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Dla 17 tysięcy zabrzańskich uczniów
rozpoczął się szczególny rok szkolny

WITAJ SZKOŁO!

Szanowni dyrektorzy, nauczyciele,
pracownicy oświaty,
drodzy rodzice i uczniowie,

1.09

u progu nowego roku szkolnego 2020/2021 życzę, aby był to kolejny rok owocnej nauki, cennych doświadczeń, a także zadowolenia z efektów, jakie przynosi rozwijanie zainteresowań i pasji.
Uczniowie są dumą Zabrza, a edukacja stanowi jeden z priorytetów naszego samorządu w dążeniu do zrównoważonego rozwoju
miasta. Od lat troszczymy się o jak najlepsze warunki do kształcenia dzieci i młodzieży oraz realizujemy projekty oświatowe, systematycznie modernizując obiekty szkolne, rozbudowując bazę
rekreacyjno-sportową, udostępniając nowoczesny sprzęt i wyposażenie oraz nie szczędząc środków na podnoszenie kwalifikacji
i rozwój zawodowy nauczycieli. Jestem przekonana, że zabrzańscy uczniowie dzięki wspólnym wysiłkom będą pomnażać wiedzę
oraz aktywnie uczestniczyć w życiu miasta.
Czas upływający pod znakiem pandemii stawia przed oświatą
wiele nowych wyzwań, które wymagały i nadal będą wymagać
zaangażowania, profesjonalizmu i elastyczności w imię dbałości
o zdrowie i standardy nauczania. Całej społeczności szkolnej życzę
wszystkiego, co najpiękniejsze, satysfakcji płynącej z dobrze wykonywanych obowiązków oraz zadowolenia w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Użytkownicy Map Google docenili zabrzańską atrakcję turystyczną

Złota Pinezka
dla Kopalni Guido
Podwieszana kolejka to jedna z największych atrakcji Kopalni Guido

Fot. Tomasz Kiełkowski/Archifoto

Mamy powody do dumy! Z okazji 15. rocznicy uruchomienia Map Google w każdym
z województw wyróżniona została atrakcja turystyczna najbardziej doceniana przez
użytkowników usługi. Na Śląsku Złotą Pinezkę otrzymała zabrzańska Kopalnia Guido.

Z

łote Pinezki to szczególne wyróżnienie, bo chociaż
przyznane przez nas, to tak naprawdę nagroda w imieniu samych podróżników i użytkowników Map. To właśnie dzięki ich
ocenie i zaangażowaniu mogliśmy wyłonić jedną atrakcję turystyczną w każdym z województw,
miejsce szczególne i warte odwiedzenia – podkreśla Elżbieta Różalska z Google Polska. –
W województwie śląskim takim
miejscem okazała się Kopalnia
Guido w Zabrzu. To wyjątkowe
miejsce oferuje podziemne zwiedzanie i przejażdżkę elektryczną kolejką podwieszaną. Jest to
jedyna tego typu kolejka górnicza na świecie udostępniona
dla turystów. Mamy nadzieję, że
każdy, kto podróżuje po Śląsku,
znajdzie czas na wizytę w kopalni i zobaczy, jak wyglądała praca
320 metrów pod ziemią. Gratulujemy całemu zespołowi, który

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

zarządza i opiekuje się tym wyjątkowym obiektem – dodaje.
Na Mapach Google Kopalnia
Guido doczekała się już ponad
sześciu tysięcy opinii, a średnia
ocen wynosi 4,8. – Serdecznie
dziękujemy za wspaniałe wyróżnienie. Złota Pinezka jest nie tylko
nagrodą, ale wielką radością dla
nas jako instytucji – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. –
Najważniejsze w naszej działalności turystycznej jest zadowolenie
i satysfakcja odwiedzających nas
gości. Tak wysoka ocena świadczy
o dobrym kierunku i skuteczności
podejmowanych działań. Ciągle
poszerzamy pola naszej działalności, podejmując kolejne projekty i wyzwania. Zapraszamy do
odwiedzania Kopalni Guido, ale
i Sztolni Królowa Luiza, która jest
jedną z części ogromnego kompleksu Muzeum Górnictwa Węglowego – dodaje.
MM

PONAD MILIARD
UŻYTKOWNIKÓW
Mapy Google zostały uruchomione
w lutym 2005 r. Dziś z usługi korzysta już ponad miliard użytkowników
z różnych zakątków globu.
Z biegiem lat do Map Google dodano ponad dwieście milionów miejsc,
z kolei użytkownicy każdego dnia
publikują w usłudze ponad dwadzieścia milionów wpisów: wskazówek, opinii, zdjęć i informacji.
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Prezydent Zabrza i burmistrz Rovereto podpisują umową o partnerstwie miast

Fot. FB Rovereto

Umowę o partnerstwie miast podpisali w sierpniu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz burmistrz
włoskiego Rovereto Francesco Valduga. To ukoronowanie trwającej już od kilkunastu lat współpracy obu
samorządów.

C

ieszę się, że kontakty między naszymi miastami, wspólne działania i realizowane projekty zaowocowały podpisaniem umowy, która
w sposób oficjalny i jednoznaczny
określa ramy współpracy na dalsze
lata – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Przypomnijmy,
że serdeczne relacje między Rove-

reto i Zabrzem trwają od kilkunastu
lat. Goście z Włoch uczestniczą m.in.
w organizowanych w naszym mieście Międzynarodowych Targach
Turystycznych. W 2017 r. region Vallagarina i miasto Rovereto były ich
oficjalnym partnerem. – Przyjechaliśmy, żeby potwierdzić naszą przyjaźń. Chcielibyśmy też przybliżyć

Rozrywka

Oglądaj
na kanale

140

w sieci Vectra
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Kierowana przez Henryka Mandrysza orkiestra górnicza przy Dzwonie Pokoju Fot. UM Zabrze
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PÓŁPRACY

e miastami partnerskimi
Zabrzu i Śląskowi nasze tereny, pokazać, czym się charakteryzujemy –
mówił wówczas burmistrz Rovereto
Francesco Valduga. – Nasze miasta
mają bardzo dużo wspólnych cech.
Łączy nas historia, historia ciężkiej
pracy i niełatwej przeszłości, od
której teraz próbujemy się odbić.
Myślę, że to odbicie będzie najlepiej
widoczne w naszej współpracy. Te
dwie społeczności będą starały się
budować na tym właśnie odbiciu
swoją przyszłość, realizując programy kulturalne czy turystyczne. Mam
nadzieję, że będziemy wymieniać
się dobrymi praktykami, wspólnymi
doświadczeniami i będziemy sobie
wzajemnie pomagać w realizacji
wspólnych projektów europejskich –
podkreślał burmistrz Rovereto.
W Rovereto, z okazji Święta Dzwonu Pokoju, koncertowała górnicza orkiestra dęta pod kierunkiem Henryka
Mandrysza. Z kolei zabrzanie mogli
w Galerii Café Silesia podziwiać wyjątkową wystawę włoskiego artysty
Gianniego Turelli. W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny w Zabrzu
wystąpił włoski chór Minicoro, a zabrzańscy uczniowie odbywali praktyki we włoskich hotelach.
– Z pewnością będziemy chcieli
dalej wymieniać się doświadczeniami i praktykami w obszarze kultury,
turystyki, sportu, zatrudnienia, a nawet rolno-spożywczym – podsumowuje prezydent Małgorzata MańkaSzulik. 
MM

ADAM SZOŁTYSEK, koordynator wymiany
i praktyk międzynarodowych w Zespole Szkół nr 17
Pierwsze kontakty z Rovereto nawiązałem prywatnie.
Pomyślałem wtedy, że byłoby dobrze je rozszerzyć.
Rovereto to piękne miasto o bogatej historii i tradycji, a Zespół Szkół nr 17 jest placówką o profilu hotelarsko-turystycznym. W 2010 roku, przy wsparciu pani
dyrektor Lucyny Grandy, udało mi się zorganizować wyjazd młodzieży
z naszej szkoły na organizowane w jednym z hoteli warsztaty hotelarsko-turystyczne. I tak to się zaczęło. Uczniowie naszej szkoły gościli
w Rovereto, a goście z Rovereto odwiedzili Zabrze. Zaprosiliśmy do
współpracy zabrzański plastyk i podczas włoskiej rewizyty zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne. Bardzo się cieszę, że Zabrze i Rovereto
podpisały umowę o partnerstwie. Możliwości współpracy jest naprawdę mnóstwo.
LIDIA SZAFRAŃSKA,
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
Miałam przyjemność uczestniczyć w projekcie adresowanym do zabrzańskich dyrektorów i nauczycieli
placówek oświatowych. W Rovereto przyjęto nas
bardzo uroczyście. Podczas wizyty dowiedzieliśmy
się, jak funkcjonuje włoski system oświaty, w jaki sposób jest finansowany. To było bardzo cenne i twórcze doświadczenie.
Przyglądaliśmy się także infrastrukturze szkolnej oraz informatycznej. W inspirujący dla mnie sposób została pokazana wspólna praca
nauczycieli i uczniów w pracowni informatycznej.
HENRYK MANDRYSZ,
dyrygent Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego
Rovereto to wspaniałe miasto, otwarte na ludzi, na
kulturę. Mieliśmy okazję tam koncertować podczas
obchodów Święta Dzwonu Pokoju. Bardzo miło wspominamy to wydarzenie. To ważne dla nich święto, do
którego podchodzą z powagą. Bardzo się cieszę, że
mogliśmy, jako zabrzańska orkiestra, uczestniczyć w tym święcie
i umilić je naszą muzyką. Muzyka powinna sprawiać radość i mam
nadzieję, że taką radość sprawiliśmy mieszkańcom Rovereto.
WOJCIECH WERNER,
dyrektor Zespołu Szkół nr 18
Rovereto to miasto, które przyjęło nas z wielką życzliwością. Podczas wizyty mieliśmy okazję zwiedzić
ciekawe miejsca, zapoznać się z ich historią. Nawiązaliśmy współpracę między innymi ze środowiskiem
artystycznym. Bardzo podobała nam się organizacja
edukacji i oświaty. Z pewnością była to wizyta owocna, podczas której
mogliśmy dzielić się twórczymi refleksjami, wymieniać dobre wzorce
i praktyki. Rovereto to miasto, z którym Zabrze łączy nić porozumienia na wielu płaszczyznach.

Ratusz w Rovereto Fot. FB Rovereto
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Nowa sala w Grzybowicach ma 1,2 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni

Fot. UM Zabrze

Dla kilkunastu tysięcy zabrzańskich uczniów skończyły się wakacje

Ruszył szczególny
Dobiegły końca wakacje. Dla kilkunastu tysięcy zabrzańskich uczniów rozpoczął
się nowy, pod wieloma względami szczególny, rok szkolny. Ze względu na pandemię sporo będzie ograniczeń i dodatkowych środków bezpieczeństwa. Ale nie
brakuje i powodów do radości. Do nich z pewnością należało oddanie do użytku
nowej sali gimnastycznej zbudowanej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
w Grzybowicach.

R

ozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Do grona uczniów dołączyło wielu młodych zabrzan, którzy
złożyli tradycyjne ślubowanie. Z tej
okazji życzę wszystkim dużo radości z pozyskiwania wiedzy oraz
przyjaźni, które pozostaną na długie lata. Dbajmy o siebie wzajemnie i przestrzegajmy podstawowych
zasad bezpieczeństwa. Dyrektorom,
pedagogom, rodzicom oraz wszystkim pracownikom oświaty życzę
codziennej satysfakcji z misji, którą
realizują w tym niełatwym czasie
pandemii – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Chcielibyśmy, jako cała społeczność szkolna, by ten rok szkolny

6

odbywał się w formie stacjonarnej
– mówi Marian Kitel, dyrektor Centrum Edukacji w Zabrzu. – Oczywiście, mamy na uwadze zagrożenie
epidemiologiczne, dlatego przygotowujemy się również do ewentualnego prowadzenia zajęć w trybie
hybrydowym – dodaje.
W Zabrzu inauguracja roku
szkolnego była szczególnie uroczysta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Grzybowicach, gdzie do
użytku została oddana nowa sala
gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Obiekt o powierzchni 1,2
tysiąca metrów kwadratowych kosztował ponad 5 mln zł. Sala została
wyposażona w nowoczesny sprzęt

sportowy, powstał również łącznik
prowadzący do budynku szkoły.
– Zaplecze i budowla są wspaniałe – nie ma wątpliwości Marek
Żywiołek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. – Taka
sala była marzeniem osób, które na
przestrzeni lat chodziły do tej szkoły
– dodaje.
W ostatnich miesiącach kontynuowane były również remonty zabrzańskich placówek oświatowych.
– Od kilkunastu lat realizowany jest
program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Do
tej pory wykonano termomodernizację około 50 placówek oświatowych za kwotę ponad 75 milionów
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Tak obiekt prezentuje się z zewnątrz

Fot. UM Zabrze

rok szkolny
złotych. Obecnie trwają prace przy
ulicy Zamkowej, natomiast trzy
placówki są na etapie oceny ofert.
Przymierzamy się również do
ogłoszenia kolejnych postępowań
przetargowych – podkreśla Leszek
Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W przededniu rozpoczęcia roku
szkolnego w auli Szkoły Podstawo-

wej nr 36 im. Juliana Tuwima odbyło
się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego. Tytuł otrzymało 30 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli
pozytywnie postępowanie egzaminacyjne oraz odbyli staż. O oprawę
artystyczną uroczystości zadbała
uczennica III LO w Zabrzu Dominika
Kiolbasa.
GOR, MM

Pokazy sztuk walki Fot. UM Zabrze

TAKIE SĄ LICZBY:

17 tysięcy

uczniów uczęszcza
do zabrzańskich placówek
oświatowych

5 tysięcy

przedszkolaków jest aktualnie
w mieście

300 mln zł

przeznacza co roku Zabrze
na oświatę
Prezydent Zabrza pasuje pierwszoklasistów na uczniów Fot. UM Zabrze
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Kolejna działka inwestycyjna między Rokitnicą a Mikulczycami znalazła nabywcę

Strefa ekonomiczna
wypełniona
w 90 procentach
Już prawie 90 procent terenów inwestycyjnych położonych w zabrzańskiej części specjalnej strefy ekonomicznej znalazło swoich nabywców. W sierpniu sprzedana została
kolejna działka. Nieruchomość kupiła firma Armet – Grupa SBS.

D

otychczas nieruchomości w zabrzańskiej części Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakupiło 31 podmiotów, co przekłada
się na prawie 90 procent sprzedanej
powierzchni strefy w Zabrzu. Piętnaście firm uruchomiło już działalność gospodarczą. Zainwestowano
dotąd ok. 500 mln zł, tworząc około
1,5 tys. nowych miejsc pracy.
Najnowszy inwestor, czyli Armet – Grupa SBS, to firma zajmująca się techniką grzewczą i sanitarną. Na terenach zabrzańskiej strefy
ekonomicznej zakupiła działkę inwestycyjną o powierzchni 0,65 ha
za kwotę ponad 686 tys. zł netto.
Firma planuje zainwestować w budowę zakładu w naszym mieście
około 5 mln zł.
Przypomnijmy, że specjalna
strefa ekonomiczna w Zabrzu to

157 hektarów podzielonych na 45
działek o powierzchni od 0,5 do 21
hektarów. W ich uzbrojenie i przygotowanie dla inwestorów miasto
zainwestowało ponad 65 mln zł.
Dziś widać, jak trafiony był to projekt. Przedsiębiorców przyciąga
m.in. znakomicie przygotowana
infrastruktura, dogodna lokalizacja
w pobliżu autostrad i lotniska w Pyrzowicach oraz dostęp do dobrze
wykwalifikowanych kadr.
– Działalność specjalnej strefy
ekonomicznej zwiększa atrakcyjność biznesową miasta i przyczynia
się do jego zrównoważonego rozwoju. Dzięki strefie inwestycyjnej
przybywa miejsc pracy, a wpływy
z podatków stanowią coraz większą
pozycję w budżecie miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR
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65 mln zł

zainwestowało Zabrze
w przygotowanie terenów
specjalnej strefy ekonomicznej

31

firm zdecydowało się dzięki
temu ulokować działalność
w naszym mieście

1,5 tysiąca

nowych miejsc pracy powstało
w strefie

500 mln zł

zainwestowali przyciągnięci
do miasta przedsiębiorcy

W zabrzańskiej strefie ekonomicznej trwa budowa kolejnych zakładów Fot. UM Zabrze
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Hala Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji zmienia oblicze

Nowoczesna trawa
zamiast wykładziny
Hala przy ul. Matejki to miejsce wielu turniejów piłkarskich dla najmłodszych

Fot. Igor Cieślicki

Nową nawierzchnię zyska boisko w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Matejki. Na modernizację obiektu miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

R

ozpoczęliśmy przebudowę hali
widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ulicy Matejki. Dzięki pozyskaniu
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wymieniona zostanie
nawierzchnia boiska. Kosztem blisko
1,9 miliona złotych ułożona zostanie
sztuczna trawa, wykonana w nowoczesnej technologii i posiadająca
wszelkie wymagane certyfikaty. Cieszę się, że dobrze skomunikowany
obiekt zostanie zmodernizowany,
aby lepiej służyć zabrzańskim środowiskom sportowym – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W ramach projektu już w pierwszej połowie września zdemontowana zostanie dotychczasowa nawierzchnia. Następnie wykonane
będą elementy montażowe bramek
piłkarskich. W dalszej kolejności ekipa budowlana wykona elastyczną
matę i ułoży najnowszej generacji
nawierzchnię z trawy syntetycznej.
Całość prac ma potrwać do końca
października.
Nowa nawierzchnia będzie miała wymiary 100 na 50 metrów. Na tej
powierzchni zostaną wydzielone trzy
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mniejsze boiska wyposażone w dwie
bramki o wymiarach 7,32 na 2,44 m
oraz sześć bramek o wymiarach 3 na
2 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników wszystkie osadzone będą w specjalnych tulejach.
– Istniejąca obecnie w hali nawierzchnia pochodzi z lat 90. Przetrwała do dzisiaj głównie dzięki
ogromnej dbałości naszych pracowników. Bardzo się cieszę, że zostanie
wymieniona właśnie w tym roku,
bo to rok jubileuszu 20-lecia spółki
MOSiR w Zabrzu. Można więc powiedzieć, że to dla nas urodzinowy
prezent – uśmiecha się Zdzisław
Trzepizur, prezes Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zabrzu. – Jakość

nowej nawierzchni będzie nieporównywalnie lepsza. To tzw. nawierzchnia
IV generacji spełniająca szereg wymogów stawianych przez FIFA – dodaje.
– To będzie jedno z największych
boisk halowych w Polsce – podkreśla
Szymon Kurdziel z katowickiej firmy
InterHall, która zajmie się realizacją
inwestycji. – Obecna podłoga miała charakter wielofunkcyjny. Nowa
nawierzchnia będzie dedykowana
przede wszystkim piłkarzom. Pozwoli ona na prowadzenia zajęć dla
dzieci i młodych piłkarzy w superwarunkach. Chodzi między innymi
o odpowiednią amortyzację. Będzie
to obiekt na bardzo wysokim poziomie – dodaje.
GOR

Szczegóły inwestycji przedstawiono podczas spotkania w ratuszu Fot. UM Zabrze
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Od 1 września obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Niższa cena za śmieci
Z początkiem września na terenie Zabrza obniżona została opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie miesięczna stawka naliczana od jednego mieszkańca wynosi 24,20 zł.

Z

miana opłaty za gospodarowanie odpadami to efekt wejścia
w życie uchwały Rady Miasta przyjętej podczas lipcowej sesji. Określono w niej, że w przypadku zamieszkałych nieruchomości miesięczna
opłata od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
wynosić będzie od września 24,20
zł. Jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełni obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, stosowana będzie
opłata podwyższona, wynosząca
48,40 zł miesięcznie od mieszkańca.
W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, stawka naliczana jest

Segregowanie śmieci oznacza korzyści dla środowiska i portfela

od worka lub pojemnika o określonej pojemności. W przypadku worka o pojemności 60 litrów będzie to
8,47 zł, a worka o pojemności 120 litrów – 16,93 zł. Opłata za pojemnik,

Fot. Igor Cieślicki

w zależności od jego pojemności,
będzie wynosić od 5,91 zł do 492,64
zł. W przypadku braku selektywnej
zbiórki odpadów, opłata ma być podwójna.
GOR

RADA MIASTA ZABRZE
POSIEDZENIA KOMISJI
KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI
15.09 godz. 16.00 - Informacje z wykonania budżetu za I półrocze
2020 r. Posiedzenie zdalne.

KOMISJA EKOLOGII

8.09 godz. 13.00 - Oczyszczalnia
Ścieków Mikulczyce po modernizacji. Komisja wyjazdowa.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

8.09 godz. 10.00 - Remonty dróg
w mieście. Wnioski do Budżetu Miasta na 2021 rok. Posiedzenie zdalne.

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA

9.09 godz. 13.00 - Centrum Informacji Kulturalnej: działalność (misja
i wizja), plany pracy, zatrudnienie.
Posiedzenie zdalne.

KOMISJA OŚWIATY

3.09 godz. 15.00 - Wyniki egzaminów
zewnętrznych. Efekt naboru do szkół
ponadpodstawowych. Posiedzenie
zdalne.

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU MIASTA
9.09 godz. 16.30 - Plany zagospodarowania terenu po niedokończonej
budowie parku wodnego. Komisja
wyjazdowa.

KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
14.09 godz. 14.00 - Sprawozdanie
z Programu Współpracy Miasta
Zabrze z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. Współpraca
z organizacjami pożytku publicznego. Posiedzenie zdalne.

KOMISJA REWIZYJNA

16.09 godz. 14.15 - Kontynuacja

posiedzenia z 11.03.2020 roku. Wynik
finansowy Spółki Górnik Zabrze S.S.A.
Komisja wyjazdowa.
16.09 godz. 15.15 - Analiza dofinansowania i wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu
miasta na rok 2020 przez Fundację
Górnika Zabrze. Komisja wyjazdowa.

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI
I REKREACJI

14.09. godz. 12.00 - Muzeum Górnictwa
Węglowego – oferta turystyczna
Zabrza. Posiedzenie zdalne.

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI
SPOŁECZNEJ

14.09 godz. 14.00 - Sprawozdanie
z Programu Współpracy Miasta
Zabrze z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. Współpraca
z organizacjami pożytku publicznego. Posiedzenie zdalne.

W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego,
dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov 2, radni Rady Miasta (w tym przewodnicząca
Rady) w ramach dyżurów przyjmują interwencje mieszkańców wyłącznie telefonicznie. Biuro Rady Miasta – tel. 32 27 39 750.
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Sierpień tradycyjnie obchodzony był jako miesiąc trzeźwości

Profilaktyka
na szklanym ekranie
Kadr z filmu „Jutro będzie lepiej” Fot. TVZ

Premiera przygotowanego przez Telewizję Zabrze filmu „Jutro będzie lepiej” wpisała się
w miejskie obchody sierpnia jako miesiąca trzeźwości. To już kolejna produkcja TVZ poruszająca niezwykle istotny problem uzależnień i walki z nimi.

O

bchody miesiąca trzeźwości w Zabrzu zawsze miały
bogaty program, w tym roku, ze
względu na pandemię, musieliśmy je mocno ograniczyć, żeby nie
narażać ludzi – mówi Jan Szulik,
koordynator ds. uzależnień przy
Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
Okolicznościowe spotkanie odbyło się pod koniec miesiąca. Jego
elementem był pokaz filmu „Jutro
będzie lepiej” w reżyserii Juliana
Jurczaka. To już kolejna produkcja Telewizji Zabrze wpisująca się
w szeroko pojęte działania profilaktyki uzależnień. Bohaterami
filmu są osoby, którym udało się
przerwać spiralę uzależnienia.
Film został sfinansowany przez
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Dołączając do działań promujących trzeźwość, Telewizja Zabrze wyprodukowała także film „Spowiedź
Justyna”. Jest to niezwykła opowieść

o człowieku, któremu wyzwolić się
ze szponów nałogu pomogła... fascynacja grzybami. Film został już doceniony przez jury ogólnopolskiego
konkursu „To nas dotyczy”, zdobywa-

jąc nominację do nagrody głównej
w kategorii reportaż.
Oba filmy można zobaczyć na antenie Telewizji Zabrze oraz na stronie
internetowej www.tvzabrze.pl.
GOR

Kazimierz Speczyk i Jan Szulik podczas spotkania podsumowującego miesiąc trzeźwości Fot. Tomasz Jodłowski
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Zabrzańskim działkowcom nie brakuje pomysłowości Fot. UM Zabrze

Ogrody prezentują się bardzo efektownie Fot. Igor Cieślicki

Przełom sierpnia i września to czas, gdy świętują rolnicy i działkowcy

Ogrody i pola pełne
Chociaż odległe są już czasy, gdy Zabrze było największą wsią Europy, w naszym mieście
wciąż nie brakuje terenów rolniczych. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także
ogrody działkowe. Przełom sierpnia i września to czas, gdy świętują zarówno rolnicy,
jak i działkowcy. Tym razem tradycyjne uroczystości zostały jednak mocno ograniczone
przez pandemię.

P

odczas obchodzonych tradycyjnie
w Grzybowicach miejskich dożynek nie zabrakło uroczystej mszy. Ze
względu na pandemię ulicami dzielnicy nie przeszedł jednak w tym roku
barwny korowód mieszkańców.
– Dożynki to dla nas bardzo ważne święto. W tym roku ominęły nas,
niestety, z uwagi na panującą sytuację wielkie obchody. Myślę jednak,
że za rok będziemy świętować w innych okolicznościach – podkreśla
Adam Tomanek, mieszkaniec Grzy-

bowic i współorganizator dożynek.
Bez znanych z minionych lat uroczystości świętowali także w tym roku
działkowcy, których w Zabrzu nie
brakuje. W naszym mieście ogrodów
działkowych jest 30. Łącznie znajduje
się w nich ponad 7,5 tysiąca działek.
– W Zabrzu ogrody zawsze cieszyły
się dużym powodzeniem, a w ostatnim czasie, w związku z pandemią,
to zainteresowanie stało się jeszcze
większe. Wielu ludzi zapragnęło mieć
swój kawałek zieleni, który, oprócz

200 LAT HISTORII
Ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty jako
pomoc charytatywna dla najbiedniejszych rodzin. W czasach I i II wojny
światowej, okresie kryzysu lat 30. oraz w ciężkich latach powojennych
uprawa działki dawała mieszkańcom szansę przetrwania. W Polsce ogródki działkowe pojawiły się z końcem XIX wieku, początkowo na obrzeżach
miast, a z czasem stały się zielonymi wyspami w ich centrum. W Zabrzu
Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią ważny element miejskiej infrastruktury, skupiając bogate życie lokalne.
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odpoczynku, zapewniłby im dodatkowo poczucie bezpieczeństwa – mówi
Leszek Bucki, przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu Okręgu
Śląskiego Polskiego Związku Działkowców. – Kto nabywa działkę, musi
pamiętać o jednym. Trzeba mieć serce
do przyrody. To powoduje, że ogród
żyje, pięknieje, zachęca, by w nim
przebywać – dodaje.
To serce widać wyraźnie w zabrzańskich ogrodach, które wygrywają regionalne, a nawet ogólnopolskie,
konkursy na najładniejszy ogród.
Przykładem może być ROD „Odrodzenie” czy też obchodzący w tym roku
35-lecie ROD „Tulipan”.
– Od kilkunastu lat nie ma u nas
wolnych działek. Ludzie bardzo chętnie spędzają w ten sposób czas. Ogród
przy ulicy Webera powstał w 1938
roku, więc ma już swoją tradycję.
O działkę trzeba dbać, jak o swój dom.
Stale jest tu coś do zrobienia. Za tę
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Regularnie pielęgnowane rośliny cieszą oczy Fot. UM Zabrze

ADAM TOMANEK,

pasji

właściciel firmy ogrodniczej w Grzybowicach

dbałość działka nam się odwdzięczy
i będzie cieszyć nasze oczy – zaznacza
Szymon Marczewski, który od ponad
20 lat jest prezesem ROD „Webera”.
Grażyna Żmijewska-Domżol, prezes ROD „Nasza Palma”, podkreśla, że
to zielone płuca dzielnicy Centrum
Południe. – Powinniśmy dbać o takie
miejsca w Zabrzu. Działki w dużej
mierze są rekreacyjne, jednak oprócz
tej funkcji warto pomyśleć o zagospodarowaniu części działki na przykład
na warzywnik – mówi Grażyna Żmijewska-Domżol.
W ubiegłym roku ROD „Nasza Palma” wraz z ROD „Webera” i ROD „Irys”
otrzymały 300 tys. zł z budżetu partycypacyjnego na projekt budowy lamp
solarnych na terenach zielonych. –
W tym roku też złożyliśmy do budżetu
partycypacyjnego projekt, tym razem
z ROD „Webera” i ROD „Kolejarz”,
dotyczący instalacji fotowoltaicznej.
Dbamy o ekologię, chcemy, by nasze
otoczenie to odczuło. Cenne jest to,
że władze naszego miasta przychylnie patrzą na nasze działania. Dzięki
temu czujemy się spokojni i bezpieczni. Dbajmy o takie miejsca, jak ogrody,
bo dzięki nim żyje się nam wszystkim
nie tylko przyjemniej, ale i zdrowiej
– uśmiecha się Grażyna Żmijewska-Domżol. 
MM
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Pomysł korowodu wprowadzili moi rodzice,
którzy podpatrzyli taką tradycję w górach.
Przyjęła się ona też w Grzybowicach. Podczas
uroczystej mszy świętej dziękujemy Bogu za
plony. Grzybowickie dożynki to święto całej
dzielnicy, na które ludzie czekają. Odwiedzają nas także mieszkańcy innych zabrzańskich
dzielnic i wspólnie z nami świętują.

MARGOTA MYŚLIWIEC,
właścicielka piekarni w Grzybowicach
Każdego roku czekamy na dożynki, by podziękować za zbiory. Dziękujemy za mąkę, że jest
z czego upiec chleb. Pamiętam swoje pierwsze
dożynki. Wymyśliłam wtedy wóz, na którym stanęła piekarnia, a my na łopatach piekarniczych
rozdawaliśmy ludziom pieczywo. Przygotowania
trwały dwa miesiące, ale warto było. Bardzo
cenne jest to, że nowi mieszkańcy chętnie przyłączają się do tej naszej dożynkowej tradycji. Można powiedzieć,
że tworzymy wspólnotę. Dzięki temu jest szansa, że te tradycje
będą w przyszłości kontynuowane.

LESZEK BUCKI,
Polski Związek Działkowców
Podjęliśmy z władzami Zabrza rozmowy dotyczące utworzenia nowego ogrodu. Prace już się
rozpoczęły. Ogród ma powstać na osiedlu Zaborze, gdzie jest wielu mieszkańców i w związku z tym duże zapotrzebowanie na działki. To
około czterech hektarów, z których można
wydzielić 100–120 działek. Obecna sytuacja
sprawiła, że podjęliśmy także starania o możliwość poszerzenia istniejących ogrodów działkowych
o tereny w sąsiedztwie.

13

DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, ZAKŁADÓW PRACY
I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Obrona cywilna
bez tajemnic
Definicji obrony cywilnej jest sporo, ale wspólny mianownik wszystkich stanowi pozamilitarne zapewnienie mieszkańcom ochrony w przypadku działań zbrojnych, katastrof
i klęsk żywiołowych. W system obrony cywilnej wpisują się zarówno działania mające
na celu przezwyciężania ich następstw, jak i szkolenia czy przedsięwzięcia planistyczne.
Historyczną podstawę obecnego systemu obrony cywilnej stanowią Konwencje Genewskie z lat 1864, 1906,
1929 i 1949 oraz stanowiący ich rozszerzenie Protokół I z 1977 r. Dotyczy
on ochrony ofiar międzynarodowych
konfliktów zbrojnych. Na gruncie
polskim kwestie związane z obroną
cywilną reguluje ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z jej zapisami „obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury, ratowanie
i udzielanie pomocy poszkodowanym
w czasie wojny oraz współdziałanie
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz ich skutków”.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Organami terenowymi są z kolei
wojewodowie, starostowie, wójtowie
lub burmistrzowie (prezydenci miast).
W zakresie ich działań mieści się kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony
cywilnej przez instytucje państwowe,
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne
działające na ich terenie.
– W maju tego roku Prezydent
RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument zawiera
podstawowe interesy i cele państwa

ZADANIA
OBRONY CYWILNEJ:
•

służba ostrzegawcza

•

ewakuacja

•

przygotowanie i organizowanie schronów

•

obsługa środków
zaciemnienia

•

ratownictwo

•

pomoc medyczna

Zorganizowane w Zabrzu ćwiczenia

•

walka z pożarami

polskiego w zakresie bezpieczeństwa
narodowego. Koncepcja bezpieczeństwa prezentuje podejście do problematyki zagrożeń i obejmuje nie tylko
zagrożenia czysto militarne – zwraca
uwagę Artur Nowakowski, naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Za realizację postanowień zawartych w strategii odpowiadają ministrowie, kierownicy urzędów centralnych,
wojewodowie, organy samorządu
terytorialnego oraz inne podmioty,
we właściwościach których pozostają
kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Są oni zobowiązani do uwzględnienia interesów
narodowych i celów strategicznych
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego we wszystkich planowanych do
realizacji przedsięwzięciach oraz działalności bieżącej. 
ZK

•

wykrywanie i oznaczanie
stref niebezpiecznych

•

odkażanie i inne działania
ochronne

•

dostarczanie doraźnych
pomieszczeń
i zaopatrzenia

•

doraźna pomoc dla
przywrócenia i utrzymania porządku w strefach
dotkniętych klęskami

•

doraźne przywrócenie
działań niezbędnych służb
użyteczności
publicznej;

•

doraźne grzebanie
zmarłych

•

pomoc w ratowaniu
dóbr niezbędnych
dla przetrwania

Artykuł sponsorowany w ramach obowiązku kierowania organizacją szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony przez Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze.
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Nowoczesne rury preizolowane

Fot. ZPEC

W ZABRZU RUSZA PROJEKT EKOLOGICZNY O WARTOŚCI PONAD 40 MLN ZŁ

Ekologiczne ciepło zamiast
przestarzałych kotłowni
Zlikwidowane zostaną dwie przestarzałe osiedlowe kotłownie, a kilka tysięcy mieszkań
w dzielnicach Helenka i Rokitnica zyska podłączenie do ciepła sieciowego. W naszym
mieście rusza właśnie realizacja proekologicznego projektu, którego wartość przekracza
40 mln zł.

P

oprawa jakości powietrza jest
dla Zabrza zadaniem priorytetowym. Od lat przeprowadzamy
szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji ponad 80 miejskich
obiektów za kwotę około stu milionów złotych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji
zrealizowaliśmy ponad 14 tysięcy
mikroinwestycji za kwotę ponad 70
milionów złotych. Podpisana teraz
umowa to kolejny krok w kierunku
zapewnienia zabrzanom ekologicznego ciepła systemowego – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Podpisana w sierpniu umowa
dotyczy realizacji pierwszego z czterech zadań ujętych w projekcie.
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Chodzi o budowę podziemnej sieci
ciepłowniczej przebiegającej wzdłuż
ul. Jordana, przez teren osiedla Helenka, aż do punktu włączenia na terenie likwidowanej kotłowni przy ul.
Niepokólczyckiego. Wartość robót
to 3,6 mln zł. Ponad 60 procent tej
kwoty stanowi pozyskane z funduszy unijnych dofinansowanie.
– Podpisanie umowy na realizację pierwszego zadania rozpoczyna
bardzo ważny projekt. Dzięki niemu
zlikwidujemy dwie osiedlowe kotłownie, a blisko trzy tysiące mieszkań uzyska możliwość podłączenia
do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Cena ogrzewania w dzielnicy Helenka i Rokitnica będzie równa cenie obowiązującej na terenie Zabrza
dla odbiorców zasilanych ze źródła

Fortum Silesia, czyli w Rokitnicy będzie niższa niż dotychczas – zwraca
uwagę Lesław Złotorowicz, prezes
Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej.
Łącznie w ramach zaplanowanej
na lata 2020–2023 inwestycji powstanie 9,2 km sieci ciepłowniczej
łączącej Elektrociepłownię Fortum
Miechowice z dzielnicami Helenka oraz Rokitnica. Przedsięwzięcie
przewiduje także rozbudowę sieci
ciepłowniczej w tych dzielnicach.
W efekcie zlikwidowana zostanie
ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w Rokitnicy.
Efektem projektu będzie spadek
emisji gazów cieplarnianych oraz
pyłów. 
GOR
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Przypominamy projekty uznane przez mieszkańców za najważniejsze inwestycje 30-lecia

Bezpieczeństwo
poziomie
inwestycja

lecia

W ankiecie przeprowadzonej z okazji 30. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych zabrzanie wybrali najważniejsze inwestycje prowadzone w Zabrzu na przestrzeni
minionych trzech dekad. W pierwszej dziesiątce znalazło się stworzenie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów.

T

en projekt nie ograniczał
się tylko do zbudowania oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. Wiązał
się również z przebudową dużej
części szpitala i stworzeniem
Obszaru Intensywnego Nadzoru
nad Pacjentem. To innowacja nie
tylko w skali województwa śląskiego, ale całej Polski – podkreśla dr Mariusz Wójtowicz, prezes
Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
– Łącznie wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy, zrewitalizowaliśmy ponad pięć tysięcy metrów
kwadratowych szpitala – dodaje.
Transport pacjenta ze śmigłow-

16

ca do sali operacyjnej zajmuje
w Zabrzu dwie minuty. Tego czasu bardziej nie da się już skrócić.
– To pierwszy w Polsce tak przygotowany kompleks pomieszczeń i przestrzeni szpitala, który
gwarantuje, że pacjent urazowy
lub w ciężkim stanie może być od
razu zabezpieczony pod każdym
względem – tłumaczy dr Tomasz
Klimkiewicz, koordynator Obszaru Intensywnego Nadzoru nad Pacjentem.
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trwała zaledwie
rok. Wykonawcą był Mostostal
Zabrze Gliwickie Przedsiębior-

stwo Budownictwa Przemysłowego. W ramach projektu zmodernizowany i rozbudowany został
także Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Swoje oblicze
zmieniła izba przyjęć. Zakupiono
najnowszej generacji sprzęt.
SOR zapewnia większe bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom
Zabrza, ale i regionu. Podobnego
obiektu nie ma bowiem w okolicznych miastach. A warto pamiętać,
że zabrzański szpital usytuowany
jest pomiędzy autostradami A1
i A4 oraz Drogową Trasą Średnicową i drogą krajową nr 88. Poszkodowani w wypadkach mogą więc
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o na najwyższym
TAKIE SĄ LICZBY:

36 mln zł

kosztowało stworzenie
Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego

21,5 metra

to wysokość,
na jakiej znajduje się
lądowisko
dla śmigłowców LPR

27 metrów
to średnica
płyty lądowiska

 oktorzy Andrzej Tyczyński, Stanisław Pająk
D
i Marek Hawranek Fot. Igor Cieślicki

liczyć na błyskawiczną pomoc.
Z lądowiska korzysta usytuowane
w pobliżu Śląskie Centrum Chorób Serca.
– W obszarze ochrony zdrowia
wciąż podejmujemy nowe wyzwania. Wyrazem tego jest między innymi ciągły rozwój naszego
Szpitala Miejskiego – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to
kolejny etap rozwoju placówki.
Inwestycja umocniła markę miasta na medycznej mapie aglomeracji i kraju – dodaje prezydent
Zabrza. 
GOR
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Dr Tomasz Klimkiewicz Fot. Igor Cieślicki

 rezydent Małgorzata Mańka-Szulik
P
i prezes Mariusz Wójtowicz Fot. Igor Cieślicki

Szpitalny Oddział Ratunkowy został otwarty w lipcu 2019 r. Fot. Igor Cieślicki
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Fot. Górnik Zabrze
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Trwają prace nad projektem rewitalizacji zabrzańskich terenów poprzemysłowych

Drugie życie terenów
po kopalni
Zagospodarowanie terenu byłej kopalni Makoszowy oraz koksowni Makoszowy było przedmiotem porozumienia zawartego w sierpniu pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń,
spółką JSW KOKS, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz miastem Zabrze.

To

ważne, aby teren po kopalni Makoszowy o powierzchni blisko 70 hektarów służył miastu i jego mieszkańcom,
generując miejsca pracy, jak również tworząc nową przestrzeń społeczną – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Dlatego powołałam specjalny zespół,
w skład którego weszli przedstawiciele właścicieli terenu oraz
miasta. Prace merytorycznie koordynował profesor Marian Turek
z Politechniki Śląskiej. Przed nami
długa droga, a sam projekt jest niezwykle trudny i ambitny. Jednak
patrząc na sukces w przygotowanej przez nas strefie ekonomicznej
w Mikulczycach, która zapełniona
jest już prawie w 90 procentach,
wierzę, że przy wsparciu rządu jesteśmy w stanie skutecznie podjąć
to wielkie wyzwanie – dodaje.
Koncepcja obejmuje opis aktualnego stanu terenów oraz zarys możliwych kierunków działań

W grudniu 2016 r. górnicy z „Makoszów” zjechali na ostatnią szychtę Fot. UM Zabrze

zmierzających do ich rewitalizacji. Dokument stanowi początek
procesu zmierzającego do przekształcenia terenów, na których
funkcjonowały kiedyś zakłady
przemysłowe, dla potrzeb nowych
użytkowników. W Sali Historycznej ratusza porozumienie pod-

pisali w sierpniu prezes Spółki
Restrukturyzacji Kopalń Janusz
Gałkowski, p.o. prezes JSW KOKS
S.A. Iwona Gajdzik-Szot, prezes
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek oraz
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR

PONAD WIEK HISTORII
Historia kopalni Makoszowy
sięga końca XIX wieku. Wydobycie węgla w zakładzie ruszyło
w 1906 r. Pod koniec lat 80. XX
wieku w kopalni Makoszowy pracowało 10 tysięcy osób. W 1988 r.
zanotowano rekordowe wydobycie, które wyniosło 5,13 mln ton.
Wydobycie zostało wstrzymane
w grudniu 2016 r. Od tego czasu
trwa proces likwidacji należącego do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń zakładu.
Zabudowania kopalni „Makoszowy” w Zabrzu Fot. UM Zabrze
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Działki przy ul. Handlowej cieszą się zainteresowaniem inwestorów

Fot. Igor Cieślicki

Ruszył ostatni etap tworzenia tzw. małej strefy ekonomicznej w Zabrzu

Nowa droga ułatwi
działalność
przedsiębiorcom
Umowa na budowę ronda oraz drogi łączącej ul. Handlową z ulicami Pyskowicką
i Magazynową podpisana została w sierpniu w zabrzańskim ratuszu. To ważna inwestycja, która istotnie ułatwi działanie firm w tzw. małej strefie ekonomicznej oraz pozwoli
na sprzedaż kolejnych gruntów.

W

ramach inwestycji powstanie
658 m drogi wraz z oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikiem, zjazdami do posesji oraz
pełnym uzbrojeniem. Nowa infrastruktura zostanie połączona z ulicami Magazynową i Pyskowicką
rondem, które zapewni większe
bezpieczeństwo niż zwykłe skrzyżowanie. Na realizację wartego ponad
5 mln zł projektu Zabrze pozyskało
ponad 2,3 mln zł dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Prace mają się zakończyć wiosną
przyszłego roku.
– Rozpoczynająca się inwestycja istotnie poprawi skomunikowanie działających w „małej strefie
ekonomicznej” zakładów pracy. To
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rozwiązanie ułatwi funkcjonowanie
takim firmom, jak Electrolux, NMC
czy Pionart, ponieważ samochody
dostawcze nie będą musiały korzystać z objazdu przez ulicę Składową.

TAKIE SĄ LICZBY:

5,2 mln zł
to wartość nowej inwestycji

2,3 mln zł
to wysokość
pozyskanego przez miasto
dofinansowania

Budowa drogi pozwoli także udostępnić dwa kolejne grunty dla nowych inwestorów – zwraca uwagę
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy,
że
miasto
w ostatnich latach wybudowało
na należących do gminy terenach
ulicę Handlową. W ubiegłym roku
powstał kolejny odcinek drogi, który pozwolił na utworzenie czterech
działek inwestycyjnych na północ
od ul. Handlowej. Budowa nowej
drogi pozwoli na udostępnienie położonych tym razem po stronie południowej kolejnych terenów o łącznej powierzchni ponad 5 ha, które
zostaną przekazane na sprzedaż po
zakończeniu inwestycji.
GOR
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W tym roku minęła setna rocznica II powstania śląskiego oraz Bitwy Warszawskiej

Uczciliśmy pamięć powstańców
Uroczystości upamiętniające zbrojne zrywy Ślązaków po I wojnie światowej oraz stulecie
Bitwy Warszawskiej odbyły się 15 sierpnia w Zabrzu-Kończycach. Obchody zainaugurowała
msza odprawiona w kościele Bożego Ciała. Następnie przy pobliskim pomniku złożone zostały kwiaty.

C

hoć nie możemy zorganizować
takich
obchodów,
na jakie te wydarzenia zasługują, bardzo się cieszę, że się tutaj
spotykamy – mówił podczas uroczystości wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski.
Historia trzech powstań śląskich była wyjątkowo burzliwa.
Pierwsze wybuchło 16 sierpnia
1919 r. i było sprzeciwem przeciw
aresztowaniu śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej. Nie zakończyło się sukcesem,
ale zwróciło uwagę innych krajów
na sprawę Śląska. II powstanie
śląskie wybuchło w nocy z 19 na
20 sierpnia 1920 r., a jego tłem

Obchody rocznicy powstań

Fot. UM Zabrze

były przygotowania do plebiscytu, który odbył się w marcu 1921 r.
Dopiero trzecie powstanie, które
wybuchło w nocy z 2 na 3 maja
1921 r., przesądziło o przyznaniu
Polsce dużej części terytorium
Górnego Śląska.
Zabrzańskie uroczystości rocznicowe zostały zorganizowane
przez Pamięć i Tożsamość – Komitet Obchodów Rocznicy Powstań Śląskich przy parafii Bożego
Ciała w Kończycach, Urząd Miejski w Zabrzu, Miejski Ośrodek
Kultury w Zabrzu, Dzielnicowy
Ośrodek Kultury w Zabrzu-Kończycach oraz Radę Dzielnicy Kończyce.
MM

TO BYŁA JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH KATASTROF W HISTORII POLSKIEGO GÓRNICTWA

W rocznicę tragedii
Zabrzanie uczcili pamięć ofiar katastrofy, do
jakiej doszło w kopalni „Makoszowy” w sierpniu
1958 r. W wyniku podziemnego pożaru zginęło
72 górników, a 87 doznało ciężkiego zatrucia.
Tragiczny pożar wybuchł około godziny 1 w nocy na
poziomie 300 metrów. Podczas cięcia palnikiem acetylenowym zapaliła się drewniana obudowa przekopu, a później
węgiel. Ogień szybko objął cały przekop, a wytwarzające się
gazy i dymy przedostawały się do innych pokładów. W strefie bezpośredniego zagrożenia znalazło się ponad 330 górników. Część z nich zdołała się ewakuować. Kilkadziesiąt
osób uległo śmiertelnemu zaczadzeniu.
Była to największa tragedia w powojennej Polsce, która
przyczyniła się do zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w górnictwie. O jej ofiarach przypomina
pomnik, jaki stanął w pobliżu bramy kopalni w 50. rocznicę
tragedii. 
GOR
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Pomnik upamiętniający ofiary tragedii
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Nie żyje jeden z najwybitniejszych polskich kardiologów

Pożegnaliśmy
prof. Stanisława Pasyka
Był wybitnym kardiologiem, twórcą nowoczesnej metody leczenia zawału serca, nazwanej metodą zabrzańską, wieloletnim dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii
w Zabrzu, czyli dzisiejszego Śląskiego Centrum Chorób Serca. 4 sierpnia, niespełna dwa
tygodnie przed swoimi 89. urodzinami, zmarł prof. Stanisław Pasyk.

D

ziękujemy, Profesorze. Pana
dokonania pozostaną w trwałej
pamięci polskiej kardiologii i akademickiego Zabrza. Pan jako pionier
zabrzańskiej kardiologii na zawsze
pozostanie w pamięci, wspólnie
z takimi gigantami medycyny i nauki, jak Zbigniew Religa, Lili Goldstein – napisał po śmierci lekarza
prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.
– Zmarł wybitny lekarz i zasłużony mieszkaniec Zabrza. Profesor Stanisław Pasyk wniósł istotny
wkład w rozwój polskiej medycyny.
Rodzinie i bliskim składam serdeczne kondolencje – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Stanisław Pasyk urodził się 16
sierpnia 1931 r. w Zamieściu. Był
absolwentem krakowskiej Akademii Medycznej, ukończył też studia
podyplomowe na Uniwersytecie
Harvarda. Od 1976 r. był wykładowcą ówczesnej Śląskiej Akademii
Medycznej. W roku akademickim
1983/84 ówczesny rektor uczelni
prof. Franciszek Kokot zaproponował prof. Stanisławowi Pasykowi
zorganizowanie nowej placówki kardiologicznej w Zabrzu. Pasyk przyjął
tę propozycję i stworzył od podstaw
Wojewódzki Ośrodek Kardiologii
w Zabrzu (obecnie Śląskie Centrum
Chorób Serca).
W 1984 r. prof. Stanisław Pasyk
zaproponował prowadzenie Kliniki Kardiochirurgii w ramach WOK
prof. Zbigniewowi Relidze, który
rozpoczął budowę oddziału, przygotowując go do przeprowadza-
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Śp. Stanisław Pasyk

Fot. Igor Cieślicki

nia najbardziej skomplikowanych
w skali kraju operacji.
W 1986 r. wprowadzono tu powszechną dziś metodę leczenia
zawałów, polegającą na wprowadzeniu do zamkniętego naczynia
wieńcowego cewnika z balonikiem, aby je udrożnić. W 1987 r.
prof. Stanisław Pasyk, jako jeden
z pierwszych lekarzy na świecie,
zdecydował o wprowadzeniu w Zabrzu – w oparciu o tę metodę – całodobowych dyżurów zawałowych,
dzięki którym tysiące chorych zachowało życie i zdrowie. Przez wiele lat 24-godzinny dyżur zawałowy
w Zabrzu był unikatem na skalę
Polski. Dopiero po kilkunastu latach ten model leczenia zawału

serca zaczęły przejmować kolejne
ośrodki w kraju.
W latach 1961–1967 i 1984–1991
prof. Stanisław Pasyk był specjalistą wojewódzkim ds. kardiologii
w województwie katowickim. Należał m.in. do Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa
Internistów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Fizjologicznego oraz
American Heart Association. Wielu
wychowanków prof. Pasyka to dzisiaj wybitni lekarze, kardiolodzy,
profesorowie, kierownicy klinik i ordynatorzy.
W 1998 r., w uznaniu wybitnych
osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie
medycyny, za zasługi dla rozwoju
naukowej współpracy międzynarodowej, został odznaczony przez
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. Kilka lat
temu prof. Stanisław Pasyk był jednym z honorowych gości „Koncertu
na milion serc” zorganizowanego
w Domu Muzyki i Tańca z okazji jubileuszu 30-lecia Śląskiego Centrum
Chorób Serca. Postać prof. Stanisława Pasyka pojawia się w opowiadającym historię prof. Zbigniewa Religi
filmie „Bogowie” w reżyserii Łukasza
Palkowskiego. W roli wybitnego kardiologa wystąpił Zbigniew Zamachowski.
Nabożeństwo żałobne w intencji
prof. Stanisława Pasyka odprawione
zostało 12 sierpnia w kościele św.
Anny. 
MM
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We wrześniu czeka nas jubileuszowy festiwal organowy

Kościoły pełne
wyjątkowych dźwięków
W pierwszą sobotę września rusza XXV Międzynarodowy Zabrzański Festiwal Organowy
im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Potrwa miesiąc, ostatni z koncertów zaplanowano
na 4 października.

P

rzez cztery kolejne weekendy
zabrzańskie kościoły wypełnią
dźwięki królewskiego instrumentu,
a koncerty zagrają wirtuozi muzyki
organowej z Polski, Słowacji i Włoch.
Międzynarodowy Zabrzański Festiwal
Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego to prawdziwa uczta dla melomanów. Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia artystycznego jest
Urząd Miejski w Zabrzu, a dyrektorem
artystycznym Waldemar Krawiec.
– Podczas liturgii słyszymy grające
organy, ale nie są one w pełni wykorzystywane – zwraca uwagę Waldemar

Krawiec. – Organy to trudny i piękny
instrument, który wymaga stałego
zgłębiania jego tajników. Na festiwal
przyjeżdżają mistrzowie, którzy prezentują bardzo trudne utwory, dzięki
którym można zobaczyć ten instrument w nieco innej odsłonie. Festiwal
służy temu, by rozpowszechnić tę muzykę, pokazać ją szerszemu gronu odbiorców – dodaje.
Podczas koncertu inauguracyjnego w kościele św. Wawrzyńca w Zabrzu
wystąpi Luigi Ratti z Włoch. Kolejne
odsłony festiwalu zaplanowano w kościołach: Najświętszego Serca Pana

Jezusa, Pokoju, Wniebowzięcia NMP,
św. Teresy, św. Franciszka i św. Jana
Chrzciciela. W sobotę 3 października
na poziomie 320 Kopalni Guido wystąpi Śląska Nauczycielska Orkiestra
Akordeonowa. Zwieńczeniem festiwalu będzie zaplanowany na 4 października w kościele św. Józefa koncert Waldemara Krawca, któremu towarzyszyć
będzie chór Resonans con tutti.
Informacje o tegorocznych wykonawcach i repertuarze koncertów
można znaleźć na stronie internetowej festiwalu: www.festiwal-organowy.pl.
MM

reklama

Konkurent s.c.
Zabrze, ul. Ofiar Katynia 56

PROFESJONALNE
POLEROWANIE SAMOCHODÓW
Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 15.00
Kontakt: Tel. 32 274 93 92
E-mail: konkurent@onet.pl
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Zabrzańskie instytucje kultury powoli wznawiają działalność

Filharmonicy inaugurują
71. sezon artystyczny...
„Niezagrane przeboje” to
tytuł koncertu, jakim Filharmonia Zabrzańska zainauguruje 71. sezon artystyczny.
Zaplanowany na 11 września
występ będzie pierwszą od
kilku miesięcy okazją do spotkania się ze słuchaczami na
żywo.
– Pół roku po zawieszeniu z powodu pandemii naszej działalności chcemy spotkać się z naszymi
słuchaczami. Koncert zatytułowaliśmy podwójnie: „Niezagrane
przeboje – wielka reaktywacja”. Tematem przewodnim będą utwory,
które miały mieć swoje wykonania
podczas wiosennych koncertów,
do których ze zrozumiałych względów nie doszło – mówi Sławomir
Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej.
Orkiestra wystąpi w pomniejszonym składzie. W związku z obo-

Sala koncertowa Filharmonii Zabrzańskiej

Fot. UM Zabrze

wiązującymi obostrzeniami mniej
osób będzie mogło również usiąść
na widowni. W roli prowadzącego
i dyrygującego wystąpi Sławomir
Chrzanowski. Z kolei 18 września
o godzinie 18 usłyszymy „Małe
przeboje wielkich mistrzów”. Za
pulpitem dyrygenckim stanie Wojciech Barczyński. W programie
znalazły się m.in. utwory Haendla,

Beethovena, Elgara, Gershwina
i Czajkowskiego.
Przypomnijmy, że w ostatnich
miesiącach zabrzańskich filharmoników można było słuchać m.in. na
antenie Telewizji Zabrze. Efektem
współpracy Filharmonii Zabrzańskiej
oraz Centrum Informacji Kulturalnej
stał się bowiem cykl programów „Zaproś filharmonię do domu”. 
MM

...teatr zaprasza w nowej odsłonie
Na scenie Domu Muzyki
i Tańca zamierzają zainaugurować nowy sezon artyści
Teatru Nowego w Zabrzu.
Na 19 i 20 września zaplanowano prezentację w nowej
odsłonie farsy „Okno na Parlament”.

Spektakl „Okno na Parlament”
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Fot. Paweł Janicki

S A M O R Z Ą D O W E

– Kończymy prace związane
z modernizacją budynku naszego
teatru i już za moment zaprosimy
państwa do „nowej” siedziby. Ale
zanim to nastąpi, 19 i 20 września
serdecznie zapraszamy do Domu
Muzyki i Tańca, gdzie w nowej odsłonie zaprezentujemy farsę „Okno
na Parlament” w reżyserii Marcina Sławińskiego – mówi Paweł Ja-

nicki z Teatru Nowego w Zabrzu.
„Okno na parlament” to lekka i niezwykle zabawna komedia pomyłek
i fałszywych tożsamości, w której
precyzyjnie skonstruowana intryga i brawurowe tempo akcji ani
na chwilę nie dają widzowi odetchnąć. Pewnego razu w luksusowym apartamencie londyńskiego
hotelu minister brytyjskiego rządu
i romansująca z nim sekretarka
opozycji znajdują zwłoki. Chcąc
uniknąć skandalu, postanawiają
zatuszować całą sprawę. Czy to się
uda, biorąc pod uwagę przeszkadzający im ciągle personel hotelu,
zazdrosnego męża i kilka innych
osób, w tym także samego nieboszczyka? 
GOR
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KOLEJNA INWESTYCJA W RAMACH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
Jako pierwsi nowe boisko wypróbowali podopieczni Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze

Fot. UM Zabrze

Młodzi piłkarze wybiegli
na nową murawę
Nowe boisko piłkarskie otwarte zostało w Mikulczycach. Obiekt przy ul. Gabrieli
Zapolskiej powstał w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Inauguracyjny
mecz rozegrali na nim wychowankowie Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze.

S

uper się gra, bo trawa jest równa. Trawa jest najfajniejsza.
Lepsza niż na innych boiskach
– dzielili się wrażeniami mali piłkarze.
– To boisko jest dowodem na to,
że marzenia się spełniają – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Oddajemy
do użytku kolejny obiekt sportowy
zrealizowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach. To również
jedna z wielu ważnych dla zabrzan
inwestycji, która wybrana została
w ramach Zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego – dodaje.
Projekt pochłonął prawie 450
tys. zł. W ramach inwestycji wykonano boisko piłkarskie o wymia-
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rach 25x50 m ze sztuczną murawą.
Zostało ono ogrodzone piłkochwytem o wysokości sześciu metrów.
Od strony lasu obiekt zabezpieczono także stalową siatką. W czasie
prac konieczne było wycięcie jedenastu drzew, dlatego miasto dokonało nasadzenia 22 nowych drzew.
Pomysłodawcą budowy boiska
był śp. Andrzej Wandiger, którego
rodzina uczestniczyła w uroczystym otwarciu obiektu. – To boisko
było bardzo potrzebne. Taki obiekt
przyczynia się do integracji mieszkańców dzielnicy. To nie tylko
sport, ale też możliwość spędzenia miło czasu – podsumowuje Joachim Wienchor, zabrzański radny
z Mikulczyc.
GOR

TAKIE SĄ LICZBY:

450 tys. zł
kosztowało nowe boisko

25x50 metrów
to wymiary boiska

1710
mieszkańców
zagłosowało na ten projekt
w ramach Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego
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Przy Arenie Zabrze powstanie boisko treningowe z podgrzewaną murawą

Treningi i sparingi
bez względu na pogodę
W tym miejscu powstanie nowe boisko

Fot. UM Zabrze

Będzie miało podgrzewaną murawę i profesjonalne oświetlenie. Przy Arenie Zabrze powstanie pełnowymiarowe boisko treningowe dla piłkarzy. Budowa obiektu pochłonie
4,5 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi pozyskane przez Zabrze dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

P

omimo trwającej pandemii realizujemy w Zabrzu wiele inwestycji z różnych dziedzin. Budujemy
i remontujemy drogi, żłobki, szkoły,
zabytki, obiekty sportowe. Na te cele
pozyskujemy fundusze zewnętrzne.
Przykładem jest pełnowymiarowe
boisko treningowe z podgrzewaną
murawą i oświetleniem przy Arenie
Zabrze – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki tej inwestycji możliwe będzie wzmocnienie planu treningowego pierwszego
zespołu Górnika Zabrze – dodaje.
Spółka Stadion w Zabrzu ogłosiła przetarg na budowę boiska treningowego 9 czerwca. Złożono trzy
oferty. Przetarg wygrała firma Interhall. Prace budowlane powinny
się zakończyć do końca tego roku.
Projekt obejmuje budowę boiska
o wymiarach 105 na 68 metrów wraz
z oświetleniem, wykonanie instalacji
ogrzewania boiska oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury węzła
cieplnego stadionu do jego zasilania.
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– Boisko będzie miało trawę naturalną – mówi Szymon Kurdziel, prezes
spółki Interhall. – Budujemy boiska
dla ekstraklasy, co gwarantuje najwyższy poziom wykonania prac – dodaje.
– To dla nas historyczna chwila.
Górnik wejdzie na zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o bazę. To już poziom europejski – przyznaje Dariusz

Czernik, prezes Górnika Zabrze.
– Dysponowanie przy głównym boisku trzema płytami treningowymi
o bardzo dobrej jakości, w tym jedną
podgrzewaną z oświetleniem, powoduje, że można trenować dłużej,
rozgrywać mecze sparingowe, kontrolne w okresie jesiennym czy nawet zimowym – dodaje.
GOR

Podpisanie umowy na budowę boiska Fot. UM Zabrze
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Mecze rozgrywane były m.in. na Arenie Zabrze Fot. UM Zabrze

Za nami XIX Turniej Juniorów Starszych im. Ernesta Pohla

Piłkarskich emocji nie brakuje
Drużyny Górnika Zabrze, Banika Ostrawa, Ruchu Chorzów i SKS Gwarka Zabrze wzięły
udział w XIX Turnieju Juniorów Starszych im. Ernesta Pohla o Puchar Prezydenta Miasta
Zabrze. Mecze rozgrywane były w pierwszy weekend sierpnia na stadionie Sparty oraz
Arenie Zabrze.

To

fajne doświadczenie. Można
się pokazać przed sezonem
i sprawdzić w starciu z innymi drużynami – mówi Bartłomiej Iwański
z Górnika Zabrze, który okazał się
najlepszym strzelcem turnieju.
Patron turnieju nie jest przypadkowy. Ernest Pohl rozpoczynał piłkarską karierę na śląskich podwórkach.
Od początku się wyróżniał. – Myślę,
że poradziłby sobie na każdej pozycji. Może dłużej musiałby potrenować tylko jako bramkarz – śmieje się
Stanisław Oślizło, legendarny obrońca i kapitan Górnika Zabrze. – To był
piłkarz, który dwa razy ustawił się
w kolejce, kiedy Bozia dzieliła talenty
piłkarskie. Zapisał się w historii naszego klubu i miasta – dodaje.
– Który z piłkarzy zdobył dziesięć razy tytuł mistrza Polski? I to
jeszcze w takiej sytuacji, że dwu-
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krotnie zdobył go z Legią, przeszedł
do Górnika i od razu Górnik też
zdobył tytuł mistrza Polski – zwraca uwagę wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski. – To pokazuje, jaki potencjał był w tym zawodniku. Ernest Pohl przez dekadę
był absolutnie królem polskich boisk i stadionów – dodaje.
Z tegorocznej rywalizacji zwycięsko wyszli młodzi piłkarze Ruchu Chorzów. Drugie miejsce zajął
Gwarek Zabrze, trzeci był Górnik,
a czwarty Banik. – Wynik nie jest
najważniejszy. Najistotniejsze jest
to czy w tych drużynach mamy talenty, które w przyszłości będziemy
oglądać na boiskach ekstraklasy.
I właśnie pod tym kątem obserwuje
się rozgrywki juniorskie – podkreśla
wiceprezydent Krzysztof Lewandowski. 
GOR

WYJĄTKOWY PATRON
Ernest Pohl był
wychowankiem
Slavii Ruda
Śląska. W latach
1953–1956 grał
dla Legii Warszawa, natomiast
od 1957 r., przez
jedenaście sezonów, występował w Górniku Zabrze.
Po zakończeniu kariery łączył pracę
zawodową z grą dla polonijnych klubów w Stanach Zjednoczonych.
Z Legią Warszawa dwukrotnie
zaliczył krajowy dublet, zdobywając
mistrzostwo i Puchar Polski (1955,
1956). W barwach Górnika Zabrze
ośmiokrotnie został mistrzem Polski
(1957, 1959, 1961, 1963–1967) i jeden
raz wygrał Puchar Polski (1965).
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Do Zabrza dotarły medale zdobyte przez piłkarzy ręcznych Górnika
w minionym sezonie

Szczypiorniści
z medalami
Trzecie miejsce na podium zapewnili sobie już w lutym, ale dopiero teraz otrzymali medale. 2 września do Zabrza dotarły brązowe medale PGNiG Superligi w sezonie
2019/2020. Gratulujemy naszym szczypiornistom i życzymy powodzenia w rozpoczynającym się właśnie nowym sezonie.

C

hoć ze sporym opóźnieniem,
i z racji pandemii w o wiele
skromniejszych okolicznościach,
Trójkolorowi
oficjalnie
zostali brązowymi medalistami sezonu 2019/2020 – podkreśla Paweł
Franzke, rzecznik klubu NMC Górnik Zabrze.
Skromna uroczystość odbyła się
2 września. Medale na ręce dyrektora klubu Dariusza Mogielnickiego
wręczyli przedstawiciele zarządu
PGNiG Superligi – wiceprezes Piotr
Należyty i komisarz Piotr Łebek.
Wkrótce medale ostatecznie trafią
do zawodników.
– Przypomnijmy, że Trójkolorowi uplasowali się na trzeciej pozycji
tabeli jeszcze w lutym. Oczekiwali
wtedy na rundę finałową rozgrywek,
ale te zostały przerwane przez pandemię. Ostatecznie, decyzją komisarza rozgrywek, Górnik oficjalnie
zachował wynik z niedokończonych
rozgrywek rundy zasadniczej i zdobył brązowy medal – tłumaczy Paweł
Franzke.
Rozpoczęcie nowego sezonu
rozgrywek PGNiG Superligi zaplanowano na pierwszy weekend
września. Szczypiorniści najwyższej
klasy rozgrywkowej rozpoczną rywalizację w zmienionym systemie –
każdy z każdym, mecz i rewanż. Nie
będzie fazy play-off. Ostatni zespół
spadnie do I ligi, a drużyna, która
zajmie drugie miejsce od końca, ro-
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Medale odebrał dyrektor klubu Dariusz Mogielnicki (z lewej)

zegra baraż o utrzymanie w PGNiG
Superlidze z drugim zespołem I ligi.
Bez zmian pozostaje system punktacji. Za każdy wygrany mecz w regulaminowym czasie drużyna zdobędzie trzy punkty, za zwycięstwo
po rzutach karnych dwa punkty, za
porażkę po rzutach karnych jeden
punkt, za porażkę w regulaminowym czasie gry zero punktów.
Zmiany dotyczą również organizacji meczów i obecności kibiców
na trybunach. Protokół przewiduje
m.in. ograniczenie dopuszczalnej
liczby fanów na trybunach do maksymalnie 50 procent miejsc siedzących w hali, a każdemu kibicowi
przed wejściem zostanie zmierzona
temperatura ciała. Obowiązkowa

Fot. handballzabrze.pl

będzie również dezynfekcja rąk oraz
maseczka do zakrycia nosa i ust.
Zrezygnowano z ceremonii rozpoczęcia meczu i obecności dodatkowych osób w bliskiej okolicy boiska.
W nowym sezonie, za sprawą zmian
wprowadzonych przez Związek Piłki
Ręcznej w Polsce, podczas meczów
PGNiG Superligi na boisku będzie
musiało znajdować się równocześnie minimum dwóch Polaków
w każdym z zespołów. Zostanie również zmieniony system oceny pracy
sędziów. Wezmą w nim udział m.in.
kluby rywalizujące w rozgrywkach.
W inauguracyjnym spotkaniu
Trójkolorowi podejmą w swojej
hali zespół Stali Mielec. Trzymamy
kciuki!
GOR
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Przy Arenie Zabrze zlokalizowana była meta II etapu tegorocznego Tour de Pologne

Kolarski finisz przy za
Już po raz czwarty na ulicach naszego miasta ścigali się uczestnicy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Przy Arenie Zabrze zlokalizowana była meta II etapu tegorocznej rywalizacji. Jako pierwszy przejechał ją Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Aktualny
mistrz świata wyprzedził Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) i Davide Balleriniego
(Deceuninck – Quick-Step).

D

rugi etap 77. Tour de Pologne
był najkrótszym w całym wyścigu. Płaska trasa z Opola do Zabrza o długości 151,5 km sprzyjała
uciekinierom. Niedługo po starcie
od peletonu oderwało się dwóch
kolarzy, który uciekali także na
pierwszym etapie – Maciej Paterski
z Reprezentacji Polski oraz Julius
van der Berg z EF Pro Cycling. Polak
skoncentrował się na zdobywaniu
punktów w klasyfikacji Najaktyw-
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niejszy Zawodnik LOTTO i wygrał
lotne premie w Strzelcach Opolskich oraz Ujeździe. Z kolei Holender triumfował na jedynej Górskiej
Premii PZU na drugim etapie – na
Górze Świętej Anny.
Choć maksymalna przewaga
ucieczki sięgnęła nawet sześciu minut, to na rundach w Zabrzu peleton doścignął Paterskiego i van der
Berga, a do głosu doszły drużyny
rozprowadzające swoich sprinte-

rów. To zadanie najlepiej wykonała
grupa Trek-Segafredo, która perfekcyjnie dowiozła do mety Madsa
Pedersena. Aktualny mistrz świata
stoczył na ostatnich metrach zacięty bój z Pascalem Ackermannem,
minimalnie wyprzedzając niemieckiego sprintera. Podium etapu uzupełnił Davide Ballerini.
– Bardzo się cieszę, że mogłem
wygrać. Dedykuję to zwycięstwo
Fabio Jakobsenowi, życząc mu po-
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Najlepsi zawodnicy II etapu wyścigu Fot. Szymon Gruchalski/Tour de Pologne

Fot. Szymon Gruchalski/Tour de Pologne

Zawodnicy kilkakrotnie pokonali pętlę prowadzącą ulicami Zabrza Fot. Szymon Gruchalski/Tour de Pologne

abrzańskim stadionie
wrotu do zdrowia – mówił na mecie
Mads Pedersen.
Podobnie jak w poprzednich
latach, nie zawiedli zabrzańscy
kibice. Tym razem, ze względu
na pandemię, musieli się jednak
liczyć z wieloma ograniczeniami. – Wyścig kolarski Tour de Pologne był w tym roku pierwszym
tego typu wydarzeniem organizowanym w Europie – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – 6 sierpnia oczy
kibiców kolarstwa z całego świata
skierowane były na Zabrze. Zmagania kolarzy transmitowane były
do 130 krajów. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą
przyczynili się do udanej organizacji tego wielkiego wydarzenia –
dodaje.
GOR
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Fot. Szymon Gruchalski/Tour de Pologne

PROMOCJA DLA MIASTA
Tour de Pologne to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych
imprez sportowych w Polsce. Od 2011 r. zaliczany jest do UCI World Tour,
czyli cyklu najważniejszych zawodów świata w kolarstwie szosowym. Co
roku zawodników ogląda na trasie ok. 3,5 mln kibiców, a transmisja telewizyjna dociera do ponad stu krajów na całym świecie.
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NIE ZAWSZE ROK SZKOLNY W ZABRZU ROZPOCZYNAŁ SIĘ 1 WRZEŚNIA

Z dziejów
zabrzańskiej oświaty
Wrzesień chyba wszystkim kojarzy się z rozpoczęciem roku szkolnego. Okazuje się jednak,
że na przestrzeni lat młodzi mieszkańcy naszego miasta nie zawsze właśnie w tym miesiącu ruszali do szkolnych ławek.

O

bowiązek szkolny, zwany także przymusem szkolnym,
wprowadzono w Prusach w 1819 r.
W ustawie z 1825 r. postanowiono,
że do szkoły pójść miały pięciolatki. W 1845 r. ustalono z kolei, że
obowiązkowi szkolnemu podlegały
dzieci w wielu 6–13 lat. Wraz z rosnącą liczbą ludności powiększała
się sieć szkół elementarnych, których nazwę z czasem zmieniono
na szkoły powszechne (Volksschule
– błędnie tłumaczona na język polski jako szkoła ludowa). Nadzór nad
nimi sprawowały powiatowe inspekcje szkolne.
Po utworzeniu powiatu zabrskiego w marcu 1873 r., również
w Zabrzu powstała powiatowa inspekcja szkolna. W 1887 r. podlegało jej 31 szkół, do których uczęszczało 11 944 uczniów. Siedem lat
później, w 1894 r., były to już 32
szkoły z 15 267 uczniami w 194 klasach. Średnio w powiecie było to 78
uczniów w klasie!
W 1899 r. w powiecie zabrskim
istniały już dwa okręgi inspekcji
szkolnej. Okręg Zabrze I obejmował
Małe Zabrze, Stare Zabrze, Dorotę, Sośnicę, Zaborze Wieś i Porębę,
Makoszowy. W 13 szkołach było 130
klas, a 111 nauczycieli uczyło 10 255
uczniów (na jednego nauczyciela przypadało 92 uczniów). Okręg
Zabrze II obejmował Bielszowice,
Kończyce, Pawłów, Biskupice, Bujaków, Paniowy, Paniówki, Rudę oraz
Zaborze Kolonie A, B, C i D. W 21
szkołach było 145 klas, a 132 nauczycieli uczyło 10 897 uczniów (na
jednego nauczyciela przypadało 82
uczniów).
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 wiadectwo odejścia z Katolickiej Szkoły dla
Ś
Dziewcząt w Starym Zabrzu, 1896
Fot. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

W następnych latach zmieniono
granice tych okręgów. W 1911 r. do
okręgu Zabrze I należały Bielszowice, Kończyce, Pawłów, Makoszowy,
Maciejów, Sośnica i Zabrze. W 29
szkołach były 304 klasy, a 291 nauczycieli uczyło 20 871 uczniów (na
jednego nauczyciela przypadało 71
uczniów). Okręg Zabrze II obejmował Biskupice, Bujaków, Chudów,
Paniowy, Paniówki, Rudę i Zaborze.
W 24 szkołach było 212 klas, a 205
nauczycieli uczyło 14 542 uczniów
(na jednego nauczyciela przypadało
70 uczniów).
***
Nauczyciel zarabiał pod koniec
XIX w. około 1400 marek rocznie.
Mógł mieszkać w szkole, a jeżeli

wynajmował mieszkanie, to czynsz
opłacało mu państwo. Młodzi nauczyciele z krótkim stażem otrzymywali dodatek czynszowy. Nauczyciele w powiecie zabrskim byli
w większości absolwentami seminariów nauczycielskich w Białej,
Głogówku, Głuchołazach, Oleśnie,
Opolu, Pilchowicach, Pyskowicach,
Prószkowie i Wrocławiu. Zdecydowaną większość grona pedagogicznego stanowili mężczyźni.
Większość szkół powszechnych
w powiecie zabrskim stanowiły
szkoły katolickie, często osobne dla
chłopców i dla dziewcząt. Poza tym
było kilka szkół ewangelickich, szkoła żydowska, a także Simultanschule,
czyli szkoły dla dzieci różnych wyznań. Czasami było tak, że w jednym
budynku, odpowiednio podzielonym, znajdowały się dwie szkoły –
osobna dla chłopców i osobna dla
dziewcząt (np. w Zabrzu przy obecnej ul. Królewskiej funkcjonowała
szkoła nr 14 dla chłopców i szkoła nr
15 dla dziewcząt). Zdarzało się również, że w szkole katolickiej uczyły
się dzieci wyznania ewangelickiego
i mojżeszowego.
Rok szkolny zaczynał się w Prusach 1 kwietnia i trwał do 31 marca.
W jego trakcie miały miejsce cztery
przerwy od nauki. O ile ferie świąteczne, tak przypadające na okres Bożego
Narodzenia, jak i Wielkanocy, miały
swoje terminy związane bezpośrednio z terminem tych świąt, to już z feriami letnimi i jesiennymi było różnie.
Np. w 1900 r. we wszystkich szkołach
powszechnych w ówczesnym powiecie zabrskim nauka przed feriami letnimi zakończyła się 7 lipca. Same zaś
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Grono pedagogiczne Szkoły Powszechnej w Zabrzu przy Dorotheenstr., ok. 1915

ferie trwały do 22 lipca w Bujakowie,
Chudowie, Paniowach i Paniówkach;
do 29 lipca w Biskupicach, Bielszowicach, Pawłowie, Kończycach, Rudzie,
Makoszowach i Sośnicy; do 5 sierpnia
w Borsigwerku, Starym Zabrzu, Małym Zabrzu, Dorocie i Zaborzu. Z kolei
nauka przed feriami jesiennymi (zwanymi również czasem kartoflanymi)
we wszystkich szkołach zakończyła
się 29 września. Uczniowie w Starym
Zabrzu, Małym Zabrzu, Zaborzu, Borsigwerku i koloniach Zaborze A, B, C,
D wrócili do szkół już 8 października.
Tydzień później, bo 15 października,
naukę wznowili uczniowie w Makoszowach, Sośnicy, Biskupicach, Bielszowicach, Kończycach, Pawłowie
i Rudzie. Najpóźniej, bo dopiero 22
października, rozpoczęła się nauka
w Bujakowie, Chudowie, Paniowach
i Paniówkach.
Osiem lat później, w 1908 r., terminy tych ferii w poszczególnych
szkołach wyglądały następująco. Ferie letnie w Zabrzu zaczęły się w sobotę 4 lipca i zakończyły we wtorek
4 sierpnia. Tego samego dnia zaczęły
się ferie w Biskupicach, Rudzie i Zaborzu, lecz trwały o tydzień dłużej,
do 9 sierpnia. W Bielszowicach, Pawłowie i Kończycach wakacje letnie
trwały od 5 lipca do 2 sierpnia. 12
lipca rozpoczęły się ferie w Makoszowach, Maciejowie i Sośnicy.
W dwóch pierwszych miejscowościach trwały one do 2 sierpnia, zaś
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Fot. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

w trzeciej – do 9 sierpnia. Najpóźniej, bo dopiero 19 lipca, wakacje
zaczęły się w Bujakowie, Chudowie,
Paniowach i Paniówkach. Dzieci
z tych miejscowości do szkół wróciły
10 sierpnia. Również ferie jesienne
w powiecie zabrzańskim zaczynały
się i kończyły różnie w poszczególnych miejscowościach. W Zabrzu,
Biskupicach, Rudzie i Zaborzu trwały od 3 do 12 października; w Bielszowicach, Pawłowie i Kończycach
– od 4 do 18 października; w Makoszowach – od 1 do 14 października;
w Maciejowie – od 27 września do
18 października; w Sośnicy – od 27
sierpnia do 11 października; w Bujakowie, Chudowie, Paniowach
i Paniówkach – od 27 września do
18 października. Powodem takiego zróżnicowania długości trwania
ferii letnich i jesiennych wydaje się
być podział na gminy o charakterze
przemysłowym i gminy o charakterze rolniczym. W tych drugich dłuższe były ferie jesienne, bo dzieci potrzebne były przy pracach polowych.
***
Dzieci uczęszczające do szkoły
wpisywano do katalogu szkolnego.
Nie wszystkie zgłaszały się w obowiązującym terminie. Z katalogu katolickiej szkoły dla dziewcząt w Starym
Zabrzu wynika, że 1 kwietnia 1881 r.
do klasy VI (dziewczęta urodzone
w latach 1873–1875) zapisano jedną
uczennicę, 4 kwietnia – dwie kolej-

ne, 5 kwietnia – cztery, 6 kwietnia
– sześć, 7 kwietnia – trzy, 8 kwietnia
– dwie. W następnych dniach, aż do 2
maja, zapisano do tej klasy jeszcze 84
uczennice, łącznie było ich 102.
Świadectwo szkolne otrzymywały jedynie dzieci kończące naukę
w szkole (Entlassungs-Zeugnis); nie
było świadectw na zakończenie każdej klasy. Zamiast nich z czasem pojawiły się zeszyty świadectw (Zeugnis-Heft), w które wpisywano oceny
końcowe uzyskiwane przez uczniów
na zakończenie poszczególnych półroczy. Pod koniec XIX w. na świadectwie oceniano uczęszczanie do szkoły, pilność i sprawowanie. Poza tym
wymieniono na nim 18 przedmiotów: naukę religii, czytanie, recytację, gramatykę niemiecką, kaligrafię,
wypracowanie (Freischreiben), pisanie poprawne (ortograficzne) i interpunkcję, liczenie, geometrię, historię,
geografię, historię naturalną, przyrodę, śpiew, gimnastykę, prace ręczne,
sadownictwo. Oceny z takiego świadectwa wpisane były również w odpowiedniej rubryce w katalogu szkolnym. Na świadectwie z 1909 r. pięć
przedmiotów (czytanie, recytacja,
gramatyka niemiecka, wypracowanie, pisanie poprawne i interpunkcja) połączono w jeden – niemczyzna
(Deutsch). Poza tym zniknęło z niego
sadownictwo.

Piotr Hnatyszyn,
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – prawo twórcy do korzystania
z wynalazku, 7 – wykonana na wzór oryginału,
8 – przełożony giermka, 9 – nagłe skurcze przepony, 10 – z niepewnością czekają na nie ci,
którzy zdawali egzaminy, 11 – błękit nad nami,
12 – imię w tytule filmu Luca Bessona, 15 – Kargulowa córka, 18 – sukces, zwycięstwo, 21 – rodzaj ćwiczeń gimnastycznych popularnych
wśród kobiet, 24 – służy do czyszczenia lufy broni palnej, 25 – rybie jaja, 26 – gliniany instrument
muzyczny.
Pionowo: 1 – przenośna zasłonka szpitalna, 2 – intensywnie karmiona świnia, 3 – porasta brzegi jeziora, 4 – linka dla boksera do
ćwiczeń lub dla dziewczynki do zabawy, 5 – poprzedza ją rachunek sumienia, 6 – stolica Mali,
13 – inaczej o olimpiadzie, 14 – kaowiec z „Rejsu”,
16 – spód oceanu, 17 – do mierzenia promili,
19 – coś wyjątkowego, 20 – Ramzes XII lub Cheops, 22 – ksiądz z „Pana Tadeusza”, 23 – deser gotowany na mleku.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Janusza Laskowskiego, utworzą litery
z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1. zakonnik,
2. złocisty napój z pianką,
3. gorący taniec rodem
z Kuby,
4. atrybut piłkarskiego
sędziego,
5. sprzęt sportowy Janusza
Sidły,
6. dla głupca w repertuarze
zabrzańskiego Teatru
Nowego,
7. spaceruje we śnie,
8. coś na ząb po wódce.
Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.
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FOTOKONKURS

Fot. I. Cieślicki

1

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
1. Ballada wagonowa
2. Estragon
3. Szyb Maciej

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Gioacchina Rossiniego.
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Studio Effect
fryzury&paznokcie
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Tel. 32 276 12 88
Zabrze, ul Piłsudskiego 13
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