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Przybywa atrakcji dla turystów
Industriada przyciąga tłumy miłośników
turystyki przemysłowej. W Zabrzu atrakcji
z tej dziedziny systematycznie przybywa.
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na dobry początek

Powstające w mieście boiska to nie lada gratka dla miłośników nie tylko piłki nożnej

Na rozpoczynających właśnie wakacje uczniów czeka w Zabrzu sporo atrakcji

Lato w mieście nie jest nudne!

kolonie, ciekawe warsztaty tematyczne i koncerty, to tylko niektóre z
propozycji, jakie czekają na uczniów
spędzających lato w mieście. Bogata oferta wakacyjna przygotowana
przez szkoły i instytucje kultury
sprawi, że w Zabrzu z pewnością
nikt nie będzie się nudzić.
– Zabrze zmienia się na naszych oczach.
Powstają nowe obiekty sportowe i rekreacyjne. Przybywa atrakcji na szlaku turystyki przemysłowej. Bogatą ofertę zajęć
przygotowały szkoły i instytucje kultury. To
wszystko sprawia, że lato spędzone w naszym mieście z pewnością nie będzie nudne
i dostarczy wielu wrażeń. Życzę udanych
i bezpiecznych wakacji, które na długo pozostaną w pamięci – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wśród organizowanych półkolonii jest m.in.
przygotowany przez Szkołę Podstawową
nr 14 „Wakacyjny przekładaniec”. W programie znalazły się konkursy plastyczne,
wycieczki i zabawy ruchowe. Niezależnie
od półkolonii odbywać się będą również
zajęcia sportowe. – Tego typu propozycje
na wakacje przygotowujemy już od wielu lat – mówi Ewa Tarkowska, wicedyrektor SP nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi.
– Zawsze mamy pełną obsadę miejsc.

W tym roku z naszej wakacyjnej oferty
skorzysta około stu osób. Chłopcy zazwyczaj ukierunkowują się na sport, a żeńska
część woli półkolonie z uwagi na to, że
do wyboru są między innymi zajęcia teatralne, plastyczne i muzyczne – dodaje.
Na wakacyjne warsztaty teatralne zaprasza
również Teatr Nowy. - Dla uczniów w wieku
od 8 do 18 lat przygotowujemy zajęcia pod
hasłem „Lato z teatrem”. Ich uczestnicy w
grupach kostiumowo-scenograficznej, lalkarsko-dramatycznej i ruchowo-wokalnej będą
przygotowywać bajkę. Efekt zobaczymy 14
i 15 lipca – zapowiada Beata Dąbrowiecka
z Teatru Nowego.
Już po raz 16.akcję „Lato w bibliotece” organizuje Miejska Biblioteka Publiczna.
– W poszczególnych filiach przygotowano
indywidualny program. Będą zajęcia plastyczne, zabawy oraz konkursy promujące
czytelnictwo. Wspólnie z Muzeum Miejskim

przygotowaliśmy też cykl warsztatów muzealnych – wylicza Tomasz Iwasiów, dyrektor
MBP w Zabrzu.
Od 5 lipca do 30 sierpnia potrwa akcja „Kopalnia Guido na wakacje”. Młodzi zabrzanie
w każdy czwartek będą mieli okazję zwiedzić kopalnię oraz wziąć udział w edukacyjnej lekcji. W lipcu będzie się ona odbywać
pod hasłem „Zostań odkrywcą kopalnianych podziemi”, natomiast w sierpniu – „Z
hajerem na szychta”. W programie zwiedzanie poziomów 170 oraz 320.
Świetna zabawa szykuje się już tradycyjnie w ramach Muzycznego Lata. Plenerowe
koncerty, które zainauguruje występ grupy
Oddział Zamknięty, odbywać się będą na
Śląskim Rancho w każdy wakacyjny piątek.
Szczegóły dotyczące wakacyjnej oferty przygotowanej dla uczniów zabrzańskich szkół
można znaleźć w informatorze dostępnym
m.in. na stronie www.um.zabrze.pl.  MM
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Zajęcia sportowo-rekreacyjne, pół-

Kąpielisko Leśne w Maciejowie przyciąga w upalne dni tłumy mieszkańców
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z życia samorządu
Ruszyła budowa kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej
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Ma niespełna trzy kilometry długości, ale jego znaczenie dla układu
komunikacyjnego Zabrza jest niebagatelne. W czerwcu w naszym mieście ruszyła budowa kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej.
Za niespełna dwa lata dojedziemy nim do granicy z Gliwicami.

Wokół nas

– To bardzo ważny dzień dla Zabrza
i Gliwic – mówiła podczas symbolicznego
rozpoczęcia budowy prezydent Zabrza
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cinkiem gliwickim, który umożliwi połączenie drogi z autostradami A1 i A4. A to
oznacza prawdziwe okno na świat, dzięki
któremu Zabrze będzie jeszcze lepiej skomunikowane niż w tej chwili. Dziękuję
Urzędowi Marszałkowskie-
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Najnowszy odcinek DTŚ
w Zabrzu w liczbach:
długość – 2,95 km
liczba pasów - 3
koszt budowy – 184,1 mln zł
czas realizacji – 23 miesiące
przepusty dla zwierząt – 11 sztuk
kubatura nasypów – 1 mln m3
ekrany akustyczne – 3.047 m
Małgorzata Mańka-Szulik. – Inwestycja, która w regionie już dawno stała się
pełnoletnia, przez nasze miasto idzie jak
burza. Wierzę, że tak samo będzie z od-
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mu i spółce Drogowa Trasa Średnicowa za wspólne działania, dzięki którym
może ruszyć budowa kolejnego fragmentu trasy – podkreślała pani prezydent.

Nad potokiem i torami
Najnowszy odcinek średnicówki powstanie na terenie parku im. Powstańców Śląskich, gdzie już na początku
tego roku została wykonana niezbędna wycinka drzew. Będzie prowadził
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Wzdłuż ulicy Roosevelta wybudowane zostanie nowe rondo
Wątpliwości co do terminowego zakończenia budowy nie ma również Marian
Hacuś, prezes spółki DTŚ S.A.
– Zaplecze budowy jest już w pełni zorganizowane, współpraca z wykonawcą
układa się bardzo dobrze. Wszystko zatem
wskazuje na sprawny postęp prac – uważa prezes Marian Hacuś.
– W przypadku takich inwestycji, jak budowa Drogowej Trasy Średnicowej, najważniejsza jest dobra współpraca, a tu
jest ona doskonała – zaznacza Ewa Mucha, dyrektor Wydziału Komunikacji
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
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Odciąży centrum miasta
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zwraca
uwagę, że przedłużenie średnicówki zdecydowanie odciąży centrum Zabrza i pozwoli
na realizację kolejnych inwestycji drogowych
w mieście. – Trasa w stu procentach spełni swe zadanie dopiero po wybudowaniu
odcinków gliwickich – zastrzega pani prezydent. To na szczęście jest coraz bliższe. Umowa na budowę pierwszego
z gliwickich odcinków DTŚ, z wyłonioną w przetargu firmą
Skanska, ma być podpi5
sana w pierwszej
połowie
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1. Rondo wzdłuż ul. Roosevelta
2. Dwupoziomowy węzeł z ul. Roosevelta
3. Wiadukt nad torami kolejowymi
4. Most nad potokiem Guido
5. Istniejący węzeł z ul. de Gaulle’a

Roboty idą już pełną parą

lipca.
Umożliwiający połączenie z autostradą A1
fragment trasy od granicy
z Zabrzem do ul. Kujawskiej w Gliwicach
będzie miał 2,8 km długości, a jego budowa
pochłonie 244,6 mln zł. Cała średnicówka
ma być gotowa na przełomie 2014 i 2015
roku. Jej długość, od centrum Katowic do
centrum Gliwic, wyniesie wtedy 31,3 km.
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej finansowana jest z kredytu Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, rezerwy subwencji
ogólnej oraz z budżetu Zabrza. W 2012 r. na
ten cel zostanie przeznaczona z kasy miasta
kwota prawie 3,2 mln zł. 
GOR
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nad biegnącą prostopadle ul. Jaskółczą,
przekroczy mostem potok Guido i biegnąc w pobliżu ogródków działkowych
„POD Mostostal”, dotrze do linii kolejowej, nad którą zostanie wybudowany
wiadukt. W pobliżu granicy z Gliwicami
powstanie z kolei dwupoziomowy węzeł,
który umożliwi połączenie DTŚ z ul. Roosevelta, wzdłuż której pojawi się rondo.
– To krótki odcinek, ale bardzo ciekawy
pod względem inżynierskim – podkreśla
Arkadiusz Kierkowicz z zarządu spółki
Eurovia Polska, która wraz z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów z Gliwic
wygrała przetarg na budowę. – W tej chwili wykonujemy przedostatni krok przed
włączeniem DTŚ do autostrady A1. Jestem
przekonany, że w kwietniu 2014 roku spotkamy się na odbiorze ostatniego z zabrzańskich fragmentów trasy – dodaje wiceprezes firmy, która do tej pory budowała
odcinki „średnicówki” w Świętochłowicach
i
centrum
Katowic.

foto:WYG International

z życia samorządu

z życia samorządu
Innowacyjny projekt informatyczny znacznie usprawni obieg dokumentów w mieście

Udostępnienie mieszkańcom coraz
szerszej gamy usług drogą elektroniczną oraz usprawnienie wymiany
danych pomiędzy wszystkimi jednostkami miejskimi to cele projektu
informatycznego, który realizowany
jest w Zabrzu. W maju umowę dotyczącą wdrożenia przedsięwzięcia
podpisali przedstawiciele samorządu oraz firmy Otago.

foto: UM Zabrze

– Podpisanie
umowy, która
dotyczy 98 jednostek miejskich oraz 22
placówek Miejskiej Biblioteki
Publicznej,
otwiera nową
erę w informatyzacji Zabrza
– uważa Ewa
Weber (na zdjęciu), sekretarz miasta.
– Nasze jednostki będą mogły komunikować
się z urzędem bez użycia papieru. Poszczególne jednostki będą mogły też udostępniać usługi online w ramach prowadzonej
działalności. Do tej pory takie udogodnienia

Takie są liczby:

1,7 mln zł
to wartość zabrzańskiego projektu

1,3 mln zł
to wysokość uzyskanego przez
samorząd dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji (obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
były możliwe tylko w ramach urzędu. Teraz
wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom
i mieszkańcom – podkreśla Ewa Weber.
Kompleksowy System Obiegu Dokumentów
objąć ma m.in. miejskie instytucje kultury,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy i straż miejską. Na ich potrzeby kupione zostały nowoczesne zestawy
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komputerowe i inny sprzęt, jak np. czytniki
kodów kreskowych czy zestawy do składania podpisu elektronicznego. – Wirtualne
komunikowanie się to już nie przyszłość,
to już teraźniejszość – uważa Tomasz Iwasiów, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aplikację niezbędną do funkcjonowania
systemu przygotowuje firma Otago, która
z zabrzańskim samorządem współpracuje
już od 12 lat. – Projekt zabrzański należy
do kluczowych w naszej działalności. Jest
innowacyjny i wyprzedzający czas. Zabrze
konsekwentnie „wkurza” resztę Polski i wywołuje rozdrażnienie innych naszych klientów, od których słyszymy, że wasze miasto
znowu musiało wprowadzić coś nowego.
Przedstawiciele jednego z dużych polskich
miast stwierdzili nawet, że chcą budować
u siebie drugie Zabrze. Możecie być z siebie dumni – podkreśla Jarosław Jastrzębski,
prezes firmy Otago, która od kilkunastu
lat zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem
oprogramowania wspomagającego pracę urzędów administracji samorządowej.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
zwraca uwagę, że Zabrze wcześnie rozpoczęło proces informatyzacji i dlatego może
stawiać kolejne ambitne kroki w tej dziedzinie. – Potrafimy korzystać z dóbr, jakie
przynosi nam cywilizacja. Nasi urzędnicy już
teraz radzą sobie bardzo dobrze, ale dzięki
wkroczeniu na łatwiejszą ścieżkę wzajemnego informowania, mieszkańcy będą mogli być obsługiwani jeszcze szybciej – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Kompleksowy System Obiegu Dokumentów ma zostać powiązany z platformą
SEKAP, która już teraz umożliwia kontakt z urzędami administracji publicznej drogą elektroniczną. Wdrażanie projektu ma potrwać do końca tego roku.
Jednym z elementów programu budowy
społeczeństwa informacyjnego jest również
instalacja w wybranych punktach miasta
tzw. kiosków informatycznych. Umożliwiają
one kontakt z urzędem czy też zapoznanie
się z ofertą miejskich instytucji kultury.

GOR
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Nowa era informatyzacji

W wybranych punktach miasta pojawiły
się tzw. kioski informatyczne
SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) – innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów
województwa śląskiego, którego efektem
jest stworzenie platformy umożliwiającej
świadczenia usług publicznych w formie
elektronicznej. Obecnie w projekcie bierze
udział 119 urzędów z terenu naszego województwa. W Zabrzu za pośrednictwem
platformy SEKAP udostępnionych jest 56
usług możliwych do załatwienia elektronicznie. Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronach www.sekap.pl oraz
www.um.zabrze.pl (zakładka e-urząd).

KSOD (Kompleksowy System Obiegu Dokumentów) – aplikacja wspomagająca nadzorowanie przepływu pism i spraw prowadzonych w urzędzie. Wszystkie stanowiska
podłączone do podsystemu mają możliwość przesyłania między sobą informacji, pism
i spraw bez udziału papieru i straty czasu potrzebnego na dostarczenie dokumentów. Elektroniczny przekaz danych zapewnia możliwość sprawdzenia, kto w danej
chwili zajmuje się daną sprawą, na jakim jest etapie realizacji i jaka jest jej historia
(tzn. przez kogo i kiedy została przyjęta, przez jakie stanowiska przechodziła itp.).
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z życia samorządu
Największa inwestycja w historii Zabrza wkracza w swój drugi etap

Ruszają prace w dzielnicach
Podpisy pod umowami złożone,
latem ruszają pierwsze prace
w terenie! Drugi etap poprawy
gospodarki

wodno-ściekowej

wkracza w swą kluczową fazę.
Przebudowa sieci oznacza, że na
drogach miasta znów pojawią się
wykopy, ale wykonawcy zapewniają, że zrobią wszystko, by zminimalizować utrudnienia.

foto: Igor Cieślicki

– Wszyscy dobrze jeszcze pamiętamy
pierwszy etap projektu, ale bez
dokończenia prac osiągnięte efekty byłyby
znacznie
uboższe.
Bez uporządkowania infrastruktury
podziemnej trudno mówić o dalszym prężnym
Wszystkie umowy z wykonawcami są już podpisane
rozwoju miasta – podkredzie- Taźbirek, prezes firmy Energopol Połuśla Małgorzata
m y dnie S.A., która wykona sieć w Pawłowie.
Mańka-Szulik,
n a - Marek Zieliński, prezes firmy Wodrol S.A.,
prezydent Zar a ż e - która wygrała przetargi dotyczące Mabrza. – Inwestoni na koszów i Biskupic, zwraca uwagę, że po
rzy już zauważają
s a n k c j e zakończeniu prac ziemnych nawierzchnia
walory
naszego
Na drogach pojawi się nowa nawierzchnia
z w i ą z a n e dróg zostanie doprowadzona do lepszego
miasta. Sposób paz niespełnia- stanu, niż jest w tej chwili.
trzenia na Zabrze zmieniem wymogów – Dobra współpraca zamawiającego i wynił się dzięki Drogowej
unijnych – dodaje konawcy pozwoli zrealizować projekt z poTrasie Średnicowej, to samo
foto: Igor Cieślicki
dotyczy poprawy gospodarki wodszef zabrzańskich wodo- żytkiem dla mieszkańców – mówi Marek
no-ściekowej – dodaje pani prezydent. ciągów. Prace w terenie powinny ruszyć Zieliński.
Przebudowa miejskiej sieci wodno-kanaliW czerwcu podpisane zostały umowy na na przełomie lipca i sierpnia.
przebudowę sieci w Biskupicach, Mako- – Z pewnością nie obejdzie się bez utrud- zacyjnej to największa inwestycja w historii
szowach i Mikulczycach. Pod koniec maja nień, ale deklarujemy pełną otwartość, Zabrza. Jej łączna wartość sięga 800 mln zł.
na prace w Pawłowie oraz na Zaborzu Pół- by je minimalizować – podkreśla Jacek Drugi etap projektu, który właśnie rusza,
pochłonie około 200 mln zł. Prawie 105 mln
nocnym i osiedlu Wyzwolenia.
zł z tej kwoty stanowi zdobyte przez samo– Bardzo się cieszę z podpisania kolejnych
rząd dofinansowanie z unijnego Funduszu
umów, bo to oznacza, że jesteśmy coraz
Spójności. W ciągu najbliższych dwóch lat
bliżej rozpoczęcia robót w terenie – pod- 69 km kanalizacji sanitarnej
sieć zostanie zmodernizowana w dzielnikreśla Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiecach: Pawłów, Zaborze Południowe, Zago Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali- 68 km kanalizacji deszczowej
borze Północne, Makoszowy, Biskupice,
zacji. – Jak podczas każdego remontu, nie
4 przepompownie ścieków
Mikulczyce oraz na osiedlu Wyzwolenia.
obędzie się bez uciążliwości, ale zrobimy
Zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem
wszystko, by były one jak najmniejsze. Po 31 km sieci wodociągowej
się nieprzyjemnych zapachów zostaną
zakończeniu prac zdecydowanie spadnie
awaryjność sieci, a dzięki podłączeniu do 350 tys. mkw. nawierzchni dróg obiekty oczyszczalni „Śródmieście” w Makanalizacji kolejnych gospodarstw nie bęciejowie. 
GOR

II etap w liczbach:
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z życia samorządu

Rozmowa z Piotrem Barczykiem,
skarbnikiem miasta
Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch
dokonała kolejnej w ostatnich latach oceny Zabrza. Co wynika z raportu?
Tak, to już czwarty raz agencja Fitch dokonała oceny naszego miasta. Potwierdzone
zostały długoterminowe ratingi międzynarodowe dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie
„BBB+(pol)”. Perspektywa tych ratingów
jest stabilna.
Ocena ta odzwierciedla aktualną sytuację
finansową miasta, która jest stabilna, ale
podatna na zewnętrzne czynniki mogące
mieć na nią negatywny wpływ. Rozumiem
przez to przede wszystkim decyzje podejmowane na szczeblu rządowym. Przykładowo,
decyzje w zakresie zmiany stawek oraz progów podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowały zmniejszenie wpływów
do budżetu Zabrza na poziomie 20-25 milionów złotych rocznie. Jednocześnie w wyniku
decyzji rządowych wzrastają wydatki miasta.
Mam na myśli na przykład obowiązkowe
regulacje wynagrodzeń nauczycieli czy też
przekazywanie nowych zadań do realizacji
samorządom bez zapewnienia odpowiednich środków.
Chcę podkreślić, że gdyby nie te zewnętrzne
czynniki, wynik operacyjny miasta, liczony
jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, byłby dwukrotnie wyższy
niż jest aktualnie. A tym samym ratingi byłyby na jeszcze wyższym poziomie.
A co to właściwie jest rating?
Rating to ocena zdolności kredytowej, możliwości obsługi zadłużenia w długim okresie
czasu, dokonywana i stale aktualizowana
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Jak w takim razie wygląda kwestia zadłużenia Zabrza?
W opinii agencji, zarówno aktualne jak
i planowane zadłużenie miasta, pozostaje
na umiarkowanym poziomie i nie powinno
przekroczyć 45 procent dochodów bieżących. Agencja zwraca uwagę także, że struktura zadłużenia miasta jest korzystna, gdyż
około 50 procent długu stanowią pożyczki
preferencyjne. Należy zaznaczyć, że całe
zadłużenie Zabrza wynika z realizacji procesów inwestycyjnych, a więc nie finansuje
bieżącej działalności miasta.
Jak ocenia pan finansową sytuację miasta
w przyszłości?
Zadania, jakie stoją przez miastem, mają
dwojaki charakter. Niewątpliwie powinna
nastąpić dalsza racjonalizacja bieżących
kosztów funkcjonowania miasta. Jednak
ważniejsze dla Zabrza jest uzyskanie dodatkowych dochodów w wyniku zwiększenia tzw. „bazy podatkowej”.
Od kilku lat miasto prowadzi politykę, która ma temu sprzyjać. Chodzi o inwestycje w
zakresie infrastruktury technicznej. Mam tu
na myśli między innymi I i II etap poprawy
gospodarki wodno-ściekowej, budowę Drogowej Trasy Średnicowej czy powiększenie
terenów zabrzańskiej części Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działania
te mogą przełożyć się na zwiększenie bazy
podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatków dochodowych
poprzez stworzenie nowych miejsc pracy.
Działania te wspomagane są zadaniami
mającymi na celu poprawę wizerunku miasta na zewnątrz. Zabrze, dawniej postrzegane jako miasto przemysłu ciężkiego, dziś
stara się wyeksponować swoją „przeszłość”
poprzez rozwój turystyki przemysłowej.
Nasze miasto może pochwalić się szeroką
ofertą kulturalną i sportową. Charakter Zabrza zmieniają również wyższe uczelnie.
Właśnie na te wszystkie cele miasto w ostatnich latach zaciągało kredyty i pożyczki,
a także emitowało obligacje komunalne.
Rozmawiał:
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– budowa drogi dostępowej do terenów
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 7,8 mln zł
– II etap poprawy gospodarki wodnościekowej – 205 mln zł

foto: Igor Cieślicki

foto: UM Zabrze

przez wyspecjalizowane agencje. Jego zadaniem jest podpowiedź instytucjom finansowym czy dany podmiot będzie mógł się wywiązać ze swego zobowiązania. Na przykład
długoterminowy rating krajowy na poziomie
„BBB+(pol)” oznacza, że dana instytucja reprezentuje średnie ryzyko w porównaniu
z innymi podmiotami występującymi w Polsce. Przez analityków poziom ten uznawany
jest jako inwestycyjny czyli bezpieczny.

– budowa Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
– 69 mln zł
– przebudowa mostu na Bytomce – 2,3
mln zł
– rewitalizacja obiektów Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” - 24,3
mln zł
– adaptacja budynku przy ul. Roosevelta
na potrzeby Politechniki Śląskiej
– 16,5 mln zł
– termomodernizacje placówek oświatowych w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – 9,6 mln zł

foto: Igor Cieślicki

Stabilna sytuacja finansów

Najważniejsze inwestycje
w mieście

– budowa 4,7-kilometrowego odcinka
Drogowej Trasy Średnicowej – 350 mln zł
– budowa sal gimnastycznych w Biskupicach i Pawłowie – 6,4 mln zł
– budowa trzeciego w mieście Orlika –
1,3 mln zł
– budowa krytej pływalni na osiedlu Kopernika – 27,6 mln zł
– I etap budowy stadionu miejskiego
przy ul. Roosevelta – 157,6 mln zł
– rewitalizacja terenów nad Bytomką –
48 mln zł

z życia samorządu
Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Zabrza za 2011 rok

Absolutorium dla prezydent miasta
W 98 procentach po stronie dochodów i w ponad 96 procentach
po stronie wydatków zrealizowany został budżet Zabrza na 2011
rok. Za udzieleniem prezydent
Małgorzacie Mańce-Szulik absolutorium zagłosowała 25 czerwca

– Rok 2011 był okresem kolejnych inwestycji wynikających ze strategii rozwoju miasta.
Ich realizacja była możliwa dzięki rzetelnej
pracy wielu wydziałów Urzędu Miejskiego
i zaangażowaniu mieszkańców – podkreślała
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Skarbnik miasta Piotr Barczyk zwracał m.in.
uwagę na bezpieczną strukturę zadłużenia
miasta. – Aż 51 procent zadłużenia stanowią
preferencyjne pożyczki, 49 procent to zobowiązania wobec banków komercyjnych.
Uzyskanie dobrych wyników po stronie dochodowej oraz niższe od założonego wykonanie wydatków przełożyło się na zmniejszenie deficytu budżetowego w stosunku
do planowanego o 14,8 mln zł. Ostatecznie
osiągnął on poziom 7,8 mln zł – wyliczał
Piotr Barczyk, który przedstawił również
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu.

Co trzecia złotówka
na oświatę
W ubiegłorocznym budżecie co trzecia złotówka przeznaczona była na oświatę. Wydatki
w tej sferze wzrosły w porównaniu do 2010 r.
o 17 mln zł i wyniosły ponad 220 mln zł. Drugą
pozycję na liście wydatków stanowiła pomoc
społeczna. Ponad 96 mln zł przeznaczono na
inwestycje. Wśród najważniejszych znalazły
się m.in. budowa drogi dostępowej do terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rokitnicy, termomodernizacje placówek
oświatowych, adaptacja dawnych koszar przy
ul. Roosevelta na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz
przygotowania do II etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Rozpoczęte zostały
budowy stadionu i krytej pływalni na osiedlu
Kopernika. Miasto dołożyło również ponad 26
mln zł do budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

foto: Igor Cieślicki

zdecydowana większość radnych.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik dziękuje za udzielenie absolutorium

– Co trzecia złotówka z budżetu wydawana
jest na oświatę. To ważne, bo dobrze wykształcony zabrzanin będzie dobrze zarabiał
i przyczyniał się do wzrostu dochodów miasta
– mówił podczas sesji radny Jarosław Więcław
z klubu SLD.
– Rok 2011 był bez wątpienia dobry dla Zabrza i jego mieszkańców. Powstała Drogowa
Trasa Średnicowa. Ogromne środki wydatkowane były w ramach programów unijnych.
Dlatego z wielką przyjemnością zagłosujemy
za udzieleniem absolutorium pani prezydent
– podkreślał radny lewicy.
– Sprawozdanie z wykonania budżetu jest
rzetelne i starannie przygotowane, a uchwalony przez Radę Miejską budżet został zrealizowany w stopniu więcej niż zadowalającym
– zaznaczał Krzysztof Partuś z klubu Skutecznych dla Zabrza.
Sposób wydatkowania pieniędzy w Zabrzu

Budżet 2011
dochody – 634,1

mln zł
wydatki – 641,9 mln zł
wydatki bieżące – 545,2 mln zł
wydatki majątkowe – 96,7 mln zł

skrytykowali z kolei radni Platformy Obywatelskiej. – Nie mamy nic przeciwko temu,
żeby Zabrze było miastem nauki, turystyki
przemysłowej i sportu. Ale dla mieszkańców ważniejsze jest szeroko pojęte poczucie
bezpieczeństwa – przekonywał Rafał Marek,
szef klubu PO, którego członkowie zagłosowali przeciwko udzieleniu absolutorium.
Wszyscy pozostali radni poparli uchwałę.
– Jestem przekonana, że kolejny inwestycyjny rok przyniesie efekty, które będę jeszcze
szybciej i lepiej widoczne – podkreślała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, dziękując za
udzielenie absolutorium.

Nowe statuty
i pożegnanie naczelnik
Podczas sesji absolutoryjnej przyjęte zostały nowe statuty Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzańskiej. Radni i pracownicy Urzędu
Miejskiego pożegnali również odchodzącą na
emeryturę Grażynę Guzikiewicz, wieloletnią
naczelnik Biura Rady Miejskiej.
– Dziękuję za długoletnią współpracę
i wszystkie przejawy sympatii – mówiła bardzo wzruszona Grażyna Guzikiewicz, odbierając bukiet kwiatów. 
GOR
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z życia nas
wokół
samorządu
Uczniowie rozpoczęli zasłużony wypoczynek, a w szkołach trwają wakacyjne remonty

Zabrze inwestuje w młode pokolenie
trudnionych
było
ponad 2,6 tysiąca
nauczycieli. Jak
wylicza Andrzej
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– To są bardzo duże środki, dzięki którym zabrzańscy
nauczyciele mogą korzystać z różnych
form doskonalenia. Cieszymy się, że coraz
większy jest udział naszych nauczycieli
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foto: UM Zabrze

17 mln zł

Świadectwa odebrane - można wyruszać na wakacyjny wypoczynek

Początek wakacji nie oznacza, że przez najbliższe dwa miesiące w zabrzańskich szkołach i przedszkolach nic nie będzie się działo. Wręcz przeciwnie!
W wielu placówkach trwają remonty, dzięki którym kolejny rok szkolny będzie mógł się rozpocząć w odnowionych budynkach. A jak w zabrzańskiej
oświacie można podsumować minione dziesięć miesięcy?
ny złotych, bo przepisy, które często wchodzą w życie decyzją ministerstwa, obciążają
kieszenie samorządów. Ale warto podejmować ten wysiłek, bo patrząc na efekty osiągane przez wiele zabrzańskich szkół, uważam,
że są to dobrze zainwestowane pieniądze.
Przekonamy się o tym, gdy młodzi ludzie,
wykształceni tu, w Zabrzu, zaczną pracować
dla naszego miasta – dodaje pani prezydent.
W minionym roku szkolnym w Zabrzu za-

foto: Jerzy Przybysz

W Zabrzu funkcjonuje 235 przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych, 163 z nich to jednostki publiczne. – Oświata to jedna z najpoważniejszych pozycji w budżecie miasta. To ponad 200 milionów złotych, które
przekazujemy na najważniejszą inwestycję,
jaką jest inwestycja w młodego człowieka
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Do tej inwestycji miasto
z własnego budżetu dokłada ponad 73 milio-

Joanna Kowol z córką Agatką (po lewej) i Agnieszka Jałowiecka z córką Milenką
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18.890

uczniów
uczęszczało do zabrzańskich
publicznych szkół
w roku szkolnym 2011/12

4.920

dzieci objęto
wychowaniem przedszkolnym
w placówkach prowadzonych
przez miasto
i szkół w programach i projektach, które uzyskują dofinansowanie z Unii Europejskiej.
W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji 22
takich projektów na skalę około 12 milionów
złotych – mówi naczelnik Andrzej Gąska.

Nowy wizerunek placówek
Od kilku lat w Zabrzu konsekwentnie realizowany jest program termomodernizacji placówek oświatowych. W ramach
programu „System Zielonych Inwestycji”
przeznaczono na ten cel ponad 9,5 mln zł.
Obecnie prace trwają m.in. w Przedszkolu
nr 1 przy ul. Reymonta. Prace obejmą wymianę centralnego ogrzewania, ocieplenie
budynku, remont elewacji i wymianę drzwi.
– Bardzo się cieszę z rozpoczęcia prac. Długo na to czekaliśmy. To budynek typowo
przedszkolny, który ma już swoje lata i ten
kapitalny remont jest naprawdę potrzebny.
W ramach prac ma zostać także wyremontowany taras, z czego też bardzo się cieszy-

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz
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Termomodernizacja w Przedszkolu nr 1

163 publiczne jednostki
oświatowe funkcjonują
w Zabrzu. W tym:

przedszkola 
szkoły podstawowe 
gimnazja 
szkoły ponadgimnazjalne 
pozostałe typy szkół 

– 38
– 36
– 28
– 51
– 10

my, ponieważ to doskonałe miejsce do organizowania spotkań czy festynów – mówi
dyrektor placówki Aleksandra Graczewska.
Podobnego zdania są rodzice. – Na pewno
ten remont jest bardzo potrzebny. Miejsce
zyska na wyglądzie, będzie bardziej przyjazne. Przyda się odnowa elewacji i ocieplenie
budynku. Córka uczęszcza do tego przedszkola od 3. roku życia, w tym roku je kończy. Będziemy bardzo miło wspominać to
miejsce – podkreśla Katarzyna Pankiewicz,
mama Agatki.
Także dzieciaki z Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi będą cieszyły się wyre-

Katarzyna Pankiewicz z córką Agatką
montowaną placówką. Już dwa lata temu
wykonana tu została termomodernizacja, teraz trwa remont czterech sal zajęć i łazienek.
– Wizerunek przedszkola wiele zyskał, placówka jest bardziej nowoczesna, jest cieplej
w salach. Są też duże oszczędności jeśli
chodzi o energię cieplną – wylicza dyrektor Przedszkola nr 48 Jolanta Kosczielny.
Do placówki uczęszcza około 200 dzieci.
Wśród nich jest 5-letni Darek, do którego
wkrótce dołączy 3-letnia siostrzyczka Agatka.
– To bardzo dobre przedszkole. Atmosfera
fantastyczna, świetne panie. To placówka
przyjazna dzieciom. Remont, który właśnie trwa, z pewnością jeszcze podniesie
i tak już wysoki standard tego miejsca –
mówi mama Darka i Agatki, Joanna Kowol.
Prace termomodernizacyjne trwają również w Zabrzańskim Centrum Kształcenia
Ogólnego i Zawodowego. – Czekaliśmy dobrych parę lat na tę chwilę. Prace obejmą
remont elewacji i dachu, wymienione zostaną instalacja centralnego ogrzewania, okna
w sali gimnastycznej i drzwi – wylicza Marzena Wiercigroch, dyrektor ZCKOiZ.

Estetyka i oszczędności
Z termomodernizacji cieszą się też uczniowie, bo, jak sami przyznają, nauka w wyremontowanej placówce będzie znacznie
przyjemniejsza. – Z pewnością będzie cieplej, a to bardzo ważne, szkoła zyska na wizerunku, będzie ładniejsza, a przez to bardziej przyjazna. Będzie przyciągać nowych
uczniów – przekonują Bartłomiej Tadla, Łukasz Sroka i Mateusz Ściślak.
Termomodernizacja objęła również Szkołę
Podstawową nr 17. Tu m.in. będzie dokończona wymiana okien, docieplone zostaną ściany budynku, naprawiony dach. – Bardzo się
cieszymy, że w nowym roku szkolnym nasi
uczniowie będą się uczyć w lepszych warunkach. Spodziewamy się też dużych oszczędności, jeśli chodzi o energię cieplną – zwraca uwagę Agata Gąsior, dyrektor SP nr 17.
– Taki remont był naszej szkole bardzo potrzebny. Szkoda, że kończymy już tu naukę,
ale uczniowie, którzy zostają, z pewnością
to docenią – podkreślają Roksana Bodnia
i Anna Wojtkowicz.
MM

Kochani Uczniowie, drodzy Nauczyciele,
Dyrektorzy i Pracownicy zabrzańskich szkół.

Nowe obiekty sportowe
W minionym roku szkolnym do użytku
zostały oddane dwie nowoczesne hale
sportowe w Biskupicach i Pawłowie. Powstały także wielofunkcyjne boiska przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
i Gimnazjum nr 20. W ramach programu
„Radosna szkoła” powstało 9 placów zabaw. Z kolei w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012” oddany został do
użytku kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych.
To już trzeci Orlik w mieście.

Rodzicom, Nauczycielom i Dyrektorom dziękuję za zaangażowanie.
Wszystkim przesyłam serdeczne pozdrowienia
i życzenia udanych wakacji
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

foto: sxc.hu

foto: Igor Cieślicki

Za nami kolejny rok szkolny.
To był czas wytężonej pracy, nagrodzonej wieloma sukcesami.
Bardzo cieszą mnie Wasze osiągnięcia.

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2012

11

wokół nas
Wyjątkowym koncertem w kościele św. Anny zabrzanie uczcili 80. urodziny wybitnego kompozytora

Jeśli polonez, to tylko Kilara

Słynne dzieło „Missa pro pace” autorstwa Wojciecha Kilara wykonali
w kościele św. Anny artyści Filharmonii Zabrzańskiej i chóru Resonans con tutti. Uczcili w ten sposób
80. urodziny wybitnego kompozytora, który 29 czerwca gościł w na-

Studniówka z Kilarem

szym mieście.
Wojciech Kilar, znany ze swojego przywiązania do Śląska, nie ukrywał, że szczególne
więzi łączą go też z Zabrzem. – Moja znajomość ze Śląskiem rozpoczęła się właśnie
od Zabrza. Po wojnie, po naszym wygnaniu
ze Lwowa, mój ojciec się tu osiedlił. Zanim
przeniósł się do Warszawy, mieszkał przez
kilka lat w Zabrzu przy ulicy Wolności, gdzie
miał swój gabinet. Ja przyjeżdżałem tu do
ojca, gdy mieszkałem w Rzeszowie, a potem
w Krakowie. Można zatem powiedzieć, że to
jest miasto, które się z naszą rodziną związało. Na Śląsku dobrze się poczułem. Kiedyś,
podczas pewnej rozmowy, powiedziałem,
że Śląsk jest jak Ameryka. Z tym mi się kojarzył, z krainą, która przyjmuje ludzi z różnych stron Polski, świata, jest tolerancyjna,
wielokulturowa, szalenie bliska człowiekowi
– podkreślał w Zabrzu kompozytor.

Niepowtarzalny talent Wojciecha Kilara doceniają nie tylko hierarchowie, naukowcy
i wyrobieni melomani. Można się o tym przekonać podczas corocznych... studniówek.
– Kiedyś tańczono do poloneza Ogińskiego.
Teraz, już od dłuższego czasu, w naszej szkole maturzyści tańczą do poloneza Wojciecha

Kilara z „Pana Tadeusza” – podkreśla Magdalena Wojtaś, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. – Kiedy tańczono
do Ogińskiego, był to normalny układ. Polonez Kilara okazał się dużo bardziej inspirujący. Dziś każda klasa, często już od września,
przygotowuje własną choreografię. Uczniowie wybierają osobne figury. To taki prawdziwy pokaz taneczny – dodaje pani dyrektor.
Podobnego zdania są maturzyści.

foto: Jerzy Przybysz

Wojciech Kilar słucha koncertu w Zabrzu

honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.
– Chcielibyśmy, jako akademiccy śląscy
teologowie, propagować owo Kilarowe znamię, tę rozpoznawalną w świecie muzyki
tonację, syntezę intelektualną i artystyczną,
duchową i egzystencjalną – mówił ks. prof.
Jerzy Szymik z Wydziału Teologicznego.
Mieszkający od ponad pół wieku w Katowicach Wojciech Kilar podkreślał, że nie ma
wspanialszego miejsca dla muzyka. – Jestem
przekonany, że byłbym innym człowiekiem,
który niezbyt by mi się podobał dzisiaj, gdyby
nie właśnie Śląsk. I to w wielu aspektach, nie
tylko muzycznych – zwracał uwagę Wojciech
Kilar, odbierając doktorat honoris causa.
Na uroczystość przybyli m.in metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach Joanna Wnuk-Nazarowa oraz
rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz.
Obecni byli członkowie Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian, od których
Wojciech Kilar otrzymał dyplom honorowego członkostwa ich organizacji. Nie zabrakło także zabrzańskiej delegacji z prezydent
Małgorzatą Mańką-Szulik na czele.

Artyści wystąpili w kościele św. Anny

– To było niesamowite przeżycie, bardzo
podniosła chwila. Takie podkreślenie tego,
że wchodzimy w dorosłe życie. Tańczyliśmy
przed rodzicami i nauczycielami, więc był na
pewno stres, ale ta muzyka w bardzo fajny
sposób pozwalała się wczuć w klimat. Gdybym miała wybierać między polonezami, to
wybrałabym poloneza Wojciecha Kilara. To
wspaniała muzyka, trafiająca prosto w serce. To chyba najlepiej dobrany utwór do tej
szczególnej chwili – przekonuje Marta Tomczyk, tegoroczna maturzystka z ZSO nr 11. 

MM

Wcześniej, podczas uroczystości zorganizowanej 18 czerwca na Wydziale Teologicznym, Wojciech Kilar odebrał doktorat
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foto: Fotomakar

Od lat na Śląsku

Maturzyści z ZSO nr 11 tańczą podczas studniówki do poloneza Wojciecha Kilara

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2012

wokół nas

Kampus z prawdziwego zdarzenia
Rozmowa z profesorem

Zabrze jest miastem akademickim i to
z bardzo dobrymi tradycjami w tej dziedzinie. To przecież tu narodziła się Śląska
Akademia Medyczna. Wydział Organizacji
i Zarządzania obecny jest w mieście od
roku 1998. W Zabrzu zagościła Akademia
Wychowania Fizycznego, rozwijają się też
inne uczelnie. Nasz kampus przy ulicy
Roosevelta to bardzo dobre miejsce do
studiowania, dobrze czują się tu również
wszyscy wykładowcy. To wszystko sprawia, że Zabrze staje się silnym ośrodkiem
akademickim.

Andrzejem Karbownikiem,
rektorem Politechniki Śląskiej

W dużej mierze zaważyła możliwość rozbudowy kampusu uczelni przy ulicy Roosevelta. Chodzi o budynek, w którym swoje
siedziby mają obecnie Powiatowy Urząd
Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Moja sugestia w kierunku pani prezydent
Małgorzaty Mańki-Szulik, aby te instytucje
ulokować gdzie indziej, a tu stworzyć drugi
wydział Politechniki Śląskiej, okazała się
skuteczna. Dzięki temu powstanie kampus akademicki z prawdziwego zdarzenia
z dwoma wydziałami.
Nie bez znaczenia jest również to, że
Zabrze to silny ośrodek medyczny,
w którym prężnie działają placówki naukowe i badawcze związane z medycyną. Mam nadzieję, że w roku akademickim
2013/2014 Wydział Inżynierii Biomedycznej
rozpocznie w pełni działalność już w zabrzańskim kapusie przy ulicy Roosevelta.
Ale studenci Wydziału Inżynierii Biomedycznej przenoszą się do Zabrza już
w tym roku...
Zgadza się. Co prawda siedziba wydziału
nie jest gotowa, ale laboratoria dydaktyczne zostały już urządzone w budynkach
przy ul. de Gaulle’a. Będą one wykorzystywane od października. Poza tym, w hali
„Pogoń” zostały wyremontowane pomieszczenia dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Będą one wykorzystywane
również przez naszych studentów. Tam są
bardzo dobre warunki dla działalności dydaktycznej.
Wydział Inżynierii Biomedycznej ma w tej
chwili 261 studentów. Spodziewamy się,
że po lipcowym naborze ta liczba wzrośnie
o kolejnych 100-120 osób. Ale nawet taka
liczba studentów bez problemu przez rok
będzie mogła kształcić się w tymczasowych
– co nie oznacza, że złych – warunkach.
Jaki będzie koszt adaptacji obecnej siedziby PUP i MOPR na potrzeby uczelni?

foto: Politechnika Śląska

Kiedy kilka lat temu zapadła decyzja
o utworzeniu Wydziału Inżynierii Biomedycznej, jako jego siedziba wskazane
zostało Zabrze. Co zdecydowało o takim
wyborze?

W tej chwili na ukończeniu jest projekt budowlany. Koszt adaptacji to kwota rzędu
6-7 milionów złotych. Złożyliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wniosek o dofinansowanie projektu. Jeśli
nie otrzymamy pozytywnej odpowiedzi,
uczelnia będzie musiała wyasygnować pieniądze z własnych środków. Jesteśmy na to
przygotowani. Niezbędne prace adaptacyjne potrwają około pół roku.
Pojawiły się również plany budowy nowego skrzydła budynku Wydziału Inżynierii
Biomedycznej. Na ile obecnie są one zaawansowane?
Ta wizja jest aktualna i konsekwentnie rozwijana. Nowy budynek, w którym zlokalizowana byłaby hala technologiczna, stanąłby
na części dużego parkingu sąsiadującego
z budynkiem. Jesteśmy na etapie przygotowania bardziej szczegółowego projektu,
który umożliwi opracowanie kosztorysu.
Jeśli zapadnie decyzja o budowie, będziemy starać się o środki finansowe.
Ulokowanie w Zabrzu Wydziałów Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej to koniec, jeśli chodzi o rozwój
Politechniki Śląskiej w naszym mieście?
Czy są może kolejne projekty?
Trudno mówić o przyszłości. Na razie takich zamierzeń nie ma. Jeśli chodzi o kampus przy ulicy Roosevelta, zlokalizowanie
w nim dwóch wydziałów, będzie stanem
docelowym. Co będzie później, trudno
w tej chwili przesądzać.
Jest Pan od lat związany z Zabrzem. Na ile
można mówić o mieście jako o ośrodku
akademickim?

Kilka tygodni temu po raz kolejny został
Pan wybrany rektorem Politechniki Śląskiej. Jakie cele, oprócz przeniesienia do
Zabrza Wydziału Inżynierii Biomedycznej,
stawia Pan przed sobą na tę kadencję?
Działania o charakterze organizacyjnym,
związane z nowelizacją ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym oraz z koniecznością wprowadzenia kontroli zarządczej
mamy już praktycznie za sobą. Do rozwinięcia pozostały dwa problemy. Chodzi
o współpracę międzynarodową i wymianę studentów oraz bliższą współpracę
z przedsiębiorstwami i coraz lepsze dostosowanie kierunków studiów do bieżących
potrzeb rynku.
Jeśli chodzi o inwestycje i remonty, kończymy aktualnie projekty „Śląska Biofarma” oraz Naukowo-Dydaktyczne Centrum
Nowych Technologii. Kończymy budowę
centralnego archiwum uczelni. Przystępujemy do modernizacji stołówki studenckiej
w Gliwicach, co też oznacza spory wydatek.
Na wiosnę przyszłego roku czeka nas zagospodarowanie ulicy Akademickiej w Gliwicach wraz z przyległościami. To są najważniejsze z planowanych przedsięwzięć, ale
z pewnością pojawią się nowe programy
inwestycyjne, do których będziemy zgłaszać nasze wnioski o finansowanie.
Rozmawiał: Igor Cieślicki

Pierwszy wydział w Polsce!
Inżynieria Biomedyczna to trzynasty,
ale z pewnością nie pechowy, wydział
Politechniki Śląskiej. To pierwszy taki
wydział utworzony w Polsce. W jego ramach funkcjonują Katedry Informatyki
i Aparatury Medycznej, Biomateriałów
i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Biomechatroniki oraz Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych.
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Jak osiągnąć sukces, podpowiadała młodym zabrzanom reżyser Magdalena Piekorz

Nigdy nie wolno się poddawać
Ceniona reżyser filmowa i teatralna Magdalena Piekorz spotkała się
z dziećmi w zabrzańskiej hali „Pogoń”. Tłumaczyła, że zawsze trzeba
wierzyć w swoje możliwości i nigdy

– Nawet gdy droga jest trudna, to jeśli jest
się wytrwałym i świadomie dąży się krok po
kroku do celu, w końcu można go osiągnąć.
W życiu nie można się poddawać. Trzeba
mieć dużo wiary i cierpliwości, ale ważne też,
by umieć bawić się tym, co się robi i czerpać
z tego jak najwięcej radości – mówiła Magdalena Piekorz, która na swoim koncie ma m.in.
wielokrotnie nagradzany film fabularny „Pręgi” oraz szereg obrazów dokumentalnych,
m.in. „Dziewczyny z Szymanowa”, „Franciszkański spontan” oraz telenowelę „Chicago”.
Spotkanie z artystką zostało zorganizowane
przez Fundację Pomocy Dzieciom „Ulica”,
Urząd Miejski w Zabrzu, Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz koncern
energetyczny Fortum. Ten ostatni, w ramach

foto: UM Zabrze

w życiu nie wolno się poddawać.

Magdalena Piekorz spotkała się z dziećmi w zabrzańskiej hali „Pogoń”
inicjatywy „Fortum dla Śląskich Dzieci”, organizuje zajęcia dziennikarskie, fotograficzne,
muzyczne i plastyczne, które mają pomóc
uczestnikom rozwinąć zainteresowania.
Fundacja „Ulica” od lat prowadzi na Śląsku
projekty, których celem jest m.in. zapobieganie marginalizacji młodzieży. Jednym z elementów programu są cykliczne spotkania ze
znanymi osobami pochodzącymi z Górnego
Śląska, które osiągnęły sukces. Sportowcy, muzycy, dziennikarze i politycy dzielą
się z dziećmi swoimi doświadczeniami, pokazując, jak wyglądała ich ścieżka kariery.

REKLAMA
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– Poprzez spotkania z takimi osobami,
jak Magdalena Piekorz, Tomasz Sikora,
Artur Rojek, Kamil Durczok czy Jan Olbrycht, chcemy pokazać młodym ludziom
pozytywne wzorce, dzięki którym uwierzą w siebie i swoje możliwości – podkreśla Adrian Kowalski z Fundacji „Ulica”.
W ubiegłym roku, w ramach akcji „Z hałdy
w Himalaje”, młodzież uczestniczyła w wyprawie do Tybetu. W tym roku wyruszy wyprawa rowerowa do Skandynawii, z której
powstanie film wyreżyserowany przez Magdalenę Piekorz. 
GOR

wokół nas
Francuskie Seclin i Zabrze współpracują w wielu dziedzinach już od 25 lat

Przyjaźń od ćwierć wieku
Już 25 lat liczy historia współpracy Zabrza i położonego w regionie
Nord Pas-de-Calais niewielkiego
Seclin. Jubileusz był okazją do
spotkania się przedstawicieli obu

Współpraca Seclin i Zabrza rozpoczęła się
w 1987 r. i początkowo miała sportowy
charakter. Na zawody do Francji jeździli
głównie członkowie drużyn młodzieżowych,
a w zabrzańskich turniejach piłkarskich rozgrywanych zimą w hali MOSiR-u, uczestniczyli zawsze chętnie ich francuscy rówieśnicy.
Z biegiem lat kontakty obu miast przeniosły
się na sferę kultury. W Seclin występowały
m.in. chór Resonans con tutti i zespół Allegro. Do Zabrza z kolei przyjechała orkiestra
tamtejszej szkoły muzycznej. Ożywione były
również kontakty artystów z obu miast.
Obecnie na czoło wzajemnych relacji wybijają
się turystyka i wymiana młodzieży szkolnej.
– Jubileusz kontaktów Seclin i Zabrza był
okazją do wizyty w czerwcu władz naszego
miasta we Francji i podpisanie dokumentu

foto: UM Zabrze

miast.

Czerwcowe spotkanie przedstawicieli francuskiego Seclin i Zabrza

o woli rozwoju dalszych partnerskich relacji.
Również w czerwcu zabrzanie uczestniczyli
w olimpiadzie polskich miast partnerskich
współpracujących z rejonem Nord Pas-deCalais – mówi Marcin Lesiak, naczelnik Biura
Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
Francuscy partnerzy są obecni na corocznej
zabrzańskiej konferencji poświęconej turystyce przemysłowej, a podczas towarzyszących jej targów mają swoje stoisko prezentujące wyroby rzemiosła. Zabrze z kolei

interesuje się rozwiązaniami poświęconymi
kwestiom osób niepełnosprawnych, stąd wizyty studyjne przedstawicieli tych środowisk.
Podczas Dni Francuskich zorganizowanych
w Zabrzu w 2010 r. występowały w naszym
mieście zespoły muzyczne z Seclin. Odbywały się również pokazy tradycyjnych francuskich gier towarzyskich. – Nasi goście po
prezentacji na poziomie 320 kopalni „Guido”
gry w boules stwierdzili, że to był na pewno
najgłębiej urządzony pokaz w historii tej dyscypliny – dodaje Marcin Lesiak. 
WG

Za nami czwarta edycja programu „Krok po kroku do EURO 2012”

Uczniowie Gimnazjum nr 10 zwyciężyli w tegorocznej, ostatniej już,
edycji programu „Krok po kroku do
EURO 2012”. W nagrodę pojechali
na trzydniową wycieczkę do Zakopanego.
Organizowana w Zabrzu od trzech lat akcja
miała na celu popularyzację zasad fair play
oraz podniesienie bezpieczeństwa podczas
imprez masowych. Uczniowie drugich klas
szkół gimnazjalnych rywalizowali w konkurencjach sportowych, które były urozmaicone
pytaniami dotyczącymi historii piłkarskich mistrzostw Europy i krajów Starego Kontynentu.
– To bardzo interesujący program, pokazujący, jak na stadionach młodzież powinna się zachowywać, jak dopingować, jak
w kulturalny sposób wspomagać swoich kolegów i koleżanki. To potem przekłada się na

zaangażowanie klubowe – mówi Mirosław
Mendecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 10.
– Sądząc po zachowaniu naszych kibiców podczas EURO 2012, jestem przekonany, że takie
programy przynoszą spodziewane efekty. Widzimy przecież, jak pięknie potrafimy dopingować pozostałe jeszcze w turnieju drużyny –
podkreśla wiceprezydent Zabrza Jan Pawluch.
W tegorocznej edycji programu wzięło udział
15 drużyn. Finał odbył się 25 czerwca w Gimnazjum nr 10. Oprócz gospodarzy, zakwalifikowały się do niego drużyny z gimnazjum
nr 1, 21 i 29. – Są fajne konkurencje, trzeba
się wykazać zręcznością i szybkością. Ważne jest to, że wszyscy gramy według zasad
fair play, świetnie się przy tym bawiąc –
mówiła Kamila Ciećka z Gimnazjum nr 29.
– Takie zawody są fajne, ponieważ uczą
współdziałania w grupie, podejmowania decyzji i oczywiście zdrowej rywalizacji – podkreślali Patrycja Zimińska

foto: Jerzy Przybysz

Zdrowa rywalizacja na boisku

Finał rozegrano w Gimnazjum nr 10
i Patryk Mosakowski ze szkoły nr 21.
Program „Krok po kroku do EURO 2012”
został przygotowany przez Urząd Miejski
w Zabrzu oraz Komendę Miejską Policji. 
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Nowy stadion ma być magnesem przyciągającym do Zabrza kolejnych inwestorów

Więcej niż tylko stadion
Tylko

jedną

siódmą

tego,

co

w przypadku najtańszej z aren budowanych na EURO 2012, kosztować będzie stworzenie jednego
miejsca na Stadionie Miejskim
w Zabrzu. Projektanci i wykonawcy
zapewniają jednak, że zabrzański
obiekt w niczym nie będzie odstawać od najwyższych standardów

foto: Spółka „Stadion w Zabrzu”

– Staraliśmy się projektować ekonomicznie, ale jakość nie odbiega od najwyższych
standardów światowych – podkreśla Marek
Szcześniak z warszawskiego biura architektonicznego SDA, główny projektant
Stadionu im. Ernesta Pohla.
Pierwszy etap budowy zabrzańskiego stadionu pochłonąć ma 157,6 mln zł, kolejny
- 95,5 mln zł. Koszt budowy całego obiek-

Kolejne metry sześcienne betonu
tu, na którym będzie mogło zasiąść prawie
32 tysiące kibiców, szacowany jest na 265
mln zł. – Porównując koszty stworzenia
jednego miejsca na stadionie w Zabrzu
i na poszczególnych arenach EURO 2012,
widać, że budujemy taniej – mówi Tadeusz
Dębicki, prezes spółki „Stadion w Zabrzu”.
Twórcy stadionu i eksperci zwracają uwagę,
że nowy stadion będzie ważny nie tylko dla

foto: Igor Cieślicki

światowych.

Architekt Marek Szcześniak, prezes Tadeusz Dębicki i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
Górnika Zabrze i kibiców. – Taka inwestycja
generuje nowe miejsca pracy i bardzo pozytywnie wpływa na otoczenie. To wizytówka
miasta, która ma niebagatelny wpływ na
promocję. Pozwala również na uzyskanie
przewagi konkurencyjnej na rynku – wylicza
Radosław Wróbel, ekspert ds. funduszy Unii
Europejskiej z Wyższej Szkoły Bankowej.
Podobnego zdania jest Marek Szcześniak.
– Potencjał tego miejsca jest fantastyczny i niepowtarzalny. Plac wejściowy i ulica
Damrota to bardzo ważne miejsca tworzące nową jakość przestrzeni urbanistycznej.
A położony nieopodal kościół świętego Józefa to jeden z najpiękniejszych obiektów
modernistycznych w Polsce – nie ma wątpliwości warszawski architekt. Jak podkreśla prezes Tadeusz Dębicki, nowy stadion
jest dla miasta szansą, a nie obciążeniem.
– Nasze założenie jest takie, by obiekt
każdego dnia tętnił życiem – zaznacza
szef spółki „Stadion w Zabrzu”. Ma to być
możliwe m.in. dzięki zaoferowaniu inwestorom atrakcyjnych terenów położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie sportowej
areny. Mogłoby tu powstać np. centrum

konferencyjne czy hotel. Ciekawa oferta
handlowa, usługowa i rozrywkowa ma zostać zlokalizowana w koronie stadionu.
– Stadion będzie czerpać zyski z dni meczowych i najmu obiektu na inne mecze,
organizacji imprez na płycie lub koronie,
prowadzenia działalności w ramach powierzchni komercyjnych, organizacji sympozjów, konferencji i wystaw oraz ze zwiedzania stadionu. Bardzo istotne jest również
osiągnięcie przychodów z tytułu prawa do
nazwy – zwraca uwagę Tadeusz Dębicki.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
podkreśla, że w ostatnich latach w Zabrzu
podjęto kilka ważnych decyzji.
– Jedna z nich dotyczyła realizacji projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej.
Kolejną ważną kwestią był rozwój turystyki
poprzemysłowej. Jeszcze niedawno ten temat wywoływał ironiczne uśmiechy. Dziś
w Europie wiadomo, że Zabrze to kopalnia
„Guido”. Jestem przekonana, że budowa
stadionu jest kolejną trafioną decyzją, której efekty wzmocnią zarówno klub Górnik
Zabrze, jak i całe miasto – podsumowuje
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.  GOR

Tyle kosztuje jedno miejsce*:
foto: Spółka „Stadion w Zabrzu”

Stadion Narodowy w Warszawie
Stadion Miejski w Poznaniu
Stadion Miejski we Wrocławiu
Stadion w Gdańsku
Stadion Miejski w Zabrzu

– 6.615 euro
– 3.974 euro
– 4.208 euro
– 3.690 euro
– 1.896 euro

* Koszt budowy obiektu podzielony przez liczbę miejsc

A
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W czerwcu świętowaliśmy 90.
rocznicę przyłączenia części
Górnego Śląska
do Macierzy

Inscenizacja wkroczenia polskich wojsk do
Katowic była jednym z głównych elementów obchodów 90.
rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie.

RP Bronisław Komorowski. – Powstania śląskie były najbardziej ludową wojną
spośród wszystkich wojen, jakie Polacy
stoczyli o granice własnego, niepodległego
państwa. I właśnie za ten ogromny trud,
biorący się z gorącego przywiązania do śląskości i polskości, ludowi śląskiemu i jego
mądrym przewodnikom, należy się dozgonna wdzięczność – podkreślał prezydent.
W Katowicach zorganizowane 22 czerwca
obchody rocznicowe rozpoczęła okolicznościowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, po której odbyła się ceremonia wojskowa

„Śląsk”, a także wziąć udział
w pikniku rodzinnym lub
zwiedzić z przewodnikiem,
w ramach Dni Otwartych, gmach
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zabrzańskie uroczystości związane
z przyłączeniem części Górnego Śląska
do Polski odbyły się w Kończycach, gdzie
przedstawiciele samorządu, organizacji
społecznych i mieszkańcy złożyli kwiaty pod

Zabrzanie uczcili rocznicę, składając
kwiaty pod pomnikiem Powstań-

Uroczystości pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Kończycach
z inscenizacją wkroczenia Wojska Polskiego
w 1922 r. do Katowic. Przygotowali ją aktorzy Teatru Śląskiego oraz członkowie Grupy
Rekonstrukcyjnej z Niepołomic. Można było
posłuchać koncertu Zespołu Pieśni i Tańca

foto: Sylwia Kalinowska

W ramach uroczystości zorganizowanych 20
czerwca w Warszawie kwiaty złożono przy
pomniku Powstańców Śląskich na Powązkach oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Przed Pałacem Prezydenckim przygotowana
została wystawa „Walka o Górny Śląsk”,
a w Bazylice Archikatedralnej odprawiona
została uroczysta msza koncelebrowana
przez kardynała Kazimierza Nycza i metropolitę katowickiego abpa Wiktora Skorca.
– Dziewięćdziesiąt lat temu, dzięki ofiarnej
walce mieszkańców Górnego Śląska, znaczna jego część powróciła do Macierzy, do
odrodzonej po latach zaborów Rzeczpospolitej Polskiej. To wielkie wydarzenie, ów cud
śląski absolutnie zasługuje na to, aby o nim
pamiętać w całej Polsce – mówił prezydent

foto: Jerzy Przybysz

ców Śląskich w Kończycach.

Inscenizacja wkroczenia wojsk polskich do Katowic

pomnikiem Powstańców Śląskich. – Pamięć
ludzka jest ulotna, dlatego wciąż musimy
mówić o tamtych wydarzeniach sprzed lat.
Przyłączenie Śląska do Polski nie odbyło się
bezboleśnie. To była bogata część Europy
i trzeba było wiele ofiar wśród Ślązaków
w czasie powstań, by ten region znalazł się
po polskiej stronie – mówił przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu Marian Czochara
– Podział Górnego Śląska często przebiegał przez tutejsze rodziny. Kontakt nawet
między ich najbliższymi członkami, po obu
stronach granicy, był utrudniony. Dziś różnie można nazywać przyłączenie Śląska do
Polski, ale nie chodzi o nazewnictwo, ale
o to, że ten region jest po polskiej stronie –
podkreślał wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski.
W ramach uroczystości złożone zostały też
kwiaty pod tablicami w Urzędzie Miejskim,
upamiętniającymi Pawła Dubiela oraz powstańców śląskich. 
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Nasze Zabrze Samorządowe 7/2012

17

wokół nas
W trzeciej edycji Święta Szlaku Zabytków Ttechniki zabrzanie uczestniczyli całymi rodzinami

foto: UM Zabrze

foto: Jerzy Przybysz

Industriada przyciągnęła tłumy

To było już trzecie Święto Szlaku
Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego. W 22 miastach regionu, w
228 imprezach, wzięło udział około
60 tysięcy osób chętnych bliższego poznania przemysłowej tradycji
swojego miasta, jego najciekawszych, często mało znanych, perełek
sprzed wieków. Tłumnie, kolorowo i ciekawie było również w Zabrzu, gdzie Industriadę świętowano
w czterech miejscach
Wybierać było w czym, bowiem swoje atrakcje wokół tegorocznego motywu przewodniego imprezy – światła wypełniającego poprzemysłowe przestrzenie – przygotowało
Muzeum Górnictwa Węglowego, Skansen
Górniczy „Królowa Luiza”, szyb „Maciej”
oraz Zabytkowa Kopalna Węgla Kamiennego „Guido”

„Luiza” świętowała Parochwała
Górniczy skansen wypełniła w ostatnią
czerwcową sobotę sztuka spod szyldu
przemysłowego charakteru tego miejsca.
Industriadowi goście mogli obejrzeć cztery
wystawy, uczestniczyć w pokazie filmowym,

18

Efektowne pokazy laserowe w Muzeum Górnictwa Węglowego
wziąć udział w konkursach na malowanie śmy laserowe pokazy w Muzeum Górnictwa
twarzy lub skomponowanie zabawnego Węglowego. Trzeba tu przyjechać znów za
rok, bo warto być tam, gdzie coś się dzieje
stroju.
– W tej imprezie biorę udział drugi raz. Rok ciekawego – mówiła Anna Wielgosz, która
temu byłam w Rudach Raciborskich i obej- „Luizę” odwiedziła z mężem Marcinem i kurzałam tam kolejkę wąskotorową. Miesz- zynką Adą. Główną atrakcją imprezy było…
kam niedaleko skansenu „Luiza”, więc dziś urodzinowe przejęcie 97. letniego Paropobiegłam do domu i przygotowałam się chwała, czyli monumentalnego robota strzedo konkursu – mówiła Beata Ratajczyk, gącego na co dzień wejścia do maszynowni
w skansenie. Widowisko teatralno-muktóra wygrała miniturniej na kolozyczne było utrzymane w duchu eporowy strój i fryzurę. W skansenie
ki kina niemego oraz wszechmożna było posłuchać koncertu
obecnego na „Luizie” tego dnia
zespołu „Trio W” i zobaczyć, jak
steampunku, czyli sztuki podszytej
działa unikatowa parowa maparą (steam- ang. para) nawiązuszyna wyciągowa pochodząca
jącej do XIX-wiecznej stylistyki.
z 1915 r. – Pierwszy raz bierzemy
udział w Industriadzie i bardzo
nam się podoba. Mieszkam
teraz w Rudzie Śląskiej, ale pracuję
w Zabrzu, więc
staram się nie
tracić
kontaktu z tym
miastem
i chętnie
uczestniczę w tutejszych
imprezach. Byliśmy już z
mężem i kuzynką na „Guido”, obejrzeliBożena i Sławomir Hibszerowie, rodzice małej Natalii
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Iluminacja wieży Szybu Maciej

wokół nas

foto: UM Zabrze

foto: Jerzy Przybysz

Wieczorne koncerty w kopalni „Guido” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Na „Guido” liczyli kwanty
W Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego
„Guido” Industriada zbiegła się z obchodami
5. rocznicy udostępnienia obiektu turystom.
Urodziny kopalni można było świętować
pod ziemią, gdzie urządzono m.in… karaibską plażę z możliwością kąpieli w basenie.
Można było obejrzeć wystawę poświęconą

Sporym przeżyciem był dla nich „kosmiczny” lot, czyli wirowanie w specjalnym trenażerze szkoleniowym, do którego zawsze
ustawiała się długa kolejka przyszłych
„kosmonautów”. Atrakcją był także niecodzienny, lśniący chromem i złoceniami, motocykl – chopper. W namiocie popularnej
stacji liczono cały dzień kwanty pozytywnej
energii, czyli osoby odwiedzające tego dnia

brej muzyki, biesiadowali przy kiełbaskach.
– Naszej córeczce bardzo się tutaj podoba,
bawi się dobrze przez cały czas i jest nad
wyraz grzeczna, aż dziwi nas to, bo zazwyczaj to żywe srebro. My obejrzeliśmy sobie atrakcje Discovery Chanel oraz namiot
z komputerami naszej młodości. To prawdziwa nostalgia… commodore, atari.... – mówili Bożena i Sławomir Hibszerowie, którzy
przyszli na „Guido” z córeczką Natalią. Muzycznym podsumowaniem świątecznego
spotkania z zabytkami techniki były występy Marcina Wyrostka oraz zespołu Voo Voo,
który tym razem zagrał wspólnie z orkiestrą
kameralną Aukso.

foto: Igor Cieślicki

Światło i laser w natarciu

Spektakl ku czci Parochwała w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”
zaprzyjaźnionemu kompleksowi turystyki
industrialnej Zollverein w Essen lub przejść
się mrocznym podziemnym chodnikiem
z lampką górniczą.
Partnerem tegorocznej Industriady był ponownie Discovery Chanel, który przygotował atrakcje szczególnie dla młodych osób.

kopalnię. Przypomnijmy, że tę wdzięczną
rywalizację i Zloty Kwant w ubiegłym roku
wywalczyło właśnie „Guido”.
Idustriadowe imprezy wokół szybu „Kolejowego” przyciągnęły osoby w różnym wieku.
Najmłodsi szukali industriadowych grzybków, jeździli na kucykach, starsi słuchali do-

Przez wiele godzin świątecznym życiem tętnił
zabrzański Szyb Maciej. Swoją Kinder Industriadę miały tu maluchy, dla których przygotowano m.in. konkursy i zabawy plastyczne, naukę układów tanecznych, minikino,
zawody sportowe. Starsi w tym czasie mogli
obejrzeć szyb od środka i podziwiać wystawę
profesjonalnych fotogramów Marka Stańczyka. Był koncert orkiestry dętej w unikalnej
przestrzeni wokół zabrzańskiego zabytku.
Laserowe pokazy przyciągnęły tłumy do Muzeum Górnictwa Węglowego. Dla gości przygotowano tu m.in. laserowy paintball, grę
muzealną poświęconą światłu oraz multimedialne widowisko przestrzenno-graficzne. Był
teatr cieni i pokaz dawnych lamp górniczych.
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W Miejskim Ogrodzie Botanicznym już po raz szósty odbył się Festiwal Kwiatów

Sztuka zagościła w ogrodzie
foto: Jerzy Przybysz

Dla gości zagrała orkiestra dęta pod kierunkiem Henryka Mandrysza

„Natura, sztuka, piękno” - pod takim
hasłem odbył się już po raz szósty
w naszym mieście Festiwal Kwiatów.
Przez dwa dni w Miejskim Ogrodzie
Botanicznym można było słuchać
koncertów, brać udział w różnorodnych warsztatach i podziwiać...
tańczące, podświetlane fontanny.
foto: Jerzy Przybysz

Stoiska z sadzonkami roślin
Tegoroczny Festiwal Kwiatów zainaugurował 22 czerwca wernisaż wystawy „Wyraź
siebie”. Ekspozycja w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych została przygotowana w ramach obchodów Europejskiego
Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Kolejne
dwa festiwalowe dni wypełniły m.in. cykl
warsztatów i ciekawych spotkań organizowanych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
Pogoda dopisała, publiczność również.
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Pokazy tańca irlandzkiego

– Warsztaty i zabawy dla dzieci to był
strzał w dziesiątkę. Dzieci są niezniszczalne, mają mnóstwo energii i pomysłów na
spędzanie tutaj czasu. Przygotowaliśmy
warsztaty fotograficzne, akwarystyczne,
zajęcia z rysowania, gry i zabawy sportowe – wylicza Czesław Zdechlikiewicz,
szef Centrum Organizacji Pozarządowych.
Na tych, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć
na temat historii Zabrza, w Salonie Wierzbowym, czekała prezentacja multimedialna przygotowana przez Piotra Hnatyszyna
z Muzeum Miejskiego. Przygotowano wernisaż wystawy „Zabrzańskie dziedzictwo
Donnersmarcków”. Na scenie można było
podziwiać tańce irlandzkie w wykonaniu
grupy CAILINS. Kto chciał mógł spróbować
swych sił w irlandzkich figurach. „Drzewo
Pomarańczowe” – pod tym hasłem kryło się
spotkanie z poetą Szymonem Babuchowskim i towarzyszącym mu z gitarą Patrykiem Filipowiczem.
– Jestem pierwszy raz na Festiwalu Kwiatów i bardzo mi się tu podoba, córce
również. Zainteresowały mnie ćwiczenia
z jogi. Wypróbuję je wieczorem w domu,
bo mają działanie wyciszające i ułatwiające zasypianie – mówiła Aleksandra Szewczyk, która do Miejskiego Ogrodu Botanicznego wybrała się z 3-letnią córką Leną.
Prawdziwe oblężenie przeżywało stoisko,
przy którym dzieci mogły pomalować sobie buzie. Śmiechom i przekomarzaniom
nie było końca. – Bardzo mi się tu podoba, jest miło, dużo dzieci, z którymi można się pobawić. Malowanie twarzy jest
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foto: Jerzy Przybysz

Podświetlane fontanny

super, spodobało mi się też na trampolinie, skakałam najwyżej, jak potrafiłam
– opowiadała 6-letnia Martynka. Ukoronowaniem sobotniego wieczoru był pokaz
wielobarwnych, podświetlanych fontann.
Atrakcji nie zabrakło również w niedzielę. Były koncerty i spektakl w wykonaniu
przedszkolaków. Festiwal zakończył występ
orkiestry dętej pod dyrekcją Henryka Mandrysza. 
MM

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Dzieci chętnie malowały twarze

wokół nas
15. Międzynarodowy Festiwal Rysowania przyciągnął do Zabrza setki młodych artystów

Piłkarskie święto na sztalugach
Pod znakiem motywów sportowych
odbył się w Zabrzu 15. Międzynarodowy Festiwal Rysowania. W nawiązaniu do turnieju EURO 2012 młodzi
artyści rysowali między innymi piłkarzy i ubranych w biało-czerwone

W piątek 1 czerwca hala Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki zamieniła
się w ogromną pracownię. Swoich sił przy
sztalugach próbowali zarówno miejscowi
młodzi artyści, jak i goście, którzy przybyli na festiwal z miast partnerskich Zabrza.
– Cieszy nas tak duże zainteresowanie.
W tym roku mamy około tysiąca uczestników. Nie ma limitu wiekowego, liczy
się przede wszystkim twórcza wyobraźnia
– podkreśla Witold Berus, pomysłodawca Festiwalu. – To wyjątkowe wydarzenie
artystyczne, które jest nie tylko okazją
do sprawdzenia swych umiejętności, ale
również daje możliwość spotkania innych
osób, dla których rysowanie stanowi pasję.
Cieszy nas udział zagranicznych gości, którzy w tym roku przyjechali z Niemiec, Słowacji i Ukrainy – dodaje.
Daniel Wojsz z zabrzańskiego plastyka
w Festiwalu brał udział trzeci raz. I zapewnia, że nie ostatni. – To bardzo fajne przedsięwzięcie. Traktuję je jako coś
w rodzaju osobistego egzaminu, sprawdzefoto: Igor Cieślicki

Pięcioletnia Pola uwielbia rysować

foto: Igor Cieślicki

stroje kibiców.

Podczas tegorocznego Festiwalu dominowały symbole piłkarskie

nia swych umiejętności. Chciałbym dostać
się na ASP, więc taki trening z pewnością
mi się przyda. Podoba mi się atmosfera,
imprezy towarzyszące – wylicza Daniel.
– Jestem tu po raz piąty. Tradycyjnie zabrałam ze sobą węgiel i ołówki. Liczę na dobrą
zabawę i nawiązanie nowych znajomości –
mówi Julia Pilecka z katowickiego plastyka.
W zabrzańskiej hali nie zabrakło też nieco młodszych pasjonatów rysowania.
Pięcioletnia Pola Strumińska przyjechała
z mamą z Gliwic. – Uwielbiam rysować.
Wybrałam panią na motorze, bo lubię motory, a poza tym mój tato jeździ na motocyklu. Szybko mi to idzie, bo ja w ogóle

w domu bardzo dużo rysuję. Czasami są to
postacie z bajek, które oglądam, czasem
to, co zobaczę fajnego. Zielony, czerwony, niebieski i żółty to moje ulubione kolory. Często ich używam – tłumaczy Pola.
Uczestnicy Festiwalu przez kilka godzin
wytrwale rysowali, używając przeróżnych technik plastycznych. Ich rówieśnicy
z wielką cierpliwością pozowali. Nikogo nie
opuszczał dobry humor. Najlepsze prace
będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej przygotowanej w Centrum
Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek.
Rysunki zostaną także opublikowane
w katalogu.
MM

foto: UM Zabrze

Julia Pilecka przyjechała na imprezę z Katowic
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Nowa ustawa śmieciowa ma zbliżyć nas do innych krajów Unii Europejskiej, bo...

Zbyt mało odpadów odzyskujemy
Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska, stworzenie
kompleksowego systemu selektywnej zbiórki śmieci, zwiększenie liczby
nowoczesnych instalacji do odzysku
oraz eliminacja nielegalnych składowisk to główne założenia nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl nowych
przepisów, pełna odpowiedzialność
za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na miastach.

– Dotychczasowe rozwiązania w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi nie okazały się na tyle skuteczne, aby
spełnić wymogi unijne. Przez wiele lat gospodarka odpadami była niewłaściwie
prowadzona. Efektem jest zbyt duża ilość
odpadów komunalnych, których nie potrafimy wykorzystać. W konsekwencji grożą
Polsce konsekwencje finansowe – tłumaczy
wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

Opłacalny recykling
Według danych Eurostatu, ilość odpadów
komunalnych wytworzonych w Polsce wynosi 316 kg na osobę przy średniej unijnej
513 kg. Natomiast recyklingowi w Polsce
poddawane jest tylko 14 procent, a w Niemczech 48 procent odpadów. Do kompostowania w Polsce przeznacza się zaledwie 7
procent odpadów komunalnych, a przykładowo w Austrii aż 40 procent. Sumarycznie,
w Austrii 70 procent odpadów podlega recyklingowi lub kompostowaniu, a w Polsce
wskaźnik ten wynosi tylko 21 procent.
– Wniosek nasuwa się sam. W krajach
„starej Unii” wytwarza się coraz więcej odpadów komunalnych, ale też coraz lepiej

Segregacja odpadów to klucz do sukcesu w nowym systemie

są one wykorzystywane – zwraca uwagę Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Jak podkreśla unijny komisarz ds. środowiska, na odpady musimy spojrzeć jak na
zasoby. A marnowanie zasobów to coś
gorszego niż krótkowzroczność. Materiały
z recyklingu są tańsze od nowych, a ponadto ograniczają emisję gazów cieplarnianych
i zmniejszają uzależnienie od eksportu.
– By jednak osiągnąć gospodarcze, finansowe i społeczne korzyści, musimy wszyscy
prowadzić selektywne zbieranie odpadów
komunalnych – podkreśla naczelnik Janusz
Famulicki.
To jedno z podstawowych założeń nowej
ustawy czystościowej. Kolejnym celem jest
ograniczenie ilości odpadów komunalnych.
Nowe przepisy dużą wagę przykładają do
uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami oraz całkowitego wyeliminowania
nielegalnych składowisk odpadów, a tym
samym zmniejszenia zaśmiecania przede
wszystkim lasów i terenów rekreacyjnych.

Odpowiada samorząd
System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy musi być zgodny z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami. W planie tym zakazano transportu odpadów pomiędzy województwami
oraz wskazano instalacje regionalne do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. Sposób kontroli i monitorowania ujednolicono dla całego kraju.
Podobnie jak w innych państwach Unii
Europejskiej (poza Węgrami) za wdrożenie
i prowadzenie systemu odpowiedzialny
staje się samorząd lokalny.
– Osiągnięcie zamierzonych celów będzie
łatwiejsze, jeśli będziemy więcej wiedzieć,
nie tylko o odpadach, ale również o sposobach i możliwościach ich wykorzystania.
Znowelizowana ustawa to szansa dla Polski zarówno na czysty krajobraz, jak i nowe
miejsca pracy – podsumowuje wiceprezydent Katarzyna Dzióba.

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami można znaleźć na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce „odpady komunalne”.
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wokół nas
Polscy i francuscy eksperci dzielili się w Zabrzu doświadczeniami na temat gospodarowania odpadami

Śmieci to zasoby, a nie tylko ciężar
O tym, jak radzić sobie z rosnącymi
górami śmieci, dyskutowali w Zabrzu przedstawiciele śląskich gmin
oraz ambasady Francji w Polsce.
Konferencja na temat racjonalnej
gospodarki odpadami odbyła się
13 czerwca w Centrum Innowacji

– To niezwykle ważna konferencja, zorganizowana wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Francji, którzy nieźle poradzili sobie
z tym problemem – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Polska stoi w przededniu rozwiązania problemu śmieciowego. Czekamy na stosowne
rozporządzenia, ustawy, rozwiązania prawne. Jednak gdybyśmy zabrali się do pracy
dopiero w momencie ich otrzymania, byłoby za późno. Dlatego w Zabrzu już powstał
zespół, który ma wypracować najlepsze
warunki realizacji polityki śmieciowej. Ko-

foto: UM Zabrze

i Transferu Technologii.

Francois Xavier Kowandy

rzystamy z doświadczeń naszych przyjaciół
z Europy i innych polskich miast. Znaków
zapytania jest jeszcze bardzo dużo, ale razem będzie łatwiej wypracować korzystne rozwiązania – dodaje pani prezydent.
W dyskusji wzięli udział przedstawiciel am-

basady Francji Francois Xavier Kowandy
oraz Paul Deffontaine, prezydent Krajowego Związku ds. Recyklingu. Mówili o tym,
dlaczego i jak należy rozwijać zarządzanie
gospodarką odpadami komunalnymi na
szczeblu regionalnym. Podczas konferencji
omówiono także stan przygotowania gmin
województwa śląskiego do wprowadzenia
nowego systemu gospodarki odpadami.
– Przed samorządami i mieszkańcami stoi
duże wyzwanie. Nie możemy odpadów
traktować jak do tej pory, czyli wyrzucać
gdzieś do rowu czy spalać w warunkach
domowych. Musimy wdrożyć nowy system.
Będzie on trochę kosztowny, ponieważ będziemy płacić nie tylko za odbiór odpadów,
ale również za cały proces technologiczny,
który za tym idzie i wiąże się z selekcjonowaniem odpadów i ich przetwarzaniem.
Nowy system spowoduje, że będziemy odpady traktować w kategorii pewnego zasobu, a nie tylko ciężaru. To jedna z przewodnich myśli konferencji – podsumowuje
Ferdynand Morski, szef Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów. 
MM

foto: Igor Cieślicki

REKLAMA

Pływalnia rośnie w oczach

Basen prawie pod dachem
Na budowie krytej pływalni na osiedlu Kopernika rozpoczął się montaż dachu. Budynek ma zostać całkowicie zamknięty do końca lipca.
– Drewniana konstrukcja dachu została już zamontowana,
teraz przykrywamy ją blachą – tłumaczy Andrzej Bogaczewicz z firmy Budus S.A, kierownik budowy. W budynku trwają
też prace murarskie i tynkarskie. Wykonywane są instalacje
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacji.
Przypomnijmy, że na kompleks rekreacyjny w parku im.
Jana Pawła II przeznaczono z miejskiej kasy 27 mln zł.
W obiekcie znajdą się m.in. basen sportowy oraz rekreacyjny z dziką rzeką, gejzerem powietrznym i grotą sztucznej
fali. Obiekt ma być gotowy do końca lutego przyszłego
roku. 
GOR
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wokół nas
Dziesięciu nowych funkcjonariuszy w szeregach zabrzańskiej straży miejskiej

Pomagamy mieszkańcom!
Aż dziesięciu kandydatów na jedno miejsce przyciągnął nabór organizowany w zabrzańskiej straży
miejskiej. Przez gęste sito selekcji
przebrnęło dziewięciu panów i jedna pani. W połowie czerwca nowi

– Nasze szeregi wykruszyły się nieco w
ostatnim czasie. Tak dużej rekrutacji, jak
teraz, nie było u nas od dawna. Na dziesięć
wolnych etatów dostaliśmy sto podań. Test
sprawnościowy zaliczyło 68 kandydatów,
którzy następnie musieli przejść egzamin
pisemny i rozmowę kwalifikacyjną – tłumaczy Mirosława Uziel-Kisińska, zastępca
komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu.
Adrian Dera, jeden ze szczęśliwców, przyznaje, że najtrudniejsza była właśnie rozmowa kwalifikacyjna. – Najważniejsze, że
się udało – cieszy się nowy strażnik miejski,
który wcześniej pracował jako magazynier.
– Straż miejska nie jest najlepiej postrzegana przez mieszkańców, ale w każdej pracy
trzeba się liczyć z jakimiś minusami. Ważne, żeby podchodzić z sercem do tego, co
się robi. A jeśli ktoś nie miałby czegoś na
sumieniu, to nie reagowałby nerwowo na

foto: Igor Cieślicki

funkcjonariusze rozpoczęli służbę.

Sławomir Nowicki (z lewej) i Adrian Dera rozpoczęli w czerwcu służbę na ulicach Zabrza

interwencję strażnika – uważa Adrian Dera.
Pierwsza interwencja Sławomira Nowickiego dotyczyła wysypywania w niedozwolonym miejscu gruzu. Skończyło się na pouczeniu. Młody mieszkaniec Biskupic podkreśla, że dla niego ważne jest, by móc pomagać ludziom.
– W mojej dzielnicy często miałem okazję do
podejmowania różnych interwencji. Teraz,

w mundurze, będę mógł się jeszcze bardziej
wykazać – przekonuje Sławomir Nowicki.
Nowi strażnicy nabierają na razie wprawy
pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. Ale już za kilka miesięcy będą mogli
samodzielnie wyruszać na patrole. W zabrzańskiej straży miejskiej służy obecnie 59
mundurowych, wszystkich etatów jest nieco ponad 60. 
GOR

Strażnicy miejscy skontrolowali przed wakacjami zabrzańskie place zabaw

Huśtawki pod lupą
baw skontrolowali przed wakacjami strażnicy miejscy. Zastrzeżenia
wzbudziło kilkanaście z nich, ale
jak zapewniają funkcjonariusze,
wszystkie nieprawidłowości zostały już usunięte.
– Kontrole polegały przede wszystkim na
dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń. Sprawdzano także czystość
placów zabaw i jego otoczenia oraz dopil-
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nowanie obowiązku wymiany piasku w piaskownicy zgodnie z przepisami – tłumaczy
Mirosława Uziel-Kisińska, zastępca komendanta straży miejskiej w Zabrzu.
Łącznie zostało skontrolowanych 120 placów zabaw, a o swoich zastrzeżeniach
strażnicy niezwłocznie informowali odpowiadających za stan techniczny urządzeń
i utrzymanie czystości pracowników administracji. – Wśród stwierdzonych uchybień
znalazły się między innymi wystające z ziemi betonowe elementy, brak szczebli w drabinkach do wspinania, niestabilne konstrukcje drabinek, zerwane łańcuchy i złamane
deski. Nieprawidłowości zostały usunięte
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Aż 120 zabrzańskich placów za-

w ustalonym terminie. Dziesięć placów zabaw zostało zlikwidowanych – podsumowuje Mirosława Uziel-Kisińska. 
GOR

Kontrola jednego z placów zabaw

felieton

Pozawałowe serce w rozterce
Profesor Lech Poloński, kardiolog ze Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, odpowiedzialny za tzw. rejestr
zawałów, niezwykle precyzyjnie wyliczył, że rocznie w regionie na tę chorobę zapada około 20 tysięcy osób. Większość z nich trafia do klinik kardiologicznych, których
w naszym województwie jest więcej niż trzeba, bo
co jak co, ale zawały leczymy bardzo dobrze i jest to tzw. procedura
opłacalna. Niestety, wciąż zbyt wiele osób umiera w pierwszym
roku po wystąpieniu incydentu, a to wina nie lekarzy lecz samych
pacjentów, zaniedbujących zdrowie, a przede wszystkim Narodowego Funduszu Zdrowia, który zbyt mało środków przeznacza
na pozawałową rehabilitację.
Z jednej więc strony państwo i my, czyli podatnicy, wykonujemy gigantyczny
wysiłek finansowy, by uratować chorego
w stanie zagrożenie życia, a potem system
opieki go opuszcza, pozostawia w długiej
kolejce, skazuje na śmierć.
Moim zdaniem, to potworne marnotrawstwo. Nie mówiąc już o etyce. Dobrze się

stało, że dane zawałowe, tak pieczołowicie
zbierane w zabrzańskim szpitalu, ujrzały
światło dzienne. Nie wierzę wprawdzie
w nagły przypływ gotówki na leczenie, ale
liczę że sprawa zostanie potraktowana
z powagą, na jaką niewątpliwie zasługuje.
To niebywały i trudny do akceptacji paradoks: leczymy zawał szybko i skutecz-

nie, zwykle w niepublicznych klinikach,
za co NFZ płaci bez mrugnięcia powieką,
a potem ten sam uratowany pacjent nie
zasługuje na parę groszy na rehabilitację.
Nie jest to jedyna trudna do zrozumienia
sytuacja. Jak twierdzi profesor Poloński,
wciąż zbyt wielu chorych na zawał wożonych jest w pierwszej kolejności do zwykłych szpitali zamiast do klinik kardiologii
inwazyjnej. Trafiają tam w końcu, ale cenne minuty biegną. To też musi się zmienić, ale w tej sprawie najwięcej do powiedzenia ma ekipa z karetki pogotowia.
Może warto zaapelować do… rodzin osób
z podejrzeniem zawału, by kategorycznie
domagały się przewiezienia pacjenta do
specjalistycznej placówki? Śmieszne? Nie!
Po prostu konieczne w polskiej rzeczywistości.

Agata Pustułka

Dziennik Zachodni

Stadion i prawdziwi zabrzanie
Zanim zaczęły się mistrzostwa Europy w piłce nożnej,
chór polityków, wspierany przez grono zacnych socjologów, śpiewał na jedną modłę: To będzie klapa! Nie zdążymy zbudować dróg, lotnisk, dworców i stadionów. Kibice
z zagranicy utkną w błocie, nigdzie nie dojadą, bo i jak?
Na dodatek Polacy są egocentryczni, ponurzy i języków
nie znają. Wstyd będzie na cały świat. Niektórzy nawet po cichu trzymali
za to kciuki, bo na porażce przeciwnika doskonale się zbija polityczny
kapitał. Gdy więc szacowna telewizja BBC wyemitowała dokument o naszych kibolach, odetchnęli z ulgą: A nie mówiliśmy!?
A potem zaczęło się Euro. Fantastyczna
impreza, podczas której objawiła się nowa
twarz Polski. Kolorowej, radosnej, pomocnej, świeżej, młodej, pełnej energii... Nagle
się okazało, że biało-czerwona flaga nie
musi się kojarzyć z żałobnymi marszami,
pochodniami, powagą i tragedią. Że może
służyć do manifestacji radości i dumy.
Politycy przestraszeni, że o nich zapomnie-

liśmy, już zaczynają swoje harce. Wołają: no
dobrze, ale co teraz zrobimy z tymi stadionami, za co je utrzymamy, kto za nie zapłaci?
Cena rzeczywiście jest wysoka - grube miliardy złotych, które będziemy jeszcze spłacać latami. Ale jeśli dzięki temu zaczniemy
się postrzegać jako dumny naród, który
osiągnął kosmiczny sukces, to cena jest
tego warta.

Swój stadion buduje Zabrze. Ktoś powie,
że 270 mln zł to sporo pieniędzy, że można
by za to wybudować nowe szkoły, przedszkola, domy kultury.
Być może są to pieniądze wyrzucone
w błoto, bo stadion znów opanują kibole
i będzie jak dawniej, tyle że w nowej aranżacji. Ale stadion może także wiele zmienić,
bo na mecze Górnika zaczną przychodzić
zwyczajni mieszkańcy, może całymi rodzinami. A gdy namówią jeszcze znajomych
i przyjaciół, to na trybunach zasiądzie 2530 tysięcy zwyczajnych zabrzan – zaradnych, otwartych, pracowitych, uczciwych
i przyjaznych ludzi. Jeśli tak miałoby się
stać, to czym jest 270 mln zł? Kropelką ledwie, ułameczkiem.
Dariusz Kortko
Gazeta Wyborcza
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lekcja historii
W 1922 r. granica polsko-niemiecka rozdzieliła zabrzańskie gminy

Zabrze miastem granicznym
za nierządnicę, żebraka, włóczęgę lub cygana”, „która wykroczyła przeciwko przepisom dotyczącym ceł, wywozu i wwozu.”

Tramwajem przez granicę

foto: Muzeum Miejskie

Decyzja Rady Ambasadorów stanowiła, iż
po polskiej stronie granicy znalazły się Makoszowy, Kończyce i Pawłów, a po niemieckiej pozostały Biskupice, Zaborze i Zabrze.
Rozdzieliła je granica, w większej części
sztuczna. Jedynie na krótkim odcinku Bytomki w Biskupicach i na Czarnawce była
to granica naturalna.
Podział Górnego Śląska spowodował liczne
perturbacje gospodarcze i transportowokomunikacyjne na pograniczu polsko-niemieckim. Nowa granica przecinała: 15 normalnotorowych linii kolejowych, dziewięć
wąskotorowych linii kolejowych, siedem linii
tramwajowych, 45 różnej klasy dróg lokalnych, osiem wodociągów, 12 linii wysokiego
napięcia i wiele linii dostaw gazowych. Na
północy Zabrza, szosa i linia tramwajowa
prowadzące z Zabrza do Bytomia przebiegały przez przyznaną Polsce Rudzką Kuźnicę. Przejazd tramwajami na tym odcinku
odbywał się w wagonach zamkniętych. Podczas przejazdu na obszarze tranzytowym
zabronione było wsiadanie i wysiadanie
z tramwajów oraz podawanie jakichkolwiek
przedmiotów. Przed 1927 r. po stronie nie-

Polsko-niemiecka granica na Górnym Śląsku została ostatecznie
określona decyzją Rady Ambasadorów w Paryżu z 20 października
1921 roku. Granica polsko-niemiecka miała biec od północy, przez
powiaty lubliniecki, bytomski, zabrski, toszecko-gliwicki, rybnicki
i raciborski.
Polska uzyskała obszar o powierzchni
3 214 km kw (29 procent) zamieszkały
przez 996,5 tys. osób (46 procent). Niemcy
uzyskały obszar o powierzchni 7 794 km
kw (71 procent) zamieszkały przez 1 116,5
tys. osób (54 procent). W Polsce znalazły
się 53 kopalnie węgla, dziewięć kopalń
rud żelaza, 10 kopalń rud cynku i ołowiu,
11 koksowni, trzy brykietownie, pięć zakładów wielkopiecowych z 22 wielkimi piecami, siedem hut żelaza, 13 odlewni żeliwa i
stali, osiem większych walcowni i stalowni,
18 hut cynku, ołowiu i srebra, 13 prażalni
blendy cynkowej i pięć walcowni cynku.
Z kolei na Niemcy przypadło 14 kopalń
węgla, pięć kopalń rud cynku i ołowiu,
siedem koksowni, jedna brykietownia,
cztery zakłady wielkopiecowe z 15 wielkimi piecami, trzy huty żelaza, 12 odlewni żeliwa i stali, pięć większych walcowni i stalowni i dwie walcownie cynku.
Po ich stronie granicy nie było żadnej
kopalni rud żelaza, huty cynku, ołowiu
i srebra oraz prażalni blendy cynkowej.
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Równocześnie Rada zażądała, aby Polska
i Niemcy zawarły konwencję gwarantującą ciągłość życia gospodarczego na tych
terenach. Mimo początkowych protestów
niemieckich, polsko-niemiecką konwencję górnośląską podpisano 15 maja 1922 r.
w Genewie. Ustanawiała ona specjalny pas
pograniczny obejmujący po każdej stronie granicy obszar 5 km w głąb kraju. Jego
mieszkańcy korzystali ze szczególnych ułatwień przy przejściu granicy. Dotyczyło to
przede wszystkim rolników posiadających
grunty rolne po drugiej stronie granicy
oraz robotników, których miejsca zamieszkania w obrębie tego pasa oddzielone były
granicą od miejsca zamieszkania. Granicę
przekraczali na podstawie przepustek wystawianych na okres sześciu miesięcy.
Tak chłopi, jak i robotnicy, mieli „prawo
bez opłaty celnej zabierać ze sobą na drugą stronę granicy żywność na jeden dzień,
w ilości najwyżej jednego kg. Na wielkość
tę może składać się nie więcej jak 250 gr.
mięsa, słoniny lub tłuszczu, jednakowoż
nie masło. Zabieranie ze sobą napojów alkoholicznych i mleka nie jest dozwolone.”
Ponadto, dla ułatwienia ruchu osobowego w obrębie obszaru plebiscytowego,
wprowadzono system kart cyrkulacyjnych,
uprawniających do wielokrotnego przekraczania granicy. Wydawano je wszystkim
osobom zamieszkującym obszar plebiscytowy bez przerwy od 1 stycznia 1921 r.
Dodatkowo otrzymywali je ci, którzy mieszkając po jednej stronie granicy, pracowali
lub uczyli się po drugiej stronie. Kart nie
wydawano osobom karanym, odmówić
też można było osobie, „którą uważa się
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Przejście graniczne w ciągu obecnej ul. Wolności w latach 30. XX wieku

Kontrola celna w bramie kopalni „Delbrück”

mieckiej wybudowano nową szosę, zaś 11
listopada 1930 r. oddano do użytku nowe
tory omijające Rudzką Kuźnicę.
Wiele problemów spowodowało również
wytyczenie granicy w południowej części
Zabrza. Zgodnie z decyzjami Rady Ambasadorów granica powinna przebiegać wzdłuż

lekcja historii
Czarnawki. Dopiero 9 czerwca 1923 r. Międzysojusznicza Komisja Graniczna przyznała teren kopalni „Delbrück” (obecnie „Makoszowy”) Niemcom. Pięć dni później, 14
czerwca, nastąpiło uroczyste przyłączenie
kopalni do Zabrza. Równocześnie po polskiej stronie granicy znalazł się fragment
linii kolejowej z dworcem w Makoszowach,
część kopalnianych domów mieszkalnych
i piaskownia obsługująca kopalnię. Mieszkający w Polsce pracownicy kopalni, mogli
się do niej dostać dwoma przejściami granicznymi. Przejście graniczne Kończyce-Delbrückschächte (w ciągu obecnej ul. Beskidzkiej) było otwarte tylko dla pracowników
zatrudnionych w kopalni i to w godzinach
5-7, 12-14 oraz 21-23. Na przejściu odbywał
się wyłącznie ruch pieszy. W 1934 r. codziennie korzystało z niego 100 osób. Drugie przejście, (w ciągu obecnych ulic Makoszowskiej i Legnickiej) otwarte było zarówno
dla ruchu kołowego jak i pieszego. W 1934 r.
przechodziło przez nie 1000 osób i 30 pojazdów dziennie. Zamykano je od 24 do 6 rano.

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

Tutaj już nikt nie
zatankuje...

Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem wybieramy się na przechadzkę przedwojenną ulicą Wolności.
Nasz przystanek to ul. Wolności 120. Właśnie w tym miejscu mieściła się przed laty
stacja benzynowa należąca do Romana Gwosdzia. Budynek z efektowną reklamą usytuowany jest przy ul. Wolności 118. Po reklamie nie ma już dziś ani śladu. Zniknęła pod
popielatym tynkiem elewacji. Elementu motoryzacyjnego można się jednak doszukać.
Choć po stacji został jedynie pusty plac, parkują na nim samochody. Tyle że tankować
muszą już trochę dalej... 
GOR

Przy ulicy Wolności 120 funkcjonowała niegdyś stacja benzynowa...

foto: Igor Cieślicki

Oprócz wyżej wymienionych, utworzono
jeszcze kilka innych drogowych przejść granicznych. Przy Schöffenweg (ul. Trębacka)
w Biskupicach i przy Kronprinzenstr. (ul.
Wolności) znajdowały się przejścia do Rudy.
Przez przejście przy Plesserstr. (ul. Pszczyńska) w Zaborzu można było dostać się do
Pawłowa. Na przejściu tym w 1934 r. odprawiano codziennie 2000 osób i 15 pojazdów.
Było ono czynne w dniach od 1 października do 28 lutego od 7 do 18, od 1 marca do
31 marca od 7 do 19 i od 1 kwietnia do 30
września od 6 do 20. W godzinach nocnych
przejście było zamknięte.
Przez ostatnie z przejść, znajdujące się na
końcu Dorotheenstr. (ul. 3 Maja), można się
było dostać do Kończyc i Pawłowa.
We wszystkich tych miejscach zachowały
się po obu stronach dawnej granicy domy,
w których mieszkali i pracowali polscy
i niemieccy celnicy. W Zabrzu funkcjonowały
również kolejowe przejścia graniczne. Zgodnie z konwencją genewską na zabrzańskim
dworcu prowadzono polską i niemiecką rewizję celną i kontrolę paszportową dla ruchu osobowego i bagażowego oraz rewizję
celną dla ruchu towarowego. Na dworcach
Poręba w Zaborzu i Borsigwerk w Biskupicach prowadzono niemiecką kontrolę celną
dla ruchu towarowego.
Sytuacja ta zmieniła się najpierw w 1939 r.,
kiedy granica państwowa przesunęła się na
wschód, a następnie w 1945 r., gdy zawróciła z kolei kilkaset km na zachód.

Piotr Hnatyszyn

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Domy dla celników

...teraz nie ma już po niej śladu
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Mierzymy jeszcze wyżej
prezesem NMC Powen Zabrze
Trudno kieruje się
klubem piłki ręcznej
w dzisiejszych czasach?
Budujemy nasz klub
już jakiś czas i jak na
razie udało nam osiągnąć na tyle wysoki
poziom, że chętnie
przychodzą do nas nowi zawodnicy. Z tym
na pewno nie mamy problemu. Prowadzenie jednak klubu od strony finansowej, to
już bardziej skomplikowana sprawa. Na
początku tego sezonu mówiłem, że jednym
z celów jest wywalczenie dobrego miejsca
w tabeli, gdzieś około szóstego, siódmego,
ale nie mniej istotna jest dalsza profesjonalizacja klubu. Pierwszy etap na drodze
przejścia z amatorskiego klubu na zawodowy właśnie zrobiliśmy. Teraz wszyscy nasi
zawodnicy są już prawdziwymi profesjonalistami i tylko paru uczy się zawodu na przyszłość, dlatego zdecydowali się pracować na
pół etatu w NMC. Zamiar zajęcia szóstego
miejsca w superlidze powiódł się jak najbardziej, a była nawet szansa na lepszy wynik.
Co zadecydowało o dobrej postawie zespołu w tych rozgrywkach?
Trzeba zacząć od trenera Bogdana Zajączkowskiego. To osoba z dużym dorobkiem
w piłce ręcznej, sukcesami z drużynami klubowymi i reprezentacją i taki zawodowiec
był nam właśnie potrzebny w reorganizacji klubu. Szkoleniowiec ten przejął zespół
z rąk swojego poprzednika Krzysztofa Przybylskiego i szybko odcisnął na nim swoje
pozytywne piętno. Chętnie przedłużyliśmy
z panem Zajączkowskim umowę na kolejny sezon. Poza tym mieliśmy przez całe
rozgrywki grupę zawodników walczących
w każdym meczu, spragnionych sukcesów,
z kapitanem Witalijem Natem na czele, co
było nie do przecenienia. Mogę powiedzieć,
że wielu zawodników zostawiło na boisku
serce i zdrowie. To wszystko pozwoliło nam
się cieszyć z końcowego sukcesu.
Jacy nowi zawodnicy przywdzieją jesienią koszulkę NMC Powen Zabrze, a kto
musi się z nią rozstać? Wśród tych drugich są tak znane nazwiska jak Szolc
i Winkler…
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Cezary Winkler po prostu zakończył sportową karierę. Michał Szolc, Łukasz Kulak,
Aleksander Kryszeń, Daniel Hojnik i Piotr
Ner odeszli od nas z różnych powodów
i stało się jasne, że wobec takiego ubytku
kadrowego musimy się wzmocnić. Ten ostatni wynik zrobiliśmy trochę na euforii, na zaskoczeniu przeciwników, ale teraz chcemy
tę pozycję utrzymać już świadomie. Rywale
wiedzą, jaka drużyna na nich czeka w Zabrzu, dlatego musimy być jeszcze silniejsi,

Przejęliśmy ten klub i wciąż go zmieniamy
w duchu nowoczesnych standardów piłki
ręcznej. Współpracujemy z klubem 1946
Pogoń i trenerami Płatkiem, Działo, a wyróżniających się tam bardzo młodych graczy
bierzemy do siebie. Nie chcemy iść jednak
na ilość, a na jakość. Takim przykładem dobrej współpracy jest chociażby Tymoteusz
Piątek, utalentowany junior który ma szansę zaistnieć w zespole.

foto: Jerzy Przybysz

Rozmowa z Bogdanem Kmiecikiem,

Szczypiorniści NMC Powen Zabrze nie zawiedli oczekiwań kibiców
niż myślą. Spektakularnym transferem
dla nas jest przyjście Patryka Kuchczyńskiego, wielokrotnego reprezentanta Polski, skrzydłowego mistrza kraju Vive Targi Kielce. To zawodnik, który ma wnieść
jeszcze więcej profesjonalizmu, prawdziwego sportowego know how. Od niego
chcemy się wszyscy uczyć piłki ręcznej na
zawodowym poziomie. Do drużyny dołączyli już także białoruski reprezentacyjny
bramkarz Kazimierz Kotliński oraz Piotr
Adamczak z Zagłębia Lubin.
Czy zatem Kuchczyński będzie liderem
drużyny na boisku?
Nie sądzę, by Patryk był tym sportowym
liderem, gra bowiem na skrzydle, a liderem jest zazwyczaj środkowy rozgrywający.
Mógłby być jednak niezwykle potrzebnym
duchowym przywódcą grupy. Ale kto wie,
może i na boisku mógłby pokierować grą?
NMC Powen to spadkobierca Pogoni Zabrze. Czy klub w jakimś stopniu czerpie
z dorobku tamtej drużyny, która ma na
swoim koncie tytuł mistrza kraju?
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O co będzie walczył NMC w nowym sezonie?
Mamy dwa jasne cele na kolejne rozgrywki. Przede wszystkim chcemy utrzymać to
szóste miejsce w superlidze. Jak będzie,
nigdy do końca nie wiadomo. Jest wiele
boiskowych niuansów, które odbijają się
na końcowym wyniku, jak chociażby przypadkowe kontuzje wykluczające zawodnika ze składu na długi czas. Jeżeli się uda,
dobrze by było ciut posunąć się do przodu,
czyli zająć piąte miejsce w tabeli. Mierzymy
zatem wyżej niż rok temu. Poza tym dalej
będziemy rozwijać klub pod względem
profesjonalnym. I to jest wielkie wyzwanie
na ten sezon.
Kibice Górnika też obawiali się przed rozpoczęciem sezonu o wynik, a poszło dobrze. To podobnie, jak z nami. Też nas nie
doceniano trochę, a jako jedyni w superlidze wygraliśmy z Vive Targi Kielce. Może
któregoś dnia wyjdzie tak, że obie drużyny,
i Górnik i NMC, staną w swoich dyscyplinach na podium w ligowych klasyfikacjach?
Oby tak się stało jak najwcześniej.
Rozmawiał: Waldemar Grudzień
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Mamy świetny zespół
foto: Igor Cieślicki

prezesem Górnika Zabrze
Pewne miejsce Górnika w środku tabeli w minionym
sezonie pozytywnie
zaskoczyło kibiców.
Wcześniej obawiali
się trochę, czy po roszadach w składzie
i odejściu kilku znanych zawodników, zabrzan stać będzie na utrzymanie się w ekstraklasie...
Obawy o naszą grę dochodziły głównie
z zewnątrz. Było pewne ciśnienie mediów,
głosy że skład się posypał. Sytuacja sportowa nie była jednak aż tak zła. Wzmocniliśmy obronę Szeweluchinem, doszedł
Terlichowski i drużynę skompletowano.
Potem były dwa obozy, w Polsce i w Turcji,
które pozwoliły dobrze przygotować graczy do rundy wiosennej, co zresztą widać
było na boisku.
Kto szczególnie przyczynił się do wywalczenia ósmej lokaty w ekstraklasie?
Każdy z zawodników przyłożył się w jakimś
stopniu do wyniku. Wiadomo, jeden mecz
wychodzi jednemu lepiej, drugi gorzej. Są
też gracze, których ciężka praca nie jest
widoczna dla kibiców, ale pożyteczna.
Poza tym na sukces klubu pracują też inne
osoby, poza boiskiem, w poszczególnych
działach, na przeróżnych klubowych stanowiskach. Oni także mają wkład w końcowy wynik na murawie. Górnik to po prostu jest zespół, bo tylko zgrany kolektyw
może coś osiągnąć w piłce nożnej, zresztą
w innych dyscyplinach i branżach również.
Silną stroną Górnika w rozgrywkach byli
dwaj panowie N. Zarówno trener Adam
Nawałka, jak i czołowy napastnik Prejuce
Nakoulma, zastanawiali się ostatnio sporo
nad swoją przyszłością przy Roosevelta…
Jesteśmy przygotowani na transfer Nakoulmy do innego zespołu. To postanowione.
Na razie nie wiadomo, gdzie zdecyduje się
odejść zawodnik z Burkina Fasso. Z pewnością będzie to zagraniczny klub. Wiemy
natomiast już dziś, że zostaje z nami trener
Nawałka. Zakończyliśmy ustalanie warunków umowy i dotychczasowy szkoleniowiec
Górnika podpisze z klubem roczny kontrakt,
co nas bardzo cieszy.

Jak przygotuje się drużyna do sezonu
2012/2013?
Po urlopie zawodnicy wrócili do zajęć 19
czerwca. Potem był sparing z Górnikiem
Wesoła i Spartą Prudnik. Lipiec dla zawodników to obozy treningowe. Dwa odbędą się w Polsce, trzeci za granicą. Od
8 do 14 lipca zawodnicy będą trenować
w Zakopanem, gdzie rozegrają trzy mecze kontrolne. Od 18 do 28 lipca przebywać będą w Słowenii. Tam zaplanowano
aż sześć sparingów. Na koniec pobyt we
Wronkach z dwoma spotkaniami kontrolnymi. 11 sierpnia Górnik zagra mecz
w ramach 1/16 Pucharu Polski, a tydzień
późniejrozpocznie się dla zabrzan kolejny
sezon rozgrywek ekstraklasy.
Można już powiedzieć, gdzie nasza drużyna będzie grać jesienią?
Licencja na dziś jest przyznana Górnikowi
na grę w Sosnowcu. Warunki licencyjne
na Śląsku w tej chwili spełniają tylko bo-

Chcemy przede wszystkim doprowadzić
do tego, by wydatki i dochody bilansowały się. Nie możemy dokładać do klubu,
gdyż to będzie wciąż rodziło nowe długi.
Pracujemy nad tym intensywnie i mogę
powiedzieć, że jest nadzieja, że za kilka
lat klub pod względem finansowym będzie się bilansował, a następnie na siebie
zarabiał.
Choć w głównej mierze Górnik w tym sezonie będzie bazował na swoich zawodnikach, wzmocnienia są konieczne. Nie
wiadomo, za jaką kwotę będziemy mogli
kupić nowych piłkarzy, ale chcemy rzecz
jasna jak najlepszych, jak najtaniej. Będą
to raczej zawodnicy krajowi. Cały czas
współpracujemy też z Gwarkiem Zabrze,
który zawsze miał utalentowaną młodzież.
Mamy obecnie czterech zawodników
wywodzących się z tego klubu i pewnie
któryś z nich wzmocni pierwszą drużynę.

foto: Jerzy Przybysz

Rozmowa z Arturem Jankowskim,

Zawodnicy Górnika mieli tej wiosny sporo powodów do radości
iska w Wodzisławiu, Gliwicach i właśnie
w Sosnowcu. Wodzisławski obiekt trzeba
by było jednak trochę odświeżyć, a na to
nas nie stać. Wybraliśmy zatem jako rezerwowy stadion w Sosnowcu. Wciąż mamy
furtkę, dzięki której jest szansa, by grać
jesienią przy Roosevelta. Musimy spełnić
tylko kilka warunków. Potem muszą przyjechać eksperci i sprawdzić, czy wymogi,
które nam postawiono, udało się spełnić.
W razie niepowodzenia są jeszcze dwie
możliwości odwołania od negatywnej decyzji. Jest zatem spora szansa, że ligowy
mecz z Legią rozegramy już w Zabrzu.
Sytuacja finansowa Górnika jest, jaka
jest. Jakie są zatem możliwości wzmocnienia zespołu nowymi zawodnikami?

Stadion w Zabrzu rośnie w oczach, co powinno dodatkowo budować jedność klubową. Obracające się dookoła dźwigi są
dość optymistycznym obrazkiem.
Dostajemy wiele głosów od zawodników,
którzy chcieliby już dziś grać na naszym
nowym stadionie. Byłem podczas Euro we
Lwowie. Tamtejszy obiekt jest przepiękny.
Podobny powstanie w Zabrzu. Klub z takim dorobkiem jak Górnik musi mieć stadion na miarę dokonań i miejsca w sportowej historii kraju. Jeżeli inni zrobili w tej
materii krok do przodu, my musimy zrobić
dwa. Świat się zmienia, kibic chce normalności, porządnego stadionu, chce zapłacić za bilet i bezpiecznie oglądać mecz.
I już niedługo będzie to miał w Zabrzu.
Rozmawiał: Waldemar Grudzień

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2012

29

sport
Za nami tenisowy turniej lekarzy

foto: Jerzy Przybysz

Rakieta dla doktora

Uczestnicy tenisowego turnieju lekarzy

Ponad sto osób wywodzących się ze środowisk medycznych całego kraju
uczestniczyło od 7 do 10 czerwca w XXII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym. Imprezę zorganizowano na kortach zabrzańskiego Mostostalu.

Zmagania przebiegały w kilku kategoriach
wiekowych, w grach pojedynczych, deblu
i mikscie. W męskiej rywalizacji w kategorii do 35 lat zwyciężył Aleksander Gajos,
natomiast w kategorii 35+ klasą dla siebie
był Wojciech Wawrzynek, jeden z organizatorów zabrzańskich zawodów. Żeńską
część turnieju w najmłodszej kategorii
wiekowej wygrała zdecydowanie Magdalena Witkowska, która zwyciężyła także
w mikscie, grając w parze z Bogusławem
Ratajem.
Sportowe zmagania to bardzo częste
pozazawodowe zainteresowania wśród
lekarzy, którzy oprócz biegania z rakietą
w dłoni po ceglanej mączce preferują także często na przykład pływanie, biegi oraz
oczywiście piłkę nożną. Pierwsze zawody
tenisowe przedstawicieli branży medycznej odbyły się w 1991 r. w Olsztynie.
W Zabrzu lekarze swoje coroczne mistrzostwa rozgrywali po raz pierwszy, co jest
swoistą nobilitacją dla mostostalowskich
kortów. Organizatorami imprezy byli Śląska Izba Lekarska, Naczelna Izba Lekarska
oraz Urząd Miejski w Zabrzu. 
WG

W Zabrzu odbył się I Międzynarodowy Turniej Cheerleaders

foto: Jerzy Przybysz

Akrobatyka i taniec

Dynamiczne pokazy zachwycały publiczność w hali MOSiR-u

Prawie 50 zespołów i solistów wzięło udział w I Międzynarodowym Turnieju Cheerleaders. Impreza w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zabrzu odbyła się 16 czerwca. Zawody były

wizje – taneczną i akrobatyczną. Ekipy przyjechały niemalże z całej Polski.
Zaproszeni byli także goście z Francji, ale do Zabrza nie dotarli na czas
ze względu na złą pogodę na lotnisku i opóźnienia w starcie samolotów.
Cheerleading to zajęcie głównie dla
dziewcząt, ale wśród ponad trzystu
uczestników rywalizacji znalazło
się także czterech chłopców.
Organizatorem zmagań był
Urząd Miejski i Zabrzańskie
Stowarzyszenie Cheerleaders
ENERGY, którego podopieczne, przypomnijmy, prezentują swoje umiejętności
kibicom podczas meczów
Górnika Zabrze. 
WG

okazją do promocji akrobatyczno-tanecznej działalności młodzieży oraz zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.
Swoje umiejętności zaprezentowało w Zabrzu 26 zespołów oraz 21
solistów podzielonych na dwie dyfoto: Jerzy Przybysz
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Dziewięcioletni Piotrek z Pawłowa wyprowadzał piłkarzy na murawę przed meczem Polska-Czechy

Poprowadził zwycięzców

foto: Andrzej Majcher

Piotrka do Dziecięcej Eskorty McDonald's.
– Byłam w szoku, gdy któregoś dnia odebrałam telefon z zaproszeniem na eliminacje
we Wrocławiu – opowiada mama 9-latka.
Droga na stadion we Wrocławiu nie była łatwa. Wszyscy kandydaci musieli przejść dwa
etapy eliminacji. Zorganizowano je we Wrocławiu i w Warszawie. Malcy musieli m.in. pokonać slalom z piłką przy nodze
i trafić do bramki, w której
było tylko kilka wyciętych otworów. Na
czas trzeba było
również
dopasować zawodników do reprezentacji
Piotrek Majcher na wrocławskim stadionie
poszczególnych krajów.
Ze zwycięstwa biało-czerwonych nie mógł się
Piotrek przyznaje,żeniemiał
cieszyć, ale emocji, jakie towarzyszyły mu podz tym problemu.
czas meczu Polska-Czechy, nie zapomni do końca
– Oglądam mecze w telewizji,
życia. Dziewięcioletni Piotrek Majcher z Pawłowa
Teraz można już dalej trenować...
czytam o piłce nożzakwalifikował się do Dziecięcej Eskorty McDonald's,
nej w Internecie. Najtrudniejsze było strzektóra towarzyszyła podczas EURO 2012 wychodzącym
lanie do bramki – przyznaje
foto: Igor Cieślicki
na boisko piłkarzom. Piotrek wyszedł na murawę za rękę
Piotrek, w którego pokoju zamiłoz reprezentantem Czech Gebre Selassie.
wanie do piłki nożnej widać na każdym
kroku. Jest pościel z piłkami, a na podłodze
– Poprowadził na murawę zwycięzców. Szko- karierze. A szanse na to ma spore. Już jako boisko do gry w piłkarzyki.
da tylko, że to nie byli nasi – wzdycha An- 6-latek zaczął grać w klubie MKS Zaborze. – O, tu jestem, trzeci od lewej – pokazuje
drzej Majcher, tato Piotrka i sędzia piłkarski. Teraz swoje umiejętności szlifuje w Gwarku. Piotrek wiszący na ścianie kalendarz z druDziewięciolatek przyznaje, że emocje były – Piłka to jego pasja od urodzenia. Uwielbia żyną MKS Zaborze. Chłopak zapowiada, że
ogromne. – Dopingowałem bardzo mocno. kibicować, chętnie chodzi na treningi. Chcia- po EURO jeszcze intensywniej bierze się za
Nie wiem, dlaczego Polakom się nie udało. łabym, żeby został piłkarzem, bo wiem, że treningi. Żeby kiedyś być taki, jak Robert LeSiedzieliśmy blisko naszej bramki i dobrze to kocha – uśmiecha się Agnieszka Majcher, wandowski. – To super piłkarz. Szkoda, że
widziałem, jak Czesi strzelili nam gola – opo- mama chłopca. To właśnie pani Agnieszka akurat nie jego wyprowadzałem na boisko...
wiada Piotrek, który sam marzy o piłkarskiej na początku tego roku wysłała zgłoszenie – rozkłada ręce Piotrek. 
GOR

Nasza reprezentacja zwyciężyła w Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej

Zabrzanie najlepsi na boisku
Ani jednej bramki nie stracili zawodnicy z Zabrza startujący w piłkarskim turnieju służb mundurowych organizowanym w Trnawie. Nasza reprezentacja
stanęła na najwyższym stopniu podium i przywiozła wyróżnienie dla najlepszego bramkarza.
W zorganizowanym w połowie czerwca
turnieju wzięły udział cztery drużyny reprezentujące Hodonin i Bohumin w Cze-

chach, słowacką Trnavę i Zabrze. W drużynie naszego miasta zagrali pracownicy
Urzędu Miejskiego, Miejskiego Zarządu

Dróg i Infrastruktury Informatycznej oraz
strażnicy miejscy. Nasi zawodnicy pokonali
Hodonin 1:0, a gospodarzy turnieju aż 3:0.
Indywidualne wyróżnienie dla najlepszego
bramkarza zawodów trafiło do Łukasza Petlińskiego.
Turniej służb mundurowych odbywa się
cyklicznie już od lat. Jego poprzednia edycja rozgrywana była jesienią na stadionie
Gwarka w Biskupicach. Zwycięzcą została
wówczas łączona drużyna straży miejskiej
i Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

GOR
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rozrywka
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Poziomo: 1 – dobry na frasunek, 5 –
drzewo z białą korą, 8 – strach, 9 – jeden
z zabójców Cezara, 10 – wakacyjny
miesiąc, 11 – mebel na ubrania, 12 – jeden
z kontynentów, 14 – kły dzika, 16 – róża lub
piwonia, 19 – w nim larwa, 21 – pojazd na
płozach, 22 – dawny atrament, 23 – pasą
się na hali, 24 – płynne bogactwo naturalne, 26 – zaułek, 28 – do sukienki lub zegarka, 29 – smutasy się na nich nie znają,
30 – czeska ciężarówka, 33 – ukochana
Tristana, 35 – przyrząd do obserwacji ciał
niebieskich, 37 – np. calzone czy margherita, 38 – zmniejsza je smar, 39 – coś
z męskiej biżuterii, 40 – kuchenna siekierka,
41 – sława, dobra opinia, 42 – tam kupisz
plastry, syropy i inne medykamenty.
Pionowo: 1 – pastylka, 2 – brutto –
tara =, 3 – jeden z twórców Panoramy
Racławickiej, 4 – kiełbasa z osła, 5 –
specjalne obciążenie, 6 – na obiadek dla
malucha, 7 – jedna z książek P. Coelho,
13 – miejsce jelenich godów, 15 – Napoleon I, 17 – materiał do wyplatania koszyków, 18 – położnik, 20 – zdobywanie
wiedzy go nie interesuje, 21 – miejska
lub pożarna, 25 – biega krótkie dystanse, 27 – szereg władców z jednego
rodu, 30 – papierowa na ścianie, 31 –
odgłos łamanej gałęzi, 32 – najzimniejszy
stan USA, 34 – węgierska potrawa,
36 – jedno z ramion ujściowych Wisły.

42
1

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Lepsze jest wrogiem dobrego”, nagrody otrzymują: Elżbieta Serzysko – zaproszenie do Pizzerii Dominium, Aneta Ekert – poczęstunek w McDonald’s.
Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 lipca.

Rozwiązania nr 7 (206)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)

32

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody
otrzymują: Dorota Grychtoł – poczęstunek w McDonald’s oraz Ewelina
Hojka – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Konwalie, autorem cytowanego wiersza jest Rainer Maria Rilke, a myśl Julio
Cortazara brzmi: „Nie sen jest najgorszy, najgorsze jest przebudzenie”.

2

foto: Jerzy Przybysz
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które
należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 23 lipca pod adresem: Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 7/2012

F o t o k o n k u r s
Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
na zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą
do redakcji do 23 lipca. Nasz adres: Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia kopułę budynku przy ul. Hagera 41. Nagrody otrzymują:
poczęstunek w restauracji Stara Szkoła –
Krystyna Szczyrba, bilet dla dwóch osób do
Multikina – Halina Hajduga. Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją do 23 lipca.

rozrywka

A gdy przyszedł

3

A gdy przyszedł już nareszcie jako prawda, nie jak sen,
podścieliła mu pod nogi swoich włosów zwiewny len,
przytuliła jego głowę do swej piersi, do swych rąk,
by pragnienia nie znał lęku, by czekania nie znał mąk.
Wszystkie róże swych ogrodów, gdy dla niego w szczęściu rwie,
on porzuca ją na zawsze – bo jej nie mógł wołać w śnie.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

4

1

SPONSORZY NAGRÓD

Z 28 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło –
imię i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon
i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 23 lipca.

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie,
które należy wpisać
na kupon i dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom
Muzyki i Tańca, 41800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do
23 lipca.

2

3

4

5

6

7

8

PIZZERIA DOMINIUM
C.H. Platan
Pl. Teatralny 12, Zabrze

1 – nakrycie głowy z antenką, 2 – kapuśniak lub krupnik, 3 – podziemna komunikacja, 4 – niejedna na drzewie iglastym, 5 – figlarz, 6 – badminton po polsku, 7 – oprawa książki, 8 – wodospad na granicy Kanady i USA.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl George’a Orwella,
a następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 23 lipca.
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kultura
Podczas gali w Teatrze Nowym wręczone zostaną „Wyróżnienia św. Kamila”

Docenieni za pracę dla zabrzan
Znakomity chirurg profesor Józef Dzie-

wie kapituły plebiscytu. W ubiegłym
roku
„Kamilki”
trafiły do profesor
Ireny Norskiej-Borówki oraz Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.
Dr Anna Tustańska
ukończyła studia stomatologiczne w Warszawie. Do Zabrza
przyjechała w 1946
r. Od początku z
wielkim zaangażowaniem
zajęła się
or-

licki, stomatolog dr Anna Tustańska
i zaangażowany od lat w przedsięwzięcia dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych
Jan Szulik, to tegoroczni laureaci „Wyróżnień św. Kamila”. Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas
gali organizowanej w Teatrze Nowym 14 lipca.
Wyróżnienia św. Kamila
mają już w Zabrzu długą
tradycję. Ustanowiono je w
2001 r. Nagrody otrzymują
osoby oraz instytucje, które poprzez swą działalność
społeczną na rzecz miasta
i jego mieszkańców przyczyniają się do tworzenia
pozytywnego
wizerunku Zabrza. Laureatami
„Kamilków” zostali do
tej pory m.in. ks. infułat
Paweł Pyrchała, prof.
Bożena Hager-Małecka,
o. Andrzej Chorążykiewicz, Śląskie Centrum
Chorób Serca, prof. Marian Zembala, Krystyna
Rożek-Lesiak i ks. Józef
Kusche.
Kandydatów do wyróżnień
mogą zgłaszać działające w
naszym mieście organizacje
społeczne i religijne, instytucje, stowarzyszenia i związki, lokalne media i członko-

ganizacją lecznictwa stomatologicznego w mieście. Dzięki jej staraniom powstawały kolejne gabinety przyzakładowe i szkolne. W szkołach, w któ-

rych gabinetów nie było, Anna Tustańska
organizowała tzw. białe niedziele dla dzieci i dorosłych mieszkańców Zabrza. Będąc już na emeryturze, za darmo leczyła
dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich.
Prof. Józef Dzielicki rozpoczął pracę lekarza w 1966 r. w Szpitalu Św. Kamila
w Tarnowskich Górach. Od 1979 r. do
przejścia na emeryturę pracował w naszym mieście. Na początku lat 80. rozpoczął organizowanie Kliniki Chirurgii
Dziecięcej w Zabrzu. Szkolił w tym zakresie kolejnych lekarzy. Praktycznie
wszyscy chirurdzy dziecięcy w Zabrzu
to uczniowie prof. Józefa Dzielickiego.
W 1994 r. prof. Dzielicki zorganizował Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci
i Dorosłych, które wprowadzało i propagowało leczenie techniką laparaskopową.
Był to jedyny ośrodek tego typu na Śląsku.
Janowi Szulikowi wyróżnienie przyznano
za tworzenie i wdrażanie zasad i programów profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień. Laureat był zaangażowany w opracowanie nowego kształtu
ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jego
troską jest pomoc człowiekowi uzależnionemu oraz otoczenie opieką jego rodziny.
Znany jest z ogromnej życzliwości. Pełni
wiele funkcji w mieście, stoi również na
czele Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach.

MM
Gala w Teatrze Nowym rozpocznie się
14 lipca o godzinie 17. W części artystycznej wystąpi Kwintet Śląskich Kameralistów. Dzień po wręczeniu wyróżnień, w parafii św. Kamila, odprawiona
zostanie uroczysta msza w intencji patrona miasta i jego mieszkańców.

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

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

Miesięcznik Nasze Zabrze Samorządowe jest dostępny w następujących miejscach na terenie Zabrza: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4 • Czytelnia Ogólna MBP w Zabrzu, ul. Wyzwolenia 4 • Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle’a 17 • Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach, ul. Kossaka 23 • Kawiarenka Internetowa MOSIRNET, pl.
Dworcowy 5 • Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, ul. Pawliczka 1 • Koszałek Nowa s.c. Księgarnia A. Gut i S-ka, ul. Dworcowa 9 • Księgarnia Promyk, ul. Jordana 75 • McDonalds’, pl. Wolności 4 • Miejska
Biblioteka Publiczna w Zabrzu, ul. ks. J. Londzina 3 • Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91a • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Matejki 6 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10 • Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Reymonta 7a • Państwowy Urząd Pracy w Zabrzu, ul. Roosevelta 40a
• Taxi Kopernik (taksówki) • Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1 • Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286, ul. Powstańców Śląskich 5-7 • Wszechnica Zabrzańska, pl. Dworcowy 6 • Wydział Oświaty UM
w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 8 • Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Ślęczka 1a • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Goethego 3 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, ul. 3 Maja 93 • Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zabrze, pl. Warszawski 10
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