologii ratujących
ludzkie życie. – Fundacja od lat pokazuje czynem, jak dba się i walczy o pacjenta. Cieszy się uznaniem na całym świecie,
prowadzi nowoczesne badania. Pacjenci
bardzo dużo zyskali dzięki waszej działalności – mówił podczas laudacji prof.
Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Grono wyróżnionych powiększyło się
w tym roku także o Komitet Obrony Mieszańców Wszystkich Mieszkań
Huty Zabrza, na czele którego stoi Elżbieta Adach. – Trzeba mieć siłę, odwagę i wiarę, żeby taką walkę podjąć.
Takich historii w Polsce było
więcej, ale tylko w Zabrzu
sprawę mieszkań pohutniczych rozwiązano. Nagroda jest uhonorowaniem służby publicznej. Komitet stał się
głosem wołającym o sprawiedliwość – mówił podczas laudacji
Tomasz Heryszek.
Elżbieta Adach słuchała tych
słów ze łzami w oczach. To
dzięki niej i Komitetowi udało się pomóc lokatorom,
którzy przed laty zostali sprzedani wraz
z mieszkaniami zakładowymi
Huty Zabrze.
Obecnie
miasto wykupuje lokale od
prywatn y c h
właścicieli. – Życiorysy nagrodzonych
osób są imponujące.
Czasami
w codziennej
gonitwie zapominamy, że
drugiemu

Podczas gali zabrzmiał hejnał miasta

człowiekowi jest potrzebna pomoc lub
chociaż dobre słowo, ale ci ludzie o tym
pamiętają – mówił podczas lipcowej
gali przewodniczący Rady Miasta Marian Czochara.
Nagroda św. Kamila została ustanowiona w 2001 r., do tej pory to prestiżowe wyróżnienie otrzymało ponad 40
osób i instytucji. 
SOR

To dla nas zabrzański Nobel
Elżbieta
Adach
Komitet
Obrony
Mieszkańców
Wszystkich
Mieszkań Huty
Zabrze
– Jest nam na
pewno bardzo miło i czujemy ogromną
satysfakcję. Ta nagroda to swoista zapłata za lata pogardy i totalnego niezrozumienia. Na szczęście przyszedł
czas, gdy zabrzanie wybrali sobie władze, które pozwoliły ludziom starszym
odzyskać nadzieję na to, że unikną poniewierki. Komitet działa dalej. Miasto
uratowało nas przed niewypłacalnością czynszową, a my chcemy odzyskać
prawa do naszych mieszkań i cały czas
prowadzone są działania w kierunku
przeprowadzenia odpowiedniej ustawy w Sejmie. Wyróżnienie im. św. Kamila to bardzo ważna nagroda w Zabrzu,
to taki mały Nobel zabrzański. Ja czuję
bardzo duże dowartościowanie. Dziękuję mojej rodzinie, która wytrzymała to
wieloletnie napięcie związane z moimi
działaniami.
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Zdaniem nagrodzonych

Zdaniem nagrodzonych

wokół nas

wokół nas
W naszym mieście rozpoczął się kolejny etap modernizacji torowisk tramwajowych

Na tej inwestycji zyskają zarówno pasażerowie tramwajów, jak i kierowcy oraz mieszkańcy budynków położonych
wzdłuż linii tramwajowych.
W lipcu w Zabrzu rozpoczął
się kolejny etap wymiany torowisk. Nowe szyny pojawią
się w Biskupicach oraz w centrum miasta. Kompleksowa
wymiana obejmie łącznie 3,5
kilometra torowisk.

foto: Igo

r Ci e

ślic
ki

foto: Igor Cieślicki

Rozpoczęte w lipcu roboty to drugi
Prace trwają m.in. w rejonie placu Krakowskiego
etap prowadzoczętej właśnie
nej w naszym
modernizamieście modercji to ponad 20
nizacji
inframln zł. Roboty
struktury trammają potrwać
wajowej. Do tej
do końca wrzepory nowe tośnia. – Remonrowiska pojawiły
ty
infrastruktury
się wzdłuż ul. ByDyrektor Kazimierz Ladziński
tramwajowej to intomskiej (na odcinwestycja równie oczeku od ul. Chrobrego do
kiwana, co uciążliwa dla
ul. Drzymały), wzdłuż ul.
mieszkańców. Dlatego realizoWolności (od ul. Kondratowicza
do granicy z Gliwicami) oraz wzdłuż ul. wana będzie w głównej mierze w sezonie
3 Maja. Tym razem ekipy remontowe urlopowym – zwraca uwagę prezydent
pojawiły się w dwóch miejscach. W BiWyremontowane torowisko w Maciejowie
skupicach modernizacja obejmuje ul.
Takie są liczbY:
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – MoBytomską, na odcinku od ul. Chrobredernizacja torowisk to kolejny etap pogo do ul. Młyńskiej. W centrum prace
prawy jakości poruszania się po ulicach
trwają wzdłuż ul. Lutra, pl. Krakowskietorowisk wymienionych
naszego miasta – dodaje.
go, ul. Brysza aż do skrzyżowania z uliPóki co, kierowcy i pasażerowie muszą
cą Wolności.
zostanie w Zabrzu
uzbroić się w cierpliwość. Na remonto– W tych miejscach nastąpi całkowita wywanym odcinku ul. Bytomskiej obowiąmiana torowiska, zgodnie z technologią
zuje obecnie ruch wahadłowy. W centzw. szyny pływającej – informuje Boleto koszt
trum wyznaczone zostały objazdy.
sław Knapik z zarządu spółki Tramwa– Prosimy o zachowanie w rejonie proje Śląskie. – Polega ona na układaniu
prowadzonych robót
wadzonych robót szczególnej ostrożnoszyn w komorach przygotowanych wcześci – apeluje Jarosław Szmitka z prowaśniej płyt i wypełnianiu przestrzeni wokół
dzącej prace firmy Skanska.
nich specjalnymi masami żywicznymi.
to łączna wartość
Czasowe modyfikacje wprowadzone
Eliminuje to hałas i drgania – dodaje.
zostały również w komunikacji miejPodobnie jak w przypadku poprzedprojektu modernizacji
skiej. – Dla pasażerów podstawowa
niego etapu robót, na remontowainfrastruktury
zmiana to ominięcie przystanku na planych odcinkach częściowo wymieniotramwajowej
cu Krakowskim. Natomiast wybierając
na zostanie także nawierzchnia ulic.
i trolejbusowej w regionie
objazdy dla kierowców, kierowaliśmy
Przebudowany będzie gazociąg, prace
się znajomością natężenia ruchu. Ten
obejmą także kanalizację. Koszt rozpo-

3,5 km

25 mln zł

800 mln zł
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Nowe szyny w centrum i w Biskupicach

wokół nas
Zmiany w komunikacji:

objazd był już „ćwiczony” w minionych
latach – mówi Kazimierz Ladziński,
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
– Wiemy, że te prace obejmują centrum miasta i powodują uciążliwości dla
mieszkańców, ale są konieczne, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort – podkreśla Bolesław Knapik. – Zmiany na
lepsze będą odczuwalne przez wszystkich
użytkowników ruchu drogowego. Poprawi się płynność ruchu, a komfort podróży zwiększy się zarówno dla pasażerów
starszych, jak i nowych składów. Kierowcy docenią nową nawierzchnię, a z kolei mieszkańcy okolicznych domów będą
chronieni przed hałasem i wibracjami –
dodaje.
– Szybko przyzwyczajamy się do dobrego,
dlatego cieszę się z kolejnego etapu prac.
Dla Zabrza to bardzo ważne, że stan infrastruktury tramwajowej poprawia się.
W poprzednich projektach Zabrze było
potraktowane szczątkowo, ale dzięki naszym staraniom i przychylności Tramwajów Śląskich realizujemy kolejne odcinki
– zaznacza prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Staramy się kompleksowo patrzeć na temat infrastruktury tramwajowej w odniesieniu do tego, co będziemy
przygotowywać w następnej unijnej perspektywie finansowej. A pracujemy nad
dużym projektem, jakim jest budowa centrum przesiadkowego – dodaje.
Projekt, którego elementem jest prowadzona obecnie modernizacja sieci
w Zabrzu, obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę torowisk o łącznej długości około 63 km, zakup 30 nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów
oraz odnowienie dotychczasowych
składów.
– Spółka szykuje się już do kolejnych zadań związanych z modernizacją infrastruktury w Zabrzu – podsumowuje Bolesław Knapik. 
SOR

AUTOBUSY
W rejonie prowadzonych robót objazdowymi trasami
jeżdżą autobusy linii numer: 6, 89, 111, 234, 280, 840,
840N i 870.
Trasa objazdowa dla autobusów linii 111 i 280 w kierunku centrum Zabrza przebiega od ul. Stalmacha, ulicami
Wolności, Wandy, pl. Dworcowy, 3 Maja, do dworca przy
ulicy Goethego, a w kierunku Biskupic od dworca przy
ul. Goethego, ulicami Dworcową, Powstańców Śląskich,
Religi, do ul. Bytomskiej. W związku z tym nie jest obsługiwany przystanek Zabrze Plac Krakowski oraz – w kierunku
Biskupic – przystanek Zabrze Stalmacha. W zamian obsługiwany jest przystanek tymczasowy w kierunku Biskupic
przy ul. Powstańców Śląskich.
Trasa objazdowa dla linii numer 6, 89, 234, 840, 840N
i 870 przebiega w obu kierunkach od ul. Wolności, ulicami
aleja Bohaterów Monte Cassino, 3 Maja, do dworca przy
ul. Goethego, bez obsługi przystanków Zabrze św. Floriana i Zabrze Plac Krakowski. W zamian będą obsługiwane
przystanki: tymczasowy przy alei Bohaterów Monte Cassino (dotyczy linii numer: 6, 89, 234) i istniejący przy ulicy 3
Maja – Zabrze Szpital (dotyczy linii numer: 6, 89, 234, 840,
840N). Linia numer 870 nie będzie obsługiwała żadnego
z wymienionych przystanków.

TRAMWAJE
•
•

•
•
•

foto: Igor Cieślicki

•

linia nr 3 – wprowadzona została relacja:
Zabrze-Zaborze Pętla – Zabrze-Mikulczyce Pętla
linia nr 9 – z kierunku Katowic trasa skierowana
została do przystanku Bytom Plac Sikorskiego,
wprowadzone zostały korekty godzin odjazdów
w godzinach nocnych
linia nr 17 – uruchomiona została na trasie:
Bytom Plac Sikorskiego – Ruda Śląska-Chebzie Pętla
linia nr 30 – linia kursować będzie tylko w dni robocze
szkolne, wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów
linia nr 46 – uruchomiona została na trasie:
Bytom Politechnika Śląska – Bytom Plac Sikorskiego
linia nr 49 – uruchomiona została na trasie:
Bytom-Stroszek Zajezdnia – Bytom Plac Sikorskiego

Od 20 lipca zawieszone zostało funkcjonowanie linii nr 39.
Ponadto w celu zapewnienia możliwości przejazdu na skróconej trasie linii nr 3, uruchomiona została linia autobusowej komunikacji zastępczej oznaczona jako T-3, która kursuje na trasie: Zabrze Goethego – Zabrze-Makoszowy Pętla.

Stare szyny zerwano m.in. wzdłuż ul. Brysza
Nasze Zabrze Samorządowe 8/2015
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wokół nas
Komendant zabrzańskiej policji ma od lipca nowego zastępcę

Nominacje wręczają komendanci Roman Rabsztyn i Dariusz Wesołowski

W lipcu swoje święto obchodzili policjanci. W zabrzańskiej
jednostce miało ono w tym
roku wyjątkowy charakter, bowiem do funkcjonariuszy dołączył nowy zastępca komendanta miejskiego. Został nim
nadkomisarz Marek Bajcer.

foto: UM Zabrze

Nowy zastępca komendanta w policji służy od 24 lat. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie zabezpieczania imprez
masowych. Jego kariera zawodowa od
początku była związana z garnizonem
gliwickim. Bezpośrednio po przyjęciu
do policji pracował w Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Gliwicach.

Uroczystość w MOK

8

W 1998 r. objął stanowisko asystenta Wydziału Kryminalnego gliwickiej
jednostki, a w 2000 r. stanowisko detektywa sekcji kryminalnej. Od 2004 r.
nadkom. Marek Bajcer pełnił służbę na
stanowisku detektywa Zespołu do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu
i Zdrowiu, a od 2006 r. na stanowisku
detektywa Zespołu do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. W listopadzie 2007 r. został specjalistą Zespołu Operacji Policyjnych Sztabu Policji
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
a dwa lata później naczelnikiem Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
W lipcu w Miejskim Ośrodku Kultury
zorganizowane zostały obchody Święta Policji. Awanse na wyższe stopnie
odebrało 119 zabrzańskich policjantów. Wśród awansowanych był podinspektor Kamil Gabor, który w policji
pracuje już przeszło 20 lat. – Trafiłem
do policji zaraz po maturze w 1992 roku.
Miałem takie marzenie, żeby pracować
w mundurze – śmieje się Kamil Gabor. –
Przez tyle lat pracowałem w różnych jednostkach, w różnych wydziałach policji
i w każdym miejscu starałem się pomóc,
dbać o bezpieczeństwo. Dobry policjant
przede wszystkim powinien być wytrwały.
O dzielności tutaj nie mówimy, bo to jest
normalne. Przecież w tym zawodzie spotykamy się z różnymi sytuacjami i musimy być gotowi na wszystko. Policjant
musi być też otwarty na ludzi – dodaje

Nasze Zabrze Samorządowe 8/2015

foto: KMP Zabrze

foto: UM Zabrze

Mundurowe nominacje

funkcjonariusz.
– Warto zauważyć, że w ciągu kilku ostatnich lat Zabrze stało się jednym z bardziej bezpiecznych miast na Śląsku.
Mamy bardzo wysoki poziom wykrywalności przestępstw i stale spada ilość
przestępstw uciążliwych społecznie –
podkreślał podczas uroczystości młodszy inspektor Dariusz Wesołowski,
komendant miejski policji w Zabrzu.
– Naszym priorytetem jest to, by rosło
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom samorządowym za wsparcie i zrozumienie
dla naszych potrzeb. W 2013 roku w całej Polsce ruszył program standaryzacji obiektów. W Zabrzu udało się wyasygnować na ten cel z budżetu miasta 1,5
mln zł. Dzięki temu łatwiej nam było występować o środki zewnętrzne i ostatecznie pozyskaliśmy 8,5 mln zł na remonty
i modernizacje. Dzięki środkom z budżetu miasta na dodatkowe patrole, zakupy
sprzętu czy przedsięwzięcia profilaktyczne możemy jeszcze skuteczniej realizować powierzone nam zadania – zwracał
uwagę komendant.

Nadkomisarz Marek Bajcer

Zabrzański garnizon chwalił również
insp. Roman Rabsztyn, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. – Zabrze to marka. Zabrze jako miasto to silna pozycja na mapie Polski. To jednostka
świetnie zorganizowana, która pracuje
na bardzo wysokim poziomie. Mogę powiedzieć, że to filar śląskiej policji – zaznaczał insp. Roman Rabsztyn.
– Dziękuję za wasze ogromne zaangażowanie i za to wszystko, co robicie dla
mieszkańców naszego miasta. Zarówno
zabrzanie, jak i przyjezdni, dzięki wam
mogą się w Zabrzu czuć bezpiecznie –
dziękowała policjantom prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.  SOR

wokół nas
W Zabrzu odbyło się spotkanie z cyklu „Polaków zdrowia portret własny”

Do stosowania na coraz szerszą skalę testowanych w naszym mieście medycznych
telekonsultacji ze specjalistami zachęcał w Zabrzu minister zdrowia profesor Marian
Zembala. Gośćmi spotkania
w Śląskim Centrum Chorób
Serca byli m.in. minister administracji i cyfryzacji Andrzej
Halicki oraz wojewodowie.

foto: Igor Cieślicki

– Pokazujemy, w jaki sposób można dotrzeć do specjalisty, nawet jeśli jest się
daleko od danego ośrodka. Tym samym
wzmacniamy pozycję lekarza rodzinnego o diagnostykę i wsparcie terapeutyczne. Pomagamy rozwiać wątpliwości w takich obszarach medycyny, jak kardiologia,
diabetologia czy pulmonologia – mówił
podczas spotkania prof. Marian Zembala. – Proszę sobie wyobrazić, że pacjentka,
która mieszka 300 kilometrów od Warszawy, zamiast jechać do stolicy, przychodzi do swojego lekarza w rejonie i z jego
udziałem porozumiewa się ze specjalistami – podkreślał minister zdrowia.
W Zabrzu takie rozwiązanie testowane
jest już od półtora roku. Uczestnicy lipcowej konferencji mieli okazję przekonać się, jak sprawdza się ono w praktyce.
Kardiolodzy i diabetolodzy ze Śląskiego
Centrum Chorób Serca konsultowali bo-

Ministrowie Marian Zembala i Andrzej Halicki

foto: Igor Cieślicki

Specjalista na wyciągnięcie ręki

Podczas konferencji pokazano, jak w praktyce wyglądają telekonsultacje

wiem na żywo, dzięki łączom internetowym, dwoje pacjentów, którzy przyszli
do poradni w Tarnowskich Górach. Na
ekranie monitora mogli zobaczyć nie tylko pacjenta i lekarza, ale również wyniki
pomiarów ciśnienia czy zapis EKG.
– Ten model telekonsultacji inspirowany był rozwiązaniami kanadyjskimi. Teraz
staje się modelem, który od września może
być realizowany w formie pilotażu w każdym województwie, w zależności od uznania wojewody i samych zainteresowanych.
Do tego dochodzi inicjatywa ministra rolnictwa, który ma wybrać te rejony wiejskie
w Polsce, gdzie dostęp do lekarza specjalisty jest najtrudniejszy i tam również uruchomić pilotażowe telekonsultacje – zwracał uwagę prof. Marian Zembala.
Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki podkreślał w Zabrzu, że nie
ma żadnych przeszkód technicznych dla

rozwijania telekonsultacji medycznych
w Polsce, a tego typu rozwiązanie przynosi same korzyści. – Model zabrzański
powinien być modelem ogólnopolskim
– zaznaczał minister Andrzej Halicki.
– Pacjent, który trafia do lekarza daleko
od specjalistycznej kliniki, nie musi czekać
na wizytę u specjalisty, ponieważ na konsultację może liczyć od razu. W ten sposób
oszczędzamy czas, jest to tańsze, a przede
wszystkim istotne dla zdrowia pacjenta.
Nie widzę żadnego powodu, by to rozwiązanie nie stało się powszechne w Polsce –
mówił Andrzej Halicki.
O zaletach telekonsultacji mówili też
inni uczestnicy konferencji. – To wsparcie dla lekarza rodzinnego, ale to również
oszczędność czasu dla pacjenta, bo to pacjent nie będzie musiał za każdym razem
jechać do specjalisty, tylko będzie mógł
szybciej tę konsultację uzyskać. Po drugie,
to efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy lekarzy. Nie zastąpi oczywiście poradni
specjalistycznych, ale może je uzupełnić. To
jest jeszcze przyszłość, ale przyszłość, nad
którą chcemy teraz pracować – komentował Tadeusz Jędrzejczyk, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podobnego zdania jest prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Telemedycyna to rzeczywistość, która nas nie ominie. Proszę zauważyć, że to nie tylko skraca
drogę chorego do lekarza specjalisty, ale
to też zwiększa tempo działania, a dla chorego to najważniejsze. Warto zauważyć, że
po raz kolejny ze Śląska, z Zabrza, odzywa się głos troski o pacjenta. Ale nie miejsce konferencji jest najważniejsze. Istotne
jest to, o czym rozmawiamy – podkreślała
prezydent Zabrza. 
SOR
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Komisja Budżetu i Inwestycji
10.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.09 godz. 16.00 – informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
8.09 godz. 16.00 – polityka niskoemisyjna
w Zabrzu; jakość powietrza w mieście.
10.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.09 godz. 18.00 – formy komunikacji
i przekazywania informacji o wydarzeniach kulturalnych na terenie Zabrza.
Komisja Oświaty i Wychowania
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.09 godz. 16.00 – wyniki egzaminacyjne
uczniów zabrzańskich szkół w roku szkolnym 2014/2015 – analiza wyników egzaminów zewnętrznych.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
7.09 godz. 17.00 – fundacje i stowarzyszenia – działalność, sytuacja lokalowa.
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
7.09 godz. 15.00 – informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzu.
Komisja Rewizyjna
10.09 godz. 15.00 – ocena działalności
Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki
Nieruchomościami w Zabrzu za 2014 rok.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
9.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.09 godz. 16.00 – wizyta w dwóch wylosowanych klubach sportowych; wykorzystanie i rozliczanie dotacji.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
10.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.09 godz. 18.00 – świetlice środowiskowe w Zabrzu; komisja wyjazdowa.

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

Sierpień

10 (pn.) Dariusz Walerjański
	Rafał Marek
13 (czw.)	Alojzy Cieśla
17 (pn.) Damian Trześniewski
20 (czw.) Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański
24 (pn.)	Łucja Chrzęstek-Bar
27 (czw.)	Elżbieta Adach
31 (pn.) Mirosław Dynak
	Antoni Strzoda
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Za nami lipcowa sesja Rady Miasta

W lipcu radni głosowali nad 15 projektami uchwał

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Pod znakiem inwestycji
i turystyki przemysłowej
Prezentacje dotyczące specjalnej strefy ekonomicznej oraz
Stadionu im. Ernesta Pohla
obejrzeli radni podczas lipcowej sesji Rady Miasta. W porządku obrad znalazło się
ogółem piętnaście projektów
uchwał.
– Ze względu na bliskość autostrady A1
nasza strefa jest bardzo dobrze skomunikowana. Doceniają to inwestorzy, o czym świadczy rosnące zainteresowanie gruntami. W tej chwili mamy
pięć sprzedanych działek – mówił podczas prezentacji Marcin Bania z Biura
ds. Inwestorów UM. – Cały czas trwa
uzbrajanie terenu, budowa dróg, zbiorników retencyjnych. Po zakończeniu
tego etapu robót będziemy mogli powiedzieć, że zabrzańskie tereny inwestycyjne są najlepiej przygotowane w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
– podkreślał Bania. Tymczasem, jak
obliczają specjaliści, jeden hektar terenów w specjalnej trefie to około 30
miejsc pracy. O tym, jak prezentuje
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się Stadion im. Ernesta Pohla na tle
innych inwestycji tego typu w Polsce,
mówił z kolei prezes spółki Stadion
w Zabrzu Tadeusz Dębicki.
Podczas sesji radni wyrazili zgodę na
osiedlenie się w Zabrzu rodziny polskich repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR. Przyjęli także program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta.
W związku z planowanym na wrzesień
referendum przyjęli również uchwałę
dotyczącą utworzenia obwodów głosowania.
Jedna z uchwał dotyczyła zmiany w tegorocznym budżecie. Chodzi o udzielenie przez prezydenta miasta poręczenia w wysokości 2,2 mln zł, co
umożliwić ma Muzeum Górnictwa Węglowego pozyskanie środków na pokrycie wkładu krajowego do realizacji
projektów związanych z utworzeniem
przy ul. Sienkiewicza poprzemysłowego parku tematycznego.
SOR
Usłyszane na sesji:
– Ja protestuję przeciwko takiej
formie dyskusji.
– Aż mi mowę odebrało.

wokół nas
Uhonorowaliśmy pierwszego po wojnie wiceprezydenta naszego miasta

Franciszek Trąbalski upamiętniony
Był organizatorem antykomunistycznej opozycji i jednym
z pierwszych propagatorów prawdy o zbrodni katyńskiej. Zabiegał o repatriację Górnoślązaków deportowanych do ZSRR
w 1945 roku. Przez pięć lat sprawował urząd wiceprezydenta
Zabrza. Na budynku przy ul. gen. de Gaulle’a 66, w którym
mieszkał po wojnie, odsłonięta została w lipcu tablica pamiątkowa poświęcona Franciszkowi Trąbalskiemu.

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

czenie jej, niż uczelnia wyższa – zwracał
uwagę dr Andrzej Polewczyk, prodziekan ds. studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
– Codziennie przechodzą tędy studenci.
Cieszę się, że będą mieli okazję dowiedzieć
się więcej o tym wyjątkowym człowieku, bo
to doskonały przykład dla młodych ludzi –
mówiła podczas odsłonięcia tablicy prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Często nie zdajemy sobie sprawy, jak
ważne postaci tworzyły historię naszego
miasta. Franciszek Trąbalski to osoba oddana drugiemu człowiekowi. Nie szczędził
sił i czasu na pomoc innym – zaznaczała
prezydent Zabrza.
Tablicę na budynku przy ul. gen. de
Gaulle’a poświęcił ksiądz Józef Dorosz,
proboszcz parafii św. Józefa. Kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele samorządu
i służb mundurowych. – Musimy mieć
świadomość, jak ważna jest historia. Działania tego człowieka zostawiły w niej trwały ślad – mówił Marian Czochara, przewodniczący zabrzańskiej Rady Miasta.
Franciszek Trąbalski to kolejna osoba,
którą Zabrze przywraca do świadomości społecznej. W zeszłym roku odsłonięto tablicę poświęconą pułkownikowi
Łukaszowi Cieplińskiemu.

SOR

Wybitna postać

foto: Igor Cieślicki

– To postać wyjątkowa. Myślę, że to jeden
z najwybitniejszych mieszkańców naszego miasta – mówił podczas uroczystości odsłonięcia tablicy Zbigniew Gołasz
z Instytutu Pamięci Narodowej. – Dał się
poznać jako obrońca praw ludności miejscowej przed wszelkimi niegodziwościami,
których dopuszczały się władze komunistyczne. Był strażnikiem prawdy o Katyniu.
Od początku głosił, kto za tę zbrodnię odpowiada, nie bał się o tym mówić, napisał
broszurę „Barbarzyński mord w Katyniu”.
Oczywiście był z tego powodu prześladowany – zaznaczał historyk.
Pamiątkową
tablicę
umieszczono
w miejscu nieprzypadkowym. Pojawiła
się na budynku przy ul. gen. de Gaulle’a 66, zajmowanym obecnie przez
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Franciszek Trąbalski mieszkał tu w latach 1945–1964.
– To dobre miejsce dla tej tablicy. Jeśli
chcemy, żeby młodzi
foto: Jerz
y Pr
z yb
ysz
ludzie pamiętali o Franciszku Trąbalskim, to nie
ma chyba
lepszego
miejsca
na umiesz-

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu i służb mundurowych

Franciszek Trąbalski urodził się
w 1870 r. w Czempiniu. Należał do
Polskiej Partii Socjalistycznej Zaboru Pruskiego, a następnie do Polskiej
Partii Socjalistycznej w Niemczech.
Z odsłoniętej na budynku tablicy
przechodnie mogą się dowiedzieć,
że był nestorem i przywódcą polskiego ruchu socjalistycznego w Niemczech. W latach 1945–1950 sprawował urząd wiceprezydenta Zabrza.
Był posłem na Sejm Ustawodawczy.
W dniu 4 lutego 1947 r., jako marszałek senior, pełnił obowiązki głowy
państwa.
Był organizatorem i duchowym przywódcą opozycji antykomunistycznej.
Przez władze określany był jako wybitny wróg systemu i związku sowieckiego. Należał do pierwszych propagatorów prawdy o zbrodni katyńskiej
w Polsce. Bronił miejscową ludność
przed wysiedleniami i nadużyciami
władz komunistycznych. Zabiegał
o repatriację Górnoślązaków deportowanych do ZSRR w 1945 r. Był przeciwnikiem zjednoczenia PPS z PPR
w PZPR. W 1956 r. usiłował doprowadzić do reaktywacji Polskiej Partii Socjalistycznej i przywrócenia systemu
demokratycznego w Polsce.
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wokół nas
Ruszył remont wieży jednego z najbardziej znanych zabrzańskich kościołów

Święta Anna skryła się za rusztowaniami

– Trzeba naprawić to,
co przez 115 lat się popsuło – uśmiecha się
ks. prałat Grzegorz
Skop,
proboszcz
p a r a fii św.
Anny
w
Zabrzu.
W połowie lipca
ruszyły
prace,
które
obejmą
wieżę i elewację
budynku. Roboty podzielono na kilka etapów. Pierwszy
obejmuje kon-

foto

: Ig

or C

ieśli

cki

foto: Jerzy Przybysz

Strzelisty kościół św. Anny skrył się w lipcu za rusztowaniami.
W jednej z najbardziej rozpoznawalnych świątyń w Zabrzu rozpoczął się gruntowny remont. W pierwszej kolejności dawny
blask odzyska efektowna wieża. Kolejne etapy prac rozłożone
zostały na kilka lat.

12

serwację i odnowienie wieży kościelnej
oraz górnych partii kościoła.
– Zaczynamy od samego szczytu wieży.
Główną kopułę wieży otaczają cztery wieżyczki i właśnie tam w tej chwili trwają
prace remontowo-konserwatorskie –
wyjaśnia ks. prałat Grzegorz Skop.
Ekipy remontowe zajmą się
m.in. wzmocnieniem murów i odnowieniem detali. Wzmocniona zostanie również stalowa
konstrukcja
podtrzymująca dzwony. Pierwszy etap remontu powinien zakończyć się
do końca tego roku.
W planie jest również
wyczyszczenie
elewacji i zabezpieczenie jej przed negatywnym wpływem
wilgoci, ale to plany na kolejny etap
remontu,
który
w sumie potrwa
kilka lat.
Kościół
św.
Anny to jedna
z wizytówek
Zabrza.
Znajdu-
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ją się w nim m.in. 49-głosowe organy,
pochodzące z 1900 r., wykonane przez
firmę „Schlag & Söhne”. To sprawia, że
świątynia często jest miejscem wyjątkowych koncertów. – To kościół, który jest
pięknie położony. Został tak usytuowany,
żeby stanowić dominantę dzielnicy. Stoi
na lekkim wzniesieniu. To ogromna budowla, z wieżą w części centralnej, zbudowana na planie krzyża łacińskiego. To
wszystko przyciąga wzrok. O takie perełki
architektoniczne należy dbać – podkreśla
historyk Dariusz Walerjański.
Remont kościoła będzie kosztował w sumie około 2 mln zł. Pierwszy etap prac
wyceniono na około 650 tys. zł. Część
środków pochodzi z kasy miasta, które
co roku przeznacza około 1,5 mln zł na
dotowanie renowacji zabytków, które
nie są własnością gminy. Z tej puli prawie 300 tys. zł trafiło właśnie do kościoła
św. Anny. Pozostałą kwotę parafia musi
zebrać samodzielnie. 
SOR

Parafia z historią
Historia parafii św. Anny sięga I połowy XIX w. W tym czasie została rozbudowana dzielnica Zabrza – Dorota, która w 1889 r. liczyła ponad
12 tysięcy wiernych. Z tego powodu proboszcz parafii św. Andrzeja
Apostoła, ks. Henryk Neuman, podjął starania o budowę nowego kościoła. Prace budowlane rozpoczęto
14 kwietnia 1897 r., a 10 października
1900 r. kard. Jerzy Kopp z Wrocławia
dokonał konsekracji nowej, neoromańskiej świątyni. Wtedy też ustanowiono lokalię wydzieloną z terytorium parafii św. Andrzeja Apostoła.
1 sierpnia 1905 r. poświęcono cmentarz, a 11 grudnia tego samego roku
erygowano parafię. Pierwszym proboszczem parafii św. Anny został ks.
Jan Peschka. Dzięki jego staraniom
wybudowano probostwo, dom parafialny oraz klasztor Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.
Kościół po wojnie był kilkakrotnie malowany. Ostatnia renowacja
miała miejsce w latach 1999–2000
i obejmowała malowanie kościoła, uzupełnienie wszystkich tynków
oraz pozłocenie wszystkich ołtarzy.

wokół nas
Specjalna strefa ekonomiczna w Zabrzu przyciąga nowych inwestorów

Strefa dobrych inwestycji

foto: Igor Cieślicki

Stosowna uchwała została już przekazana, przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, do Ministerstwa Gospodarki, które obecnie rozpatruje zabrzański
Rośnie zainteresowanie zabrzańskimi terenami wchodzącymi wniosek. Jeżeli zapadnie pozytywna decyzja, to wówczas strefa obejmie 39 dziaw skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie łek o łącznej powierzchnia około 128 ha.
nie tylko trwa tu uzbrajanie działek, ale powstają nowe zakłady. – Obserwujemy duże zainteresowanie inwestorów naszymi terenami. Spodziewamy się, że być może jeszcze w tym roku uda
i
Ofiar
Katynia
w
Zabrzu
skłoniło
władze
Do tej pory swoje miejsce w strefie ekonomicznej znalazło pięć firm. – To firma miasta do ubiegania się o status specjal- nam się sprzedać kolejne nieruchomości –
Metal Service Center, Zakład Piekarniczy nej strefy ekonomicznej dla kolejnych mówi Rafał Kobos.
Kłos, który już funkcjonuje, firma Metal terenów w tym rejonie. Obecnie znajdu- Drugim ważnym punktem na inwestySolution, firma Bud-expert oraz rozpo- je się tam 19 działek, ale trwają działa- cyjnej mapie Zabrza jest ulica Handlowa. Znajduje się tam kilkanaście działek,
czynająca budowę nowego zakładu firma nia zmierzające do rozszerzenia
z których część znalazła już swoSchoeller Allibert – wylicza Rafał Kobos, strefy o kolejne 20 dziafoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
ich nabywców. Przy nowym
naczelnik Biura ds. Inwestorów Urzędu łek, o powierzchni 44
odcinku ul. Handlowej trwa
ha. Znajdują się one
Miejskiego w Zabrzu.
obecnie budowa zakłaSpore zainteresowanie inwestorów w bezpośrednim
du produkcyjnego duńdziałkami znajdującymi się na terenie sąsiedztwie streskiej firmy Bellmaflex,
parku przemysłowego przy ul. Goduli fy ekonomicznej.
która zajmuje się szeroko pojętą produkcją
armatury. Planowany
termin zakończenia buOtwarta w strefie piekarnia KŁOS
dowy to grudzień 2015 r.
Przypomnijmy, że obecnie
realizowany jest ogromny
projekt związany z kompleksowym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w północnej części miasta. Jego
koszt to ponad 56 mln zł, a na jego realizację Zabrze pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości 85 procent.
W ramach prowadzonych prac powstaje m.in. 8 km dróg, 20,5 km sieci kanalizacyjnej, 6 km sieci wodociągowej i 18,7
W północnej części miasta trwa uzbrajanie kolejnych terenów inwestycyjnych
km sieci energetycznej. 
SOR

Od sierpnia nowa stawka opłaty śmieciowej

Od sierpnia w Zabrzu obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zbiórki selektywnej wynosi ona 10 zł od osoby na miesiąc. Przy braku segregacji stawka to 15 zł od osoby. Natomiast stawka za pojemnik
dla nieruchomości niezamieszkałej wzrosła do pełnych złotych.
– Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do domów mogą przyjść urzędnicy, podobnie jak z decyzją podatkową. W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty nie
ma obowiązku składania nowej deklaracji
– zwraca uwagę Barbara Chamiga, za-

stępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
Do tej pory opłata śmieciowa wynosiła w Zabrzu odpowiednio 8,85 zł i 12,85
zł. Były to najniższe stawki w regionie. Zmiana wysokości opłaty to przede
wszystkim efekt nowelizacji tzw. usta-

foto: Igor Cieślicki

Więcej zadań do sfinansowania

Segregacja odpadów się opłaca

wy śmieciowej. Wprowadziła ona dla
gmin nowe zadania, jak np. prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących
gospodarowania odpadami. Działania te
mają być finansowane z odprowadzanej
przez mieszkańców opłaty śmieciowej.

GOR
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Gmach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy pl. Traugutta

Budynek Przedszkola nr 34 pochodzi z 1891 r.

Trwa program termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Od przedszkolaka po studenta

14

Tak budynek ŚUM prezentuje się od strony podwórza
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foto: Igor Cieślicki

dachu i wymieniono jego pokrycie.
Zmodernizowane zostały instalacje
centralnego ogrzewania i wentylacji.
Koszt prac to prawie 3,6 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to koniec sierpnia.
– Termomodernizacja to z jednej strony oszczędności, z drugiej kwestie wizerunkowe. Ten budynek będzie teraz piękną wizytówką miasta i uczelni. To bardzo
ważne, bo przyjeżdżają do nas profesorowie i studenci z całej Polski i z różnych
zakątków świata. Bardzo się cieszymy,
że znalazły się środki i przyjazny naszej
uczelni samorząd – mówi prof. Maciej
Misiołek.
Na finiszu są prace w Przedszkolu nr
34 przy ul. Brysza. Tu ekipy budowlane czekało spore wyzwanie, bowiem

foto: Igor Cieślicki

Realizowany w Zabrzu od 2007 r. program termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej objął już ponad 50 budynków. Na ich remonty
przeznaczono około 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.
– Do tej pory mamy
100-procentową skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
oraz w umarzaniu dających taką możliwość pożyczek – mówi
Małgorzata Juchniewicz z Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta UM w Zabrzu.
– Dzięki znakomitej współpracy z zabrzańskim samorządem, w naszym budynku zamontowana
została półtora roku
temu winda. Teraz dobiega końca termomodernizacja, za którą
kryje się bardzo szeroki zakres prac – podkreśla profesor
Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Zabrzu.
W gmachu przy pl. Traugutta 2 docieplone zostały ściany zewnętrzne, a elewacja zyskała nowy blask. Wymieniono okna, wyremontowano konstrukcję

foto: Igor Cieślicki

W czasie, gdy uczniowie cieszą
się wakacjami, w zabrzańskich
szkołach i przedszkolach trwają remonty. W ramach programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
swoje oblicze zmienia także
gmach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy placu
Traugutta.

foto: Igor Cieślicki
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Prace w Przedszkolu nr 34

niezwykle urokliwy budynek to obiekt
zabytkowy. Pochodzi z 1891 r., o czym
przypomina data na poddanej renowacji elewacji. W budynku docieplone
zostały wszystkie ściany i stropy, wykonano nowe pokrycie dachu i przebudowano kominy. Odnowiona została
kuchnia. Roboty objęły także instalacje: wentylacji, elektryczną, centralnego ogrzewania i odgromową.
– Najbardziej jesteśmy dumni z głównego tarasu, który został zrekonstruowany wraz z balustradami. Zostało jeszcze
tylko wyszlifowanie schodów – uśmiecha się Ewa Pecka, dyrektor Przedszkola nr 34. – Po trwających ponad rok
pracach zza rusztowań wyłania się teraz przepiękny budynek. Bardzo nas to
cieszy, bo taki zakres robót przekraczał
nasze możliwości – dodaje. Wszystkie
prace, których koszt wyniósł 1,2 mln
zł, prowadzone były pod nadzorem
konserwatora zabytków.

dernizacji Szkoły Podstawowej nr 16 przy
ulicy Lompy. Trwa postępowanie dotyczące Gimnazjum nr 20
przy ulicy Kasprowicza, a wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na termomodernizację Przedszkola
nr 25 przy ulicy Cieszyńskiej – wylicza
Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – W tym roku na termomodernizacje obiektów użyteczności
publicznej przeznaczono łącznie 9,5 miliona złotych – dodaje.
– Kilka lat temu podjęliśmy ogromne
wyzwanie, jakim jest program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Bardzo się cieszę, że na liście
wyremontowanych szkół i przedszkoli pojawiają się kolejne piękne obiekty.
To efekt pracy wielu ludzi, za co bardzo
dziękuję. Wyremontowane budynki nie
tylko zyskują na estetyce, ale stają się
też bardziej ekonomiczne. A to pozwala przeznaczać zaoszczędzone pieniądze
na kolejne inwestycje w mieście – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Do końca sierpnia zakończyć się ma
termomodernizacja Zespołu Szkół nr
20 przy ul. Gagarina. W budynku, za
kwotę 2,9 mln zł, docieplone zostały ściany zewnętrzne, które zyskały
nową kolorystykę. Wymienione zostały drzwi i przeszklenia w ścianach zewnętrznych. Wyremontowano wejścia
do gmachu, wymieniono parapety
i docieplono stropodach. Prace objęły
także instalację centralnego ogrzewania, stację wymienników ciepła oraz
izolację termiczną i przeciwwilgociową przyziemia.
– Ten remont był bardzo potrzebny, bo
istotne jest przecież,
by szkoła prezentowała się dobrze również
wizualnie. Termomodernizacja przyniesie
też obniżenie kosztów
ogrzewania budynku. Pokaże to najbliższy sezon grzewczy – mówi Dorota Fresel, dyrektor Zespołu Szkół nr 20.
Aktualnie prace trwają jeszcze w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej. Niebawem rozpoczną się
w kolejnych placówkach. – Jesteśmy
już po przetargu dotyczącym termomo-

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Odnowiona elewacja Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Gagarina

Estetycznie, ekologicznie, ekonomicznie
Program termomodernizacji objął w latach 2007–2014 aż
54 obiekty. Wśród nich są 23 szkoły, 8 przedszkoli i 23 inne
budynki, jak np. domy kultury, domy pomocy społecznej
czy przychodnie. Dzięki wykonanym pracom koszty utrzymania placówek spadają średnio o 35 procent. Równie
ważny jest efekt ekologiczny w postaci wyraźnego zmniejszenia ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.
Nasze Zabrze Samorządowe 8/2015
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Sprawdziliśmy, jak wakacyjny czas spędzają uczniowie w Zabrzu

Lato pod znakiem wielu atrakcji
foto: Igor Cieślicki

– Młodzi ludzie w wieku od ośmiu do
osiemnastu lat, pracując po sześć godzin
dziennie, przygotowali dwa przedstawienia: „Ony” – według Marty Guśniowskiej w reżyserii Andrzeja Kroczyńskiego, i „Król Maciuś I” – według Janusza
Korczaka w adaptacji i reżyserii Jerzego
Makselona. Grupa promocyjno-dziennikarska „wyprodukowała” z kolei trzeci
już film promocyjny – dodaje.
foto: Igo
Osoby odwiedzające
r Ci e
ślic
ki
Kopalnię
Guido
miały
okazję
sprawdzić się
w dawnych
i współczesnych zawodach
związaKoncerty w ramach Muzycznego Lata co tydzień przyciągają tłumy
nych z górnictwem.
Z pewnością nie narzekają na nudę uczniowie,
Nie zabraJako pierwszy zagrał Lombard
którzy wakacje w mniejszym lub większym stopniu
kło zajęć artystycznych
i anispędzają w Zabrzu. Bogatą ofertę zajęć przygotowały
macyjnych. Choć
zarówno szkoły, jak i działające w naszym mieście instyrozpiętość
wiekowa
uczestników
była
duża,
każdy
tucje kultury. Sprawdziliśmy, jak mijają w nich letnie tygodnie.
wychodził zadowolony i uśmiechnięty.
W Miejskim Ośrodku Kultury przy- – Moje pociechy mają twórcze zacięcie, – Jechaliśmy podwieszaną kolejką. Podejgotowano dla najmłodszych atrakcje więc staram się im tak organizować czas mowaliśmy pracę, za którą zarabialiśmy
w kolorach tęczy. Dzieci uczestniczy- wolny, żeby mogły je rozwijać. Oferta guidony. Pod koniec zajęć mogliśmy za
ły w warsztatach jubilerskich, zapre- MOK-u to bardzo dobra propozycja dla nie zrobić zakupy – opowiada 14-letnia
najmłodszych. Mogą nie tyl- Agata Czyba. – Kupiliśmy bidon, świeczzentowały też „Bajkę o kolorach,
foto: P
awe
ł Ja
ni c
ko wziąć udział w cieka- kę, torbę i czapkę. Wybieraliśmy też radę
czyli bajkę, w której nie ma
ki
/T
ea
tr
N
wych zajęciach, ale miasta i ja zostałam radną – uśmiecha
smoka!”. Dużo śmieo
również integro- się dziewczyna. – Tu nie można się nuchu i zabawy przyniować się w gru- dzić – przekonuje brat Agaty, 9-letni
sły zajęcia „Cyrkowo
pie, uczyć wielu Kamil. – Dzieci mają tu dobrą opiekę,
i kolorowo”, które
nowych rzeczy.
przybliżyły tajniki
Dzieci są barkuglarstwa.
dzo zadowolone. Wyjeżdżamy w sierpniu,
dlatego
teraz
Zajęcia w ramach „Lata z teatrem”
chętnie korzystamy z miejskiej oferty – mówi Iwona Podraza, mama 8-letniego
Miłosza i 5-letniej Marysi.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się organizowana przez Teatr
Nowy, przy wsparciu firmy Fortum, akcja „Lato z teatrem”. – W dwutygodniowych warsztatach artystycznych wzięła
udział rekordowa liczba 93 osób – podGoście z USA w Kopalni Guido
Uczestnicy zajęć w MOK ze swoimi mamami
kreśla Paweł Janicki z Teatru Nowego.
w
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ni i zobaczyć, jak pracowali górnicy. Górnikiem był mój wujek i dziadek. Chciałam
pokazać dzieciom część ich rodzinnego
dziedzictwa, żeby pamiętały o tym. Byliśmy już z dziećmi w kopalni soli, złota
i to jest kolejne miejsce, która chciałam
im pokazać – mówi Anna Chmura-Jenkins, która obecnie mieszka w Stanach
Zjednoczonych.

ników aktywnego wypoczynku czekają
również pływalnie na osiedlu Kopernika i placu Krakowskim. Formę szlifować
można na kortach tenisowych i profesjonalnej bieżni, która otwarta została
na terenie obiektu Walki Makoszowy.
Wakacyjną ofertę przygotowały także
Muzeum Miejskie i Miejska Biblioteka
Publiczna w Zabrzu.

ciekawie zagospodarowany czas, posiłek i coś do picia. I mimo że od początku wakacji wstają wcześnie, bo zajęcia
rozpoczynają się rano, to nie narzekają.
Te zajęcia to naprawdę świetny pomysł –
podkreśla Eleonora Czyba, mama rodzeństwa.
W lipcu Kopalnię Guido odwiedzali
też turyści, którzy zgodnie podkreślali, że to obowiązkowy punkt na mapie
ich wakacyjnych podróży. – Jesteśmy tu
pierwszy raz. Pochodzę z Knurowa. Nigdy
nie miałam możliwości zjechać do kopal-

Wiele atrakcji czekało również w Sztolni
Królowa Luiza. – Przygotowaliśmy zajęcia „Skarbnik”, by pokazać inne znaczenie
tego słowa. Są twórcze zajęcia plastyczne
oraz bardziej techniczne – „Elektryk”, podczas których wykonywane są różne eksperymenty, pokazujące m.in., w jaki sposób
bezpiecznie obchodzić się z prądem – tłumaczy Bartosz Zalewski z Muzeum Górnictwa Węglowego.
W każdy wakacyjny piątek na plenerowe koncerty w ramach 23. już odsłony
Muzycznego Lata zaprasza Dom Muzyki
i Tańca. Ze swoimi idolami można bawić
się na terenie Śląskiego Rancha przy
ul. Webera. Wstęp wolny. Swoje boiska
i hale udostępnia bezpłatnie Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na zwolen-

foto: Jerzy Przybysz

Warsztaty dla maluchów zorganizowane zostały w Kopalni Guido

foto: Jerzy Przybysz

Zabawa w Miejskim Ośrodku Kultury

foto: Justyna Dziembała

Młodzi goście w Sztolni Królowa Luiza

foto: Jerzy Przybysz

Agata i Kamil w Kopalni Guido

Doświadczenia z wykorzystaniem prądu w pomieszczeniach wystawy „Kopalnia Edisona”

Letni wypoczynek w mieście organizują też placówki oświatowe. – Wakacyjne zajęcia staramy się tak organizować,
by dzieci miały okazję jak najwięcej zobaczyć. Spędzamy czas zawsze w innym
miejscu. Byliśmy już m.in. w JuraParku w Krasiejowie, we wrocławskim zoo,
na kortach tenisowych czy w naszym
Aquariusie. Są wyprawy do kina czy na
warsztaty, np. do MOK-u – wylicza Roksana Siembab, nauczycielka w ZSS nr
38, gdzie organizowano półkolonie.

MM
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Informujemy, że trwają prace nad opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Miasta Zabrze” (PGN). Miasto Zabrze w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskało dotację na
realizację projektu w wysokości 85% kosztów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Operatorem projektu jest firma AT GROUP SA,
która przygotowuje dokument oraz przeprowadza ankietyzację.
Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej,
• poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości
poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
W ostatnim czasie trafiły do Państwa ankiety dotyczące źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla
naszego miasta w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza.
Dane gromadzone są w sposób anonimowy (przetwarzane wyłącznie przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu) i są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania ww. dokumentów.
Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Ankietę można wypełnić:
• za pomocą formularza dostępnego na stronie www.atgroupsa.pl/zabrze,
• na stronie www.niskaemisja.pl do pobrania lub do wypełnienia on-line.
Wersję papierową można dostarczyć do Urzędu Miasta w Zabrzu, ul. Wolności 286, pok. 211
lub przesłać skanem na adres e-mail: pgn-zabrze@atgroupsa.pl. Dziękujemy!
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Przed nami rocznice wybuchu powstań śląskich i święto Matki Boskiej Zielnej

foto: UM Zabrze

Sierpniowe uroczystości

Uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstań śląskich odbędą się tradycyjnie w Kończycach

Rocznice wybuchu I i II powstania śląskiego oraz święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki
Boskiej Zielnej, obchodzić będziemy 15 sierpnia. Powstańcze
uroczystości odbędą się tradycyjnie w Kończycach.

Z okazji 95. rocznicy drugiego i 96. pierwszego powstania śląskiego w kościele
Bożego Ciała odprawiona zostanie o godzinie 16.30 uroczysta msza. Po nabożeństwie nastąpi złożenie kwiatów pod
pomnikiem Powstańców Śląskich przy
ul. Paderewskiego. Zaplanowano również apel poległych. Później nie zabraknie koncertu orkiestry górniczej i poczęstunku.
Przypomnijmy, że I powstanie trwało od
16 do 24 sierpnia 1919 r. Kolejny zbrojny zryw rozpoczął się w nocy z 19 na 20
sierpnia i trwał do 25 sierpnia 1920 r.
15 sierpnia obchodzimy również święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Boskiej
Zielnej. To jedno z najstarszych świąt obchodzonych w Polsce. Korzeniami sięga
bowiem VII wieku, a Konstytucja Apostolska z 1950 r. uznała je za dogmat
Kościoła katolickiego. Główne obchody
tego święta odbywają się na Jasnej Górze, dokąd corocznie wybierają się pielgrzymki z całej Polski. Święto Matki Boskiej Zielnej to także podziękowanie za
zebrane plony. Według jednej z legend,
kiedy minęły trzy dni od śmierci Najświętszej Marii Panny, w jej grobie nie
zastano ciała, za to były tam kwiaty i zioła. I to właśnie na pamiątkę tego wydarzenia w tym dniu poświęca się zboża,
kwiaty, zioła, owoce i warzywa. 
MM

Sierpień tradycyjnie obchodzony jest jako miesiąc trzeźwości

O trzeźwość trzeba ciągle zabiegać
Od 1980 roku sierpień jest w Polsce miesiącem trzeźwości.
W Zabrzu obchodzony będzie w ten sposób już po raz 22.
To symboliczne uświadomienie ludziom, jak istotne jest
życie w trzeźwości.
– O trzeźwość trzeba
stale zabiegać, ponieważ nie otrzymaliśmy
jej na zawsze. Miesiąc trzeźwości jest dla
wszystkich, dla całego społeczeństwa. Według statystyk w każdej rodzinie jest osoba, która ma problem
z alkoholem – zwraca uwagę Jan Szulik,
koordynator ds. uzależnień w Zabrzu. –
Świat potrzebuje symboli. To, że miesiąc
trzeźwości zaistniał w Polsce, jest zasłu-

gą Kościoła katolickiego. Kościół zachęca
do abstynencji. Jego domeną jest ofiarowanie. Moją abstynencję mogę ofiarować
na rzecz kogoś, kto tego potrzebuje. Warto o tym pomyśleć – dodaje.
W naszym mieście od 21 lat działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, od 15 – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Przez lata
z ich pomocy skorzystały tysiące ludzi.
– Sporo osób skorzystało na tym, że skonsultowało swój problem z kimś doświadczonym. Choroba alkoholowa to schorze-

nie, z którym nie można poradzić sobie
samemu. Nie spotkałem jeszcze osoby,
która z pełnym przekonaniem powiedziałaby, że dała sobie sama radę z tym problemem – mówi Jan Szulik.
W programie tegorocznych obchodów miesiąca trzeźwości znalazł się
między innymi X Turystyczny Złaz Radości z metą w Zwardoniu. Odbędzie
się on 22 sierpnia. Tego dnia również
w Domu Kultury w Biskupicach rozpoczną się główne uroczystości. Z kolei na 6 sierpnia zaplanowano dyżury
konsultantów ds. uzależnień. Będzie
można spotkać się z nimi na placu Teatralnym i placu Wolności, gdzie od
godz. 10 do 12 będą udzielali wsparcia
i niezbędnych informacji. 

MM
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Fiński koncern energetyczny inwestuje w Zabrzu 200 milionów euro

W śląskiej gwarze postanowiła
informować o swojej najnowszej inwestycji firma Fortum.
Zabrzanie mogą się w efekcie
dowiedzieć, że w ich mieście
powstanie... nowo sztromohajcownio, z keryj bydzie szło
łogrzoć chałpa i woda, luft do
dychanio bydzie mniyj zamaraszony, a w portmanyju zostanie wiyncyj geltu.
– Godanie po ślonsku o takich technicznych sprawach to coś blank nowego –
przyznaje Marek Szołtysek, śląski pisarz
i historyk, który bierze udział w kampanii. – Trza było sprawdzić, eli śląsko godka
poradzi, bo przecież proces tworzenia śląskich słów zakończył się, zanim takie zakłady zaczęły powstawać – dodaje.
Od czego jednak ludzka pomysłowość.
– Połączyliśmy dwa byty, które istniały już
w godce: sztrom i hajcowanie. I tak powstała sztromohajcownio – uśmiecha się Marek Szołtysek, podkreślając, że tworzenie
neologizmów to element rozwoju języka.
Na budowę nowej „sztromohajcowni”

Dyrektor Piotr Górnik i Marek Szołtysek podczas spotkania z dziennikarzami

w Zabrzu fiński koncern zamierza wydać
200 mln euro. Firma uzyskała już niezbędne pozwolenie środowiskowe, podpisała umowy na dostawę kotła, turbiny
oraz systemu podawania paliwa. – Symboliczne wbicie łopaty planujemy na wiosnę przyszłego roku. Nowy zakład zacznie
działać pod koniec 2018 roku – zapowiada Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji
i dystrybucji Fortum.
W nowej elektrociepłowni będzie mógł
być spalany węgiel, tzw. RDF, czyli alternatywne paliwo pochodzące z odpowiednio
przetworzonych odpadów, oraz biomasa. W zakładzie zostaną zastosowane naj-

nowsze dostępne technologie. W efekcie
nawet dziesięciokrotnie ma się zmniejszyć emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Jak zapewniają przedstawiciele firmy
Fortum, inwestycja nie wpłynie na wzrost
cen. Wręcz przeciwnie, dzięki wysokiej
efektywności ma sprawić, że staną się
one mniej zależne od sytuacji na rynku.
Wraz z nowym obiektem powstać ma
ponad dziesięć kilometrów nowej sieci
przesyłowej wykonanej z rur preizolowanych. Nowa elektrociepłownia będzie zasilać w ciepło sieciowe prawie 70 tysięcy
gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. 
GOR

Trwa wakacyjna akcja ,,Nie daj się oszukać – sprawdź paragon”

ragon fiskalny powinien zawierać centralnie umieszczony napis „paragon
fiskalny”, NIP wystawcy, jego nazwę
i adres, nazwę towaru lub świadczonej usługi, cenę, logo i numer unikatowy kasy. – Chcemy zwrócić uwagę, że
zarówno w przypadku niewydania paragonu, jak również wydania paragonu
niefiskalnego, wartość podatku i tak z reguły jest pobierana od konsumenta. To
konsument płaci podatek w cenie towaru
lub usługi. Podatek, który nie zawsze trafia do budżetu, lecz czasem do ,,kieszeni”
nieuczciwego sprzedawcy. To istotne nie
tylko z punktu widzenia społecznego, ale
również w aspekcie uczciwej konkurencji. Chodzi o przedsiębiorców, którzy rzetelnie płacą podatki – zaznacza Marek
Schuetz. W ramach prowadzonej kampanii Urząd Skarbowy w Zabrzu zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe ,,Nie daj się oszukać – sprawdź
paragon”. Rozpocznie się ono 5 sierpnia o godz. 10. 
GOR

Paragon paragonowi nierówny
Akcja ,,Nie daj się oszukać – sprawdź paragon” to kolejna odsłona kampanii organizowanej przez resort finansów. Jej celem
jest uświadamianie konsumentom znaczenia paragonu.

– Podczas tegorocznej akcji zachęcamy
kupujących nie tylko do brania, ale także
do sprawdzania paragonów wydawanych
z kas fiskalnych. Chcemy zwrócić uwagę,
że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne.
Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy
i nie powinny być przekazywane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących
– zwraca uwagę Marek Schuetz, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

20

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia tego roku, stosowanie kas rejestrujących konieczne jest
w przypadku świadczenia np. usług
fryzjerskich, kosmetycznych, prawniczych, opieki medycznej czy też związanych z wyżywieniem oferowanym
przez stacjonarne placówki gastronomiczne. – Przykładem branży, w której
zjawisko paragonów niefiskalnych jest
szczególnie zauważalne, jest gastronomia. Jako paragon funkcjonuje tu często tzw. rachunek lub paragon kelnerski
– tłumaczy Marek Schuetz. Każdy pa-
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Ciepło Fortum dla Zabrza
Firma energetyczna Fortum
ogłosiła, że wybuduje w naszym mieście nowoczesną
elektrociepłownię, która będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych. Z tej okazji
zdecydowaliśmy się pokazać,
jak przebiega proces produkcji energii elektrycznej i ciepła,
które ogrzewa nasze domy.

Proces produkcji ciepła w elektrociepłowni rozpoczyna się od pozyskania
paliwa. W zależności od specyfiki danego zakładu wykorzystywane mogą
być różnego rodzaju surowce, takie jak
węgiel, biomasa czy paliwa alternatywne (ang. RDF – Refuse Derived Fuel),
a także ich mieszanka. Strategia Fortum zakłada wykorzystanie paliw dostępnych lokalnie, takich jak węgiel czy
biomasa – spalana w elektrociepłowni
w Częstochowie. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje biomasy: leśną (np.
zrębki drzewne, kora, trociny, gałęzie)
oraz biomasę pochodzenia rolniczego (np. wierzba energetyczna czy drzewa uprawne ze zlikwidowanych sadów
owocowych).
Paliwa mogą być dostarczane na teren zakładów na rozmaite sposoby.
Węgiel jest najczęściej transportowany koleją, natomiast biomasa lub RDF
są dowożone do elektrociepłowni ciężarówkami. Biomasa trafia do silosów,
w których jest przechowywana. W trakcie tego procesu pobierane są próbki w celu sprawdzenia jakości surowca.
Zanim paliwo trafi do kotła, przechodzi
przez układ taśmociągów i urządzeń,
w których jest dodatkowo oczyszczane,
między innymi za pomocą elektromagnesów, wyłapujących małe metalowe
elementy, np. gwoździe. Nieco inaczej
sytuacja wygląda w przypadku węgla,
który po dostarczeniu drogą kolejową
składowany jest na terenie elektrociepłowni, skąd jest następnie transportowany do urządzeń przygotowujących
paliwo. W zależności od rodzaju kotła
węgiel jest mielony i spalany jako pył

w kotłach pyłowych lub kruszony i spalany jako ziarna o średnicy od 1 do 3 milimetrów w kotłach fluidalnych.
– Ciepło, które trafia do sieci ciepłowniczej i za jej pośrednictwem zasila kaloryfery mieszkańców Zabrza, produkowane
jest w zasilanej węglem elektrociepłowni przy ulicy Wolności 416. Energia elektryczna i ciepło są tam wytwarzane
w ramach jednego procesu technologicznego, czyli tak zwanej kogeneracji. Stanowi ona najbardziej efektywny sposób
produkcji energii, który pozwala na wydajne wykorzystanie dostępnych paliw –
mówi Adam Kampa, manager ds. rozwoju Elektrociepłowni Fortum.
W elektrociepłowniach wykorzystywane
są różnego rodzaju kotły parowe. Jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań w tym zakresie są
instalacje fluidalne, które pozwalają na
spalanie wielu rodzajów paliwa jednocześnie. Dzięki temu mieszanka paliwowa wykorzystywana w zakładach może
być kształtowana elastycznie, w zależności od podaży danego paliwa w regionie. Właśnie w tego rodzaju kocioł
zostanie wyposażona nowa elektrociepłownia w Zabrzu, która powstanie do
końca 2018 roku.

Praca elektrociepłowni opiera się na kotłach podstawowych, jednak ich działanie może zostać uzupełnione przez
mniejsze instalacje, tak zwane kotły
szczytowe, które produkują dodatkową ilość ciepła w momentach wysokiego zapotrzebowania, na przykład kiedy
temperatura na zewnątrz drastycznie
spada. Takie kotły mogą być opalane
różnymi paliwami, np. węglem, gazem,
olejem opałowym, mogą być także zasilane energią elektryczną.
– Kotły szczytowe mają duże znaczenie dla
zapewnienia bezpiecznych dostaw ciepła
w okresie zimowym. Dobrym przykładem
takiego urządzenia jest kocioł typu WR-40
powstający w Elektrociepłowni Zabrze, którego budowa rozpoczęła się pod koniec zeszłego roku. Inwestycja o łącznej wartości
36 milionów złotych zostanie zrealizowana
przed kolejnym sezonem grzewczym. Kocioł docelowo będzie stanowił źródło szczytowe dla nowej elektrociepłowni w tym
mieście – mówi Adam Kampa, manager
ds. rozwoju Elektrociepłowni Fortum.
Przedstawiliśmy Państwu pierwszy etap
produkcji energii w elektrociepłowni. Za
miesiąc opiszemy, jak przy pomocy gorącej pary wytwarzany jest prąd i ciepło,
które zasila nasze kaloryfery.

SPOSOBY DOSTARCZANIA PALIW DO ELEKTROCIEPŁOWNI
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lekcja historii
Historia zabrzańskiej rodziny Herrmanna Herzberga

1899 r. jego specjalnością stała się pościel, ze szczególnym uwzględnieniem
wyrobów z pierza. Rok później otwarto
tam oddział z galanterią damską (kapeluszami, wstążkami, wiankami i kwiatami). Oprócz tego można tam było kupić wózki dziecięce, naczynia szklane,
porcelanowe, fajansowe i emaliowane,
lampy, lustra, wyroby z drewna, wyposażenie restauracji. Funkcjonowała tam
również wypożyczalnia naczyń. W 1902 r.
H. Herzberg był także właścicielem sklepu z towarami kolonialnymi i destylarni
napojów spirytusowych.
Herrmann Herzberg zmarł 14 października 1910 r. w Zabrzu, Johanna Herzberg przeżyła go o trzy lata i zmarła 15
listopada 1913 r. w Zabrzu. Oboje zostali pochowani na cmentarzu żydowskim
w Zabrzu, a poświęcone im tablice zachowały się w grobowcu rodzinnym do
dzisiaj.
Po śmierci ojca prowadzenie rodzinnej
firmy przejęli bracia Max Moses Richard
i Oskar Gustav. Z czasem Max otworzył
w centrum Zabrza sklep z towarami płóciennymi, a prowadzenie sklepu w Zaborzu zostawił Oskarowi. Urodził się
on 17 marca 1879 r. w Zaborzu. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej. W trakcie jej trwania ożenił się
z Margarethą Schlesinger urodzoną 24
listopada 1886 r. w Gorzowie Śląskim
w powiecie oleskim w rodzinie Wilhelma Schlesingera i Reginy Schlesinger
z domu Fuchs. W Zabrzu urodziło się im
dwóch synów – Hanns Hermann (ur. 14
kwietnia 1919 r.) i Franz Wilhelm (ur. 18
maja 1921 r.).
Dom Herzbergów w Zaborzu został rozbudowany. Na fotografii z okresu międzywojennego widać parterową do-

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Przez kupieckie pokolenia

Dom przy Kronprinzenstr. 407 ze sklepem H. Herzberga – okres międzywojenny

Ostatecznie w 1871 r. 47 członków gminy podjęło decyzję o budowie synagogi i wybrało komitet mający sprawować
nad nią pieczę. Równocześnie wyasygnowało ze swoich pieniędzy środki
na jej budowę, którą zlecono mistrzowi murarskiemu Josephowi Kreisowi
ze Starego Zabrza. Prace rozpoczął on
w kwietniu 1871 r. i obiecał je zakończyć
do 10 września tegoż roku. Mimo obietnicy J. Kreisa, synagoga była gotowa dopiero na początku 1873 r., a jej uroczyste poświęcenie nastąpiło 2 kwietnia
tegoż roku.
Wśród „akcjonariuszy”, którzy współfinansowali budowę synagogi, był Herrmann Herzberg. Urodził się on 31
grudnia 1837 r. w Ligocie w powiecie
strzeleckim w rodzinie kupca Loebela
Herzberga i Berthy Herzberg z domu
Seidemann. W1857 r. ożenił się z Rosalią Proskauer, urodzoną ok. 1835 r. w Lasowicach Wielkich w ówczesnym powiecie oleskim. Do Zabrza przeprowadził
się na początku 1860 r. Był już w tym
czasie mistrzem piekarskim i miał jedną córkę, Berthę, urodzoną w 1859 r.
w Ornontowicach. W Zabrzu, a następ-
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nie w Zaborzu, Rosalia urodziła mu jeszcze sześcioro dzieci, z których czworo
zmarło w pierwszym bądź drugim roku
życia. 6 sierpnia 1866 r., w wieku 31 lat,
zmarła w Zaborzu Rosalia Herzberg.
A ponieważ w tym czasie nie było jeszcze w Zabrzu cmentarza żydowskiego,
pochowano ją na starym cmentarzu żydowskim w Gliwicach.
W 1864 r. Herrmann Herzberg był
już kupcem i mieszkał w części Zaborza zwanej Placem Koksowym (okolice skrzyżowania obecnych ulic Wolności i Sienkiewicza). Rok później przy
Kronprinzenstr. 55 (obecnie ul. Wolności 407), obok budynku Inspekcji Górniczej, otworzył dom towarowy pod
nazwą „Warenhaus H. Herzberg”. Pod
koniec 1867 r. ożenił się z Johanną Glaser. Urodziła się ona 15 lutego 1842 r.
w Ornontowicach w rodzinie kupca Simona Glasera i Babette Glaser z domu
Hoffmann. Johanna i Herrmann Herzberg doczekali się 13 dzieci, z których
również czworo zmarło przed ukończeniem drugiego roku życia.
„Warenhaus H. Herzberg” zajmował
cały parter piętrowego budynku. Od
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Wzrastająca liczba Żydów w Zabrzu i sąsiednich miejscowościach spowodowała chęć uporządkowania ich życia religijnego, czego pierwszym przejawem było utworzenie tu w 1865 r.
gminy filialnej podległej gminie żydowskiej w Bytomiu. Budowa synagogi stała się najważniejszym celem kolejnych zarządów gminy, ale ze względu na brak odpowiednich środków
był on stale przesuwany na przyszłość.

Margarethe i Oskar Herzbergowie w ogrodzie
kamienicy przy Kronprinzenstr. 321–1941 r.

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

Szpaler drzew stanął przed domami
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem wybierzmy się na ulicę Wolności…

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia fragment Kronprinzenstr. (obecnie ul.
Wolności). Z lewej strony widoczny jest parterowy dom (nr 154), przed którym stoi drewniany krzyż z figurą Jezusa. I dom, i krzyż już nie istnieją. Na
prawo od nich widoczne są domy nr 156, 158 i 160. Stoją one do dziś, ale po
latach skryły się za koronami drzew, które wyrosły wzdłuż ulicy.
GOR

Parterowego budynku i krzyża nie ma już w tym miejscu

foto: Igor Cieślicki

budówkę ze sklepem „H. Herzberg”,
a poza tym sklep z odzieżą stuttgartskiej firmy „Bleyle Kleidung Quelle”
i sklep obuwniczy znanej firmy „Bata”.
Najprawdopodobniej
na
początku
lat 30. XX wieku na parterze kamienicy przy Schecheplatz 4 (pl. Krakowski)
Oskar Herzberg otworzył sklep z pościelą i odzieżą pod szyldem „Bettstellen H. Herzberg Zaborze”.
Od końca lat 20. XX wieku Oskar i Margarethe Herzberg zamieszkali na pierwszym piętrze kamienicy przy Kronprinzenstr. 321. Oprócz nich mieszkały tam
w tym czasie rodziny m.in. właściciela kamienicy kupca drzewnego Heinricha Schirokauera i jego ojca Isidora oraz
lekarza Ernsta Michaelisa i jego ojca,
emerytowanego nauczyciela szkoły żydowskiej, Juliusa. Po dojściu do władzy
w Niemczech Adolfa Hitlera O. Herzberg
dalej prowadził rodzinną firmę. W 1938 r.
starszy z jego synów, Hanns, zdał egzamin państwowy w Staatlische Technische Hochschule w Reutlingen w Badenii-Wirtembergii i uzyskał dyplom
technika-włókiennika. Pod koniec tegoż
roku cała rodzina Oskara zaczęła starania o uzyskanie zgody na wyjazd do
Paragwaju. Pomimo pozytywnej opinii
NSDAP Oskar i Margaretha Herzberg pozostali w Zabrzu i w maju 1942 r. deportowano ich do obozu zagłady Auschwitz,
gdzie oboje zostali zamordowani.
Hanns Herzberg wyjechał na początku
1939 r. do Chile, a następnie przeprowadził się do Meksyku, gdzie mieszka
do tej pory. Wydał tam dwie książki –
w 2001 r. „Un emigrante afortunado”,
zaś w 2008 r. „Rechazado por mi patria,
¡renací en Chile! : testimonio de un alemán de origen judío que pudo huir del
nazismo”.
Franz Wilhelm (Frank) Herzberg wyjechał w 1939 r. do Stanów Zjednoczonych, a po wojnie wrócił do Europy.
Zmarł 3 stycznia 1996 r. w Kopenhadze. Pod koniec czerwca odwiedził Zabrze jego syn Peter. Oprócz cmentarza
żydowskiego, gdzie odnalazł grobowiec
rodzinny pradziadków, zobaczył także
mieszkanie dziadków przy ul. Wolności
321 i miejsce, w którym stała zabrzańska synagoga. Zamieszczone w artykule fotografie pochodzą z jego archiwum
rodzinnego. Więcej ilustracji dotyczących trzech pokoleń rodziny Herrmanna Herzberga mogą Państwo zobaczyć
na stronie Muzeum Miejskiego w Zabrzu http://muzeum-miejskie-zabrze.
pl/slownik-zydow-w-zabrzu.php.

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Na przestrzeni lat budynki zostały zasłonięte przez drzewa
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sport
Piąte urodziny świętować będzie w sierpniu Zabrzańska Masa Krytyczna

foto: UM Zabrze

Jubileusz na dwóch kołach

Zabrzańska Masa Krytyczna cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców

Wyjątkowo zapowiada się sierpniowa odsłona Zabrzańskiej
Masy Krytycznej. Kolarska impreza obchodzić będzie swoje
urodziny. Wspólne przejazdy rowerzystów przez miasto organizowane są w naszym mieście równo od pięciu lat.
61. Zabrzańska Masa Krytyczna, która
będzie okazją do świętowania piątych

urodzin imprezy, planowana jest na 14
sierpnia. Rowerzyści spotkają się tra-

REKLAMA
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dycyjnie na placu Wolności. Wspólny
przejazd przez miasto rozpocznie się
o godzinie 18.
Masa Krytyczna to nieformalny ruch
społeczny, polegający na organizowaniu spotkań maksymalnie licznej grupy rowerzystów i wspólnych przejazdach przez miasto. Mają one na celu
zwrócenie uwagi władz i mieszkańców na potrzeby miłośników jednośladów. Inicjatywa ta zrodziła się w 1992 r.
w San Francisco. Zza oceanu dotarła
do Europy, gdzie największą popularność zdobyła w Londynie. Zabrzańska
Masa Krytyczna po raz pierwszy zorganizowana została w sierpniu 2010 r.
Impreza, bez względu na pogodę, organizowana jest w każdy drugi piątek
miesiąca. Rowerzyści spotykają się na
placu Wolności, skąd o godzinie 18 wyruszają na ulice miasta. Do wspólnego przedsięwzięcia może się włączyć
każdy, pod warunkiem, że ma sprawny rower, wyposażony w oświetlenie
z przodu i z tyłu oraz co najmniej jeden
sprawny hamulec. Więcej informacji
na temat Zabrzańskiej Masy Krytycznej
można znaleźć na stronie internetowej
www.zmk.slask.pl.

GOR

sport
Piłkarze ręczni Górnika Zabrze rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu

Zajęcia inaugurujące przygotowania do nowego sezonu rozgrywek

Treningi we własnej hali, zajęcia w plenerze i liczne sparingi z drużynami polskimi i zagranicznymi – tak letnie tygodnie
spędzają szczypiorniści Górnika Zabrze. Zawodnicy rozpoczęli
15 lipca przygotowania do nowego sezonu. Formę szlifują pod
okiem Mariusza Jurasika, swojego kolegi z boiska, który od teraz występy na parkiecie będzie łączyć z obowiązkami trenera.
– Gdy w czerwcu przedłużyliśmy z Mariuszem kontrakt zawodniczy o rok, wspominałem, że nie chcielibyśmy, aby pozostał
w Zabrzu jedynie na sezon i podejmiemy
rozmowy o przyszłości – mówi Bogdan
Kmiecik, prezes Górnika Zabrze. – Po kilku spotkaniach doszliśmy do porozumienia na temat nowej, szerszej umowy. Podpisaliśmy trzyletni kontrakt. Przez pierwszy
rok Mariusz będzie grającym trenerem,
a w kolejnych latach poprowadzi zespół już
tylko z ławki – tłumaczy prezes.
– Na pierwszym treningu w nowej roli czułem się trochę dziwnie. Teraz znalazłem się
po drugiej stronie bariery, ale przecież na-

dal będę grał z chłopakami. Przynajmniej
na początku. To z pewnością dla mnie
nowa sytuacja, ale zawsze marzyłem o trenerce po zakończeniu kariery zawodniczej.
Teraz to się powoli spełnia. Po meczu mogę
iść z kolegami na piwo, ale w pracy to ja jestem ich przełożonym i muszą to zaakceptować, jeżeli mamy walczyć o jakiś konkretny cel. Myślę, że w nowym sezonie miejsce
w pierwszej szóstce będzie dobre, ale jeśli
pojawi się szansa na medal, postaramy się
to wykorzystać. Budujemy zespół na nowo
i o tym też trzeba pamiętać – mówił na
pierwszych zajęciach z drużyną po przerwie urlopowej Mariusz Jurasik.

Nowego szkoleniowca czeka spore wyzwanie, bowiem z drużyny odeszli tak
znaczący gracze, jak Michał Kubisztal,
Patryk Kuchczyński czy Robert Orzechowski. Naszym szczypiornistom ambicji z pewnością jednak nie brakuje.
W pierwszych zajęciach pod wodzą Mariusza Jurasika wzięło udział 18 zawodników. Wśród nich byli nowo pozyskani
przez Górnika Maciej Ścigaj i Przemysław Witkowski. Kolejny nabytek to Andrzej Kryński, który podpisał z klubem
dwuletni kontrakt. 26-letni leworęczny skrzydłowy ostatnie dwa lata spędził
w Śląsku Wrocław, wcześniej występował w Miedzi Legnica i ASPR Zawadzkie.
A że jest wychowankiem Pogoni Zabrze,
jest to więc jego powrót na „stare śmieci”. W zespole jest też Rafał Gliński, który
także szybko aklimatyzuje się w Zabrzu.
– W moim przypadku trudno mówić o aklimatyzacji, bowiem znamy się z chłopakami
z boiska i dzięki temu łatwiej jest się przystosować. Chcę grać z Górnikiem o jak najwyższe cele i takie trzeba sobie wyznaczać
samemu, nawet jeśli klub nie określił jeszcze przed zespołem czego oczekuje od niego w tym sezonie – uważa Rafał Gliński.
Rywalizację o punkty w superlidze szczypiorniści rozpoczną we wrześniu.  WG

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Pod okiem nowego trenera

Zawodnicy są w dobrych nastrojach

W podwójnej roli
Mariusz Jurasik urodził się 4 maja 1976 r. w Żaganiu. Przygodę z piłką ręczną
rozpoczął w czasach szkolnych w Zrywie Zielona Góra. Potem grał w Sobieskim
Żagań, Iskrze Kielce, Wiśle Płock i Vive Targi Kielce. Występował w Niemczech
i Katarze. Do Zabrza trafił pod koniec 2012 r. Mierzący 192 cm zawodnik gra na
pozycji prawoskrzydłowego lub rozgrywającego. W barwach Górnika zdobył do
tej pory 102 bramki.
foto: Górnik Zabrze
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Sport
U progu nowego sezonu rozgrywek piłkarze Górnika spotkali się z kibicami

Ruszyła walka o ligowe punkty

Wspólna fotografia na scenie

Rodzina państwa Kołodziejów na prezentacji

Bez wielkich transferów, ale
z nowymi nadziejami, piłkarze zabrzańskiego Górnika
rozpoczęli kolejny sezon rozgrywek ekstraklasy. Oficjalna
prezentacja drużyny odbyła
się 15 lipca na Śląskim Ranchu. Dla kibiców była ona
okazją do zdobycia autografów i wspólnych zdjęć ze swoimi idolami.
– Wierzymy, że możemy grać lepiej niż
pod koniec poprzedniego sezonu. Wyniki letnich sparingów były bardzo obiecujące. Wszystko, wiadomo, zweryfikuje
jednak boisko. Naszym celem jest to, aby
w każdym meczu walczyć o zwycięstwo –
podkreślał podczas prezentacji Adam
Danch, kapitan zespołu. – Cieszymy się,

26

że będziemy mogli grać na Roosevelta. Liczymy, że kibice zapełnią
nową trybunę w stu procentach –
mówił piłkarz.
Trener Robert Warzycha i wiceprezes Górnika Krzysztof Maj
wręczyli każdemu z zawodników koszulkę meczową. Co ciekawe, nastąpiło kilka zmian numerów.
W nowym sezonie Radosław Sobolewski będzie grał z numerem „7”, a Rafał
Kurzawa z „6”. Nowy napastnik, Marcin
Urynowicz, przyjął numer „20”, a Sebastian Przyrowski „1”. Z kolei powracający z wypożyczenia Kamil Cupriak numer „22”, a Bartosz Kopacz „2”.

Spotkanie było okazją do zdobycia autografu m.in. Roberta Warzychy

Nasze Zabrze Samorządowe 8/2015

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

– Dziękuję za wszystko to, co dobrego wydarzyło się w klubie w ostatnim czasie.
Wierzę, że nasi zawodnicy są dobrze przygotowani do sezonu i powalczą w lidze
o jak najlepsze miejsce. Liczę też, że kibice
Górnika w jak największej liczbie pojawią
się na nowo otwartej trybunie na stadionie – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Zarówno sztab szkoleniowo-medyczny, jak i zawodników, wyprowadzali na
scenę podopieczni Piłkarskiego Przedszkola Górnika, którzy na koniec zaprezentowali przygotowaną na pikniku
rodzinnym oprawę z napisem „Młoda Torca”. Na scenę zaproszono również Stanisława Sętkowskiego, któremu
przekazano życzenia zdrowia. Popularny „Leon” przekazał Stowarzyszeniu Kibiców „Torcida” koszulkę z numerem
„12”. W ostatnich latach to już tradycja.
– Liczę na pierwszą piątkę dla Górnika. Kibicowanie temu zespołowi to nasza wieloletnia rodzinna tradycja. Kiedyś chodziłem na mecze ze swoim ojcem, a teraz ja
zabieram na stadion któregoś z synów,
czasem starszego, czasem młodszego.
Z niecierpliwością czekamy na oddanie do
użytku nowych trybun, bo wtedy warunki do kibicowania i dopingowania drużyny będą bez porównania lepsze – uważa
Marian Kołodziej, który na prezentację
Górnika Zabrze przyszedł z żoną Ewą,
synem Piotrem i córką Agnieszką.  WG

Sport
Trybuny Stadionu im. Ernesta Pohla nabierają klubowych barw

foto: Igor Cieślicki

Doping na Jagiellonię już z nowej trybuny

Tak prezentowała się pod koniec lipca północna trybuna Stadionu im. Ernesta Pohla

– Taka opcja była rozważana od dłuższego czasu. W ostatnich tygodniach powstało kilkadziesiąt wizualizacji. W lipcu
zatwierdzono ostateczny projekt rozmieszczenia siedzisk – mówi Tadeusz
Dębicki, prezes spółki Stadion w Zabrzu. Zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową, całość prac związanych
z dostawą i montażem krzesełek oraz
wygrodzeń powinna zostać wykonana
do końca sierpnia.

Tymczasem już na 8 sierpnia
zaplanowano mecz z Jagiellonią Białystok, który kibice będą mogli
oglądać z udostępnionej im dolnej
części trybuny od
strony ul. Roosevelta. Z krzesełek
został tam ułożony już wcześniej
napis TORCIDA.

foto: Stadion w Zabrzu

Do końca sierpnia mają się
zakończyć prace związane
z dostawą i montażem krzesełek na Stadionie im. Ernesta
Pohla. Kibice już teraz mogą
zobaczyć, jak na szarych do
tej pory trybunach pojawiają
się kolejne napisy układane
z siedzisk w barwach Górnika
Zabrze. Docelowo w górnej
części trybuny południowej
i północnej niebieskie krzesełka utworzą napis GÓRNIK.
Natomiast największa trybuna zabrzańskiego stadionu –
wschodnia – opatrzona zostanie napisem ZABRZE.

Pozwolenie na użytkowanie dolnej części trybuny południowej wydał w połowie lipca Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu. – Po oddaniu
do użytkowania nowej trybuny łączna ilość
dostępnych na stadionie miejsc wynosi
5520 – wylicza prezes Tadeusz Dębicki.
Intensywne prace na budowie stadionu prowadzone są obecnie zarówno na
trybunach, jak i wewnątrz obiektu. Pod
koniec lipca rozstrzygnięty został przetarg na dostarczenie i wdrożenie na
stadionie systemu zarządzania sprzedażą i kontroli ruchu osobowego. Zajmie się tym gdyńska firma Sportdata.
Zgodnie z zapisami dokumentów przetargowych, wykonawca w ciągu 60 dni
od podpisania umowy uruchomi moduł
budowania i zarządzania bazą klientów,
moduł sprzedaży produktów, usług
i dokumentów wejściowych
oraz moduł adminifoto: Stadio
nw
Zab
rzu
stracyjny. Na uruchomienie całego systemu
Sportdata ma trzy
miesiące.
Wartość
kontraktu to 2,8
mln zł.

GOR

Intensywne prace trwają wewnątrz obiektu
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Sport to zdrowie”, nagrody otrzymują: Justyna Wrocławska i Natalia Jackiewicz – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Patrycja Wajs – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do
24 sierpnia.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Halina Bałata – poczęstunek
w McDonald’s, Danuta Sembal i Bogdan Sojczyński – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Anna Moric – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Renkloda, autorem cytowanego wiersza jest Jerzy
Harasymowicz, a myśl Alberta Einsteina brzmi: „Wyobraźnia jest ważniejsza
niż wiedza”.
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F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Poziomo: 1 – nie od razu go zbudowano, 5 – tam zamienisz złotówki na euro,
8 – miasto nad Jeziorakiem, 9 – wafel,
10 – samochwała z „Zemsty”, 11 – mebel na książki, 12 – pochyła to maszyna
prosta, 14 – podziw, zachwyt, 16 – krążek zamiast monety, 19 – zamieniona w skałę córka Tantala, 21 – kruszec
na medal dla zwycięzcy, 22 – symbol
Wielkanocy, 23 – muza, opiekunka historii, 24 – drobny węgiel, 26 – ryby we
łbie, 28 – kolor, 29 – plama w zeszycie,
30 – świadectwo jakości technicznej,
33 – z licznikiem i mianownikiem , 35 –
szef uczelni, 37 – prawdziwa krytyk się
nie boi, 38 – na szpitalnych łóżkach, 39 –
zjadany w tłusty czwartek, 40 – żyto lub
pszenica, 41 – napomknięcie, sugestia,
42 – obrzęd, ceremonia.
Pionowo: 1 – 900 sekund, 2 – biblia islamu, 3 – kolorowe szkiełka w oknie, 4
– hałas, ujadanie, 5 – duchowny, 6 – kraj
szerpów, 7 – ściek uliczny, 13 – koleżanka kajakarki, 15 – comiesięczna opłata
za korzystanie z telewizora, telefonu, 17
– rzeczoznawca, 18 – ma dużo wiadomości z różnych dziedzin, 20 – brązu lub
kamienia łupanego, 21 – otoczony fosą,
25 – oględziny po pobiciu, 27 – ogrodzenie z zaostrzonych pali, 30 – podatek od
trunków, tytoniu, 31 – walczy o przyrodę, 32 – amerykański myśliwy, 34 – czasem grają go kiszki, 36 – obóz w tytule
książki Grzesiuka.
Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 24 sierpnia pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 8/2015
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie
znajduje się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 24
sierpnia. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca,
41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia fragment szybu Maciej przy ul. Srebrnej 6. Nagrodę otrzymuje Emilia Śliwka – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła. Zwyciężczynię prosimy
o kontakt z redakcją do 24 sierpnia.

ROZRYWKA

Węzeł polski

3

Nie było dobRego rozwiązAnia
DlaTego kurczyła się i cieMniała
Nie było dObrego rozwiązAnia
Dlatego jak łkanie wybUchały powStania
Nie ma dobrego rozwiązania
DlaTego wsZyscy tu noSzą
Na szyi
Węzeł gordyJski

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

STARA
SZKOŁA

Tnąc go
PrzeciNa się szyję.

Z 13 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 24 sierpnia.
4
1

1. część pociągu,
2. skandynawska opowieść
rodowa,
3. wywieszana w święta
państwowe,
4. naturalny satelita Ziemi,
5. kupowana na Shellu,
6. występ jednego artysty,
7. sposób leczenia,
8. kukła na wystawie.

2
3
4
5
6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 24 sierpnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Konfucjusza, 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 24 sierpnia.
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Kultura
W Galerii Café Silesia oglądać można autorski spektakl Janusza Kapusty

foto: UM Zabrze

K-dron to 11-ścienna bryła geometryczna odkryta przez Janusza Kapustę
w 1985 r. Układy k-dronów mogą być
aranżowane na wiele różnorakich sposobów, jakkolwiek każdy z nich bardzo
dobrze oddziałuje ze światłem i cieniem.
Wraz ze zmianą kąta padania światła
tworzą się nowe wzory. K-dron jest wykorzystywany m.in. do projektowania
elewacji budynków, zabawek, gier, wyrobów jubilerskich czy nawet kołpaków
samochodowych. 
GOR

Urodziny Radia Silesia
Wystawę „Janusz Kapusta. K-dron. Między sztuką a nauką” można oglądać do 30 sierpnia

K-dronowa stolica świata
„Planeta K-dron, czyli tajemnica przerwanej podróży” to autorski
spektakl Janusza Kapusty, który do 30 sierpnia oglądać można
w Galerii Café Silesia. Przedstawienie przygotowane przez Śląski
Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach wyświetlane jest w każdą sobotę o godzinie 12. Projekcje zaplanowano do końca trwania wystawy „Janusz Kapusta. K-dron. Między sztuką a nauką”.
Spektakl „Planeta K-dron, czyli tajemnica przerwanej podróży” miał swoją prapremierę w listopadzie 1999 r. – Spektakl
Janusza Kapusty z muzyką Michała Lorenca jest, jak mówi jego autor, przeznaczony nie tylko dla dzieci. Niektórzy dopatrzą
się w nim zapewne analogii do opowieści
o Małym Księciu. Ta k-dronowa opowieść,
całkowicie pozbawiona agresji, bardzo
mocno działa na wyobraźnię. I właśnie to
poszerzenie wyobraźni jest jej największą
siłą – napisał na łamach „Rzeczpospolitej” Jan Bończa-Szabłowski.
Henryka Wach-Malicka pisze z kolei na
łamach „Dziennika Zachodniego”, że
spektakl śmiało można nazwać eksperymentem. – Nie jest to zresztą sztuka
w pełnym tego słowa znaczeniu, bardziej
mamy tu bowiem do czynienia z wizualizacją idei k-dronu, niż z klasyczną dramatur-

gią – podkreśla Henryka Wach-Malicka.
Janusz Kapusta jest architektem, filozofem i świetnym rysownikiem, który jeszcze w latach studenckich rysował
w „Szpilkach”, „Radarze”, „ITD”, „Forum”,
„Literaturze”. W 1981 r. zamieszkał w Nowym Jorku i natychmiast jego rysunki doceniły „The New York Times”, „The Wall
Street Journal”, „The Washington Post”,
„Graphis”, „Print”, „Nature”, gdzie od
wielu lat się ukazują. Od kilku lat możemy oglądać jego aktualne rysunki także
na łamach „Rzeczpospolitej”. W grudniu
2014 r. Janusz Kapusta razem z Wojtkiem
Gorczyńskim i Andrzejem Pawlikiem wygrał międzynarodowy konkurs w Ottawie
(Kanada) na pomnik poświęcony ofiarom
komunizmu. Pomnik powstanie w prestiżowym miejscu, nieopodal budynku parlamentu, w sercu miasta.

Rok w eterze
Ponad dwa tysiące osób
bawiło się podczas pikniku
rodzinnego zorganizowanego 4 lipca z okazji pierwszych urodzin Radia Silesia.
Na placu Teatralnym przygotowano sporo atrakcji.
Nie zabrakło oczywiście
muzycznych akcentów.
O świetną zabawę zadbali śląscy artyści, m.in. kabaret Kaflik, Zbyszek Karpowicz, Damian Holecki, Bernadeta
Kowalska i Przyjaciele, Jacek Stańczak,
zespół Time i Hanys Band. Imprezę
poprowadzili Andrzej Miś i Michał Loskot. Były pokazy samochodów, a słuchacze mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
Z okazji pierwszych urodzin Radio Silesia wydało pierwszą płytę z utworami śląskich artystów. „Muzyczną Zistę
nr 1” – bo taki tytuł nosi krążek – można było nabyć już podczas imprezy.
Na gości czekał też urodzinowy tort
oraz mniejsze ciasta w kształcie… kolorowych radioodbiorników. Radio Silesia nadaje od 1 lipca 2014 r. na częstotliwości 96,2 FM. 
MM

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała de Gaulle’a
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