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Klucze do szczęścia wręczone
Prawie 30 mieszkań i dwa lokale użytkowe
powstały w nowym budynku gminnej spółki
ZBM-TBS przy ul. Niedziałkowskiego.
W czerwcu lokatorzy odebrali klucze
do swoich wymarzonych „M”.
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Na dobry początek
Na uczniów spędzających lato w Zabrzu jak co roku czeka sporo ciekawych zajęć

Wakacje w mieście pełne atrakcji
Wakacyjny wypoczynek już za
pasem. Nie wszyscy młodzi
zabrzanie będą mieli szansę
spędzić lato poza miastem.
Ci, którzy zostaną w domu,
nie muszą jednak narzekać na
nudę. Wakacyjna oferta dla
uczniów pozostających w mieście jest bardzo bogata.
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– Po miesiącach spędzonych
w szkolnych ławkach przyszedł
czas na upragnione wakacje. Czas spędzony latem
w Zabrzu z pewnością nie
będzie nudny. Atrakcyjne
propozycje przygotowały
szkoły i działające w mieście instytucje kultury. Czekają zajęcia rekreacyjne
i plastyczne. Aktywnie będzie można spędzić czas odwiedzając działające w mieście
obiekty sportowe. Swoją ofertę
systematycznie wzbogacają obiekty na szlaku zabytków techniki. Jestem
przekonana, że lato spędzone w naszym
mieście dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Gratulując sukcesów i dobrych stopni, życzę udanych i bezpiecznych wakacji, które na długo pozostaną
w pamięci – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Tradycyjnie już podczas wakacji swoje boiska i hale udostępnia bezpłatnie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
zwolenników aktywnego wypoczynku czekają również pływalnie na osiedlu Kopernika i placu Krakowskim.
Formę szlifować można na kortach tenisowych i profesjonalnej bieżni, jaka
otwarta została na terenie obiektu
Walki Makoszowy.
„Wakacje w kolorach tęczy” organizuje
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu. – Zapraszamy najmłodszych na kolorowy zawrót głowy do Miejskiego Ośrodka Kultury i naszych filii. Przygotowaliśmy atrakcje
w kolorach tęczy z niespodziankami. Będzie bajkowo, cyrkowo i bardzo ekspresyjnie – zapowiada Katarzyna Flak, dyrektor MOK. Na uczestników czekają

Nowa bieżnia na terenie Walki Makoszowy

Pole do popisu mają tenisiści

m.in.
warsztaty jubilerskie
i „Bajka o kolorach, czyli bajka, w której nie ma smoka!”. Po raz 19. odbędzie się w tym roku akcja „Lato w bibliotece”. W jedenastu filiach Miejskiej
Biblioteki Publicznej będzie można
poznać bliżej twórczość Jana Brzechwy oraz historię i zabytki Zabrza.
Na warsztaty plastyczne, pokazy slajdów i rozwiązywanie łamigłówek spod
znaku k-dronu zaprasza Muzeum Miejskie. W Muzeum Górnictwa Węglowego będzie można z kolei poznać tajniki wydobywania i obróbki srebra. Będą
konkursy wiedzy na temat górnictwa
i symboliczne pasowanie na górnika.
Swoich sił w wykonywaniu zawodów
związanych z górnictwem będą mogli z kolei spróbować uczestnicy zajęć
przygotowanych w Kopalni Guido.
– Zajęcia będziemy realizować wspólnie
z partnerami z Walcowni Cynku w Katowicach-Szopienicach oraz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej – mówi Andrzej Mitek
z Muzeum Górnictwa Węglowego.

Akcję „Lato z teatrem” przygotował
Teatr Nowy. Swoimi zdolnościami plastycznymi będzie można z kolei popisać się w usytuowanym przy ul.
Powstańców Śląskich 2 Punkcie Informacji o Mieście, który zaprasza na wakacyjny konkurs polegający na narysowaniu pocztówki z Zabrza. Czekają
nagrody! 
MM

Informator dla uczniów zabrzańskich szkół

Lato w mieście

2015

Szczegółowe informacje na temat oferty przygotowanej dla uczniów spędzających lato w mieście można znaleźć w informatorze dostępnym w szkołach oraz
na stronie: www.um.zabrze.pl.
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Powstał Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

s. 8–9

Prezydent miasta
z absolutorium

s. 10–11

Okno na świat otwiera się
coraz szerzej

s. 12–13

Studenci przejęli miasto

s. 14

Świadectwa odebrane,
można odpoczywać

s. 15

Gratulacje dla najzdolniejszych

s. 15

Jubileusz naszych duszpasterzy

s. 16

Nowy blask zabytkowego
obrazu

s. 17

Dla początkujących przedsiębiorców przygotowano 16 stanowisk

To szósta i największa taka placówka na Śląsku. Skutecznie
pomaga w stawianiu pierwszych kroków we własnym biznesie. W naszym mieście uruchomiony został w czerwcu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Pozwala on
na otwarcie firmy na próbę,
a jego oferta jest skierowana
nie tylko do studentów.

Industriada przyciągnęła tłumy s. 18–19
Miasto pachnące różami

s. 20

To była szczęśliwa trzynastka

s. 21

Tu mogą poczuć się jak w domu

s. 21

Bajkowo i na sportowo

s. 22

Młodzi artyści z wielkimi głosami

s. 22

Cztery miliony do podziału

s. 23

Na zakupy z początkiem jesieni

s. 23

Sztuka w ogrodzie, kopalni
i na ulicach

s. 24

Namalowali Zabrze światłem
W Pawłowie jak w rodzinie

s. 25
s. 26–27

Lekcja Historii

Zegar nadal odmierza czas

s. 28–29
s. 29

Sport
Ekstremalnie, ale z uśmiechem

s. 30

Od sierpnia na nowych
krzesełkach

s. 31

Uczcili pamięć trenera
i wychowawcy
Rozrywka

s. 31
s. 32–33

Kultura
Kamilki pod znakiem serca
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s. 34
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Od „Stern Apotheke”
do apteki „Pod Gwiazdą”

– Z naszej pomocy
może skorzystać każdy,
kto chce prowadzić firmę. Wierzę, że ta przestrzeń szybko się zapełni
– mówi Mateusz Maik,
dyrektor Inkubatorów

AIP na Śląsku.
Zabrzański inkubator powstał w kamienicy przy ul. Wolności 274. Na powierzchni 150 metrów kwadratowych przygotowano kilkanaście biurek
i sprzęt komputerowy. Są pomieszczenia do prowadzenia szkoleń i rozmów
z biznesowymi partnerami. Zdaniem
specjalistów z AIP, praca w takim miejscu jest dużo bardziej efektywna niż
w domu, gdzie uwagę mogą rozpraszać
codzienne obowiązki. Dostęp do biura
możliwy jest przez całą dobę.
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Uzupełnienie naszej oferty
Alina Nowak
dyrektor
Powiatowego
Urzędu Pracy
w Zabrzu

– Od ubiegłego roku
stopa
bezrobocia
w Zabrzu spadła o trzy procenty. To wymierny efekt podejmowanych w mieście
działań. Inkubator świetnie uzupełnia
naszą ofertę skierowaną do osób bezrobotnych.

– Rozwój specjalnej
strefy ekonomicznej, udostępnianie kolejnych terenów
inwestycyjnych oraz uruchomienie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, a teraz inkubatora, to
działania, które świadczą o zrozumienia przez zabrzański samorząd sytuacji na Śląsku. Potrzeba nam innowacyjnych firm, a ten inkubator będzie
dawał warunki do ich tworzenia.

Największym atutem placówki jest
jednak możliwość sprawdzenia się
w biznesie przy ograniczonych do minimum nakładach i ryzyku. – Inkubator
udostępnia firmom swoją osobowość
prawną. Początkujący przedsiębiorca
nie musi więc rejestrować działalności
gospodarczej – tłumaczy dyrektor Mateusz Maik. – Inkubator bierze też na

Skrytki dla korzystających z oferty

Bez stresu i kosztów
Janusz Dramski
wiceprezes
Regionalnej
Izby Gospodarczej

– Inkubatory otwarte są dla wszystkich
osób, które mają pomysł na biznes, ale nie chcą od razu ryzykować otwierania własnej firmy i ponoszenia kosztów, które na początku są
na pewno bardziej dotkliwe niż później,
gdy firma już działa. Tu można bezstresowo przekonać się, jak nasz pomysł się
sprawdzi.

Zdaniem ekspertów

Klucze do szczęścia wręczone

130

firm działa obecnie
w województwie śląskim
w ramach AIP

150 m2

to powierzchnia
zabrzańskiego inkubatora

16

stanowisk do pracy
przygotowano w placówce

24

Inkubator powstał przy ul. Wolności 274

godziny na dobę
biuro dostępne jest
dla przedsiębiorców
działających w ramach AIP

foto: Igor Cieślicki

s. 6–7

Prof. Marek Gzik
dziekan Wydziału
Inżynierii
Biomedycznej
Politechniki Śląskiej

siebie kwestie prawno-księgowe. Osoba z pomysłem na biznes nie musi więc
zaprzątać sobie głowy formalnościami
– dodaje.
Działając w ramach inkubatora, nie płaci się miesięcznych składek na ZUS i podatku CIT od osiągniętego dochodu.
Wystawia się faktury VAT oraz podpisuje umowy prawne jako AIP. Zarobione pieniądze trafiają na subkonto danej
firmy w ramach konta inkubatora.
– AIP to znakomity sposób na start w biznesie. Niewiele ryzykując, możemy sprawdzić, jak nasz pomysł odnajdzie się na
rynku. W razie potrzeby zawsze możemy
liczyć na pomoc doświadczonych mentorów, którzy pomogą nam dopracować
biznesplan. W inkubatorach przedsiębiorca nigdy nie jest pozostawiony sam
sobie – podkreśla Mateusz Maik, prognozując jednocześnie, że do końca
roku w ramach zabrzańskiego inkubatora zacznie działać 10-15 firm. W ciągu
kolejnych dwóch lat liczba ta powinna
wzrosnąć do 40.
– Cieszę się z tej inicjatywy, bo znów coś
nam się w Zabrzu udało. Inkubator to
przyjazne miejsce dla wszystkich osób planujących założyć działalność gospodarczą – podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Piekarnia wyrosła...
jak na drożdżach

Zdaniem ekspertów

s. 4–5

foto: Igor Cieślicki

Firma na próbę
pod okiem fachowców

foto: Igor Cieślicki

Wokół nas

Odpowiedź na potrzeby regionu

foto: Igor Cieślicki

s. 3

foto: Igor Cieślicki

Wakacje w mieście pełne atrakcji

Firma na próbę pod okiem fachowców
Zdaniem ekspertów

Na dobry początek

Takie są liczby

W numerze:

W inkubatorze można zorganizować spotkanie z klientami firmy
Nasze Zabrze Samorządowe 7/2015
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Wstęgę przecinają szefowie firmy, prezydent Zabrza i prezes KSSE

Piekarnia wyrosła...
jak na drożdżach

foto: Igo

Jest największym rzemieślniczym zakładem piekarniczym
na Śląsku i jednocześnie pierwszą firmą, jaka ulokowała się
na położonych między Rokitnicą a Mikulczycami terenach
wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Otwarcie nowej Piekarni Ciastkarni „Kłos” zbiegło
się z obchodami jubileuszu 25-lecia firmy.

6
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7 tys. m2

powierzchni
ma nowy zakład

220 ton

mąki mieści
się w silosach

25 ton

pieczywa może
tu powstawać
w ciągu doby

podejmują tu mądre decyzje, a dzięki
konsekwentnej pracy realizują ambitne
zadania – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Tu panuje wyjątkowy klimat. Zabrze
to miasto, w którym wszystko się udaje.
Tego życzę właśnie nowej firmie – uśmiecha się prof. Marian
foto: Igor Cieśli
cki
Turek,
foto: Igo
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26 tys.

bochenków chleba
na dobę to możliwości
produkcyjne nowego
zakładu

45 tys.

bułek wytwarzanych
może być dziennie

ślic
ki

pracy – tłumaczy Marian Kurzyca, założyciel i prezes firmy „Kłos”. – Obecnie
nasi piekarze muszą co miesiąc przenieść
własnoręcznie 300 ton mąki, co odpowiada 10 tonom dziennie. W nowym zakładzie najtrudniejsze prace w piekarnictwie,
takie jak dozowanie mąki oraz wytwarzanie naturalnego zakwasu, zostały w pełni
zautomatyzowane. Dzięki temu najcięższy
etap pracy sprowadza się tylko do nadzoru i monitoringu urządzeń – dodaje.
Otwarcie nowego zakładu zbiega się
z 25-leciem istnienia firmy, która

Część biurowa kompleksu

W zabrzańskim zakładzie połączono tradycyjne receptury i nowoczesne wyposażenie

– Łezka w oku się kręci, gdy widzimy
taką rodzinę. Z jej pracy wyrosło coś
nieprawdopodobnego. Ta inwestycja to
nowe miejsca pracy, ale też zaproszenie do strefy ekonomicznej kolejnych
firm. Wspieramy przedsiębiorców, którzy mają pomysł na biznes i są pracowici. A tak właśnie wygląda Śląsk. Ludzie

dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, który swą
siedzibę ma w Zabrzu.
– Za pierwszą firmą przyjdą kolejne, a do
tego np. inwestycje w infrastrukturę drogową, to wszystko wpływa na wizerunek
miasta i jego wiarygodność – dodaje
Alojzy Cieśla, radny miejski. 
SOR

Naprzeciw inwestorom

foto: Igor Cieślicki

– Państwa rola w Zabrzu jest taka, jak
General Motors w Gliwicach – mówił podczas otwarcia nowego zakładu Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Nasze doświadczenie uczy, że najważniejszy
jest ten pierwszy inwestor. Wszystko wygląda pięknie, proponujemy dobry teren,
ale to ten pierwszy musi znaleźć w tym
miejscu coś specjalnego, co go przekona.
Kolejni inwestorzy mają już łatwiej. Dlatego serdeczne podziękowania za odwagę. W kolejnych latach będziemy mieć tu
następne firmy, ale zawsze pamięta się
o pionierze – podkreślał Piotr Wojaczek.
Pierwsza firma, która powstała na terenach inwestycyjnych ulokowanych
między Rokitnicą a Mikulczycami, to
największy rzemieślniczy zakład piekarniczy na Śląsku. W Zabrzu zamie-

r Ci e

Takie są liczby

rza zatrudnić około 50 nowych osób.
– Widzimy dużą potrzebę, żeby się rozwijać. Chcemy sprostać wymaganiom
stawianym nam przez klientów. Stąd
potrzeba budowy takiego zakładu, nowoczesnego, a jednocześnie szanującego tradycję – zwraca uwagę Mariusz
Kurzyca, syn założyciela firmy. – Zabrze i specjalna strefa ekonomiczna dają
nam nowe możliwości. Do tej pory nie
funkcjonowaliśmy na tym rynku. Zakład
w tym miejscu daje nam szansę na rozwój w północno-zachodniej części województwa – dodaje.
Budowa zakładu ruszyła w październiku 2013 r. Otwarty 19 czerwca kompleks
zajmuje powierzchnię siedmiu tysięcy
metrów kwadratowych. Z halą produkcyjną i magazynami sąsiaduje część
biurowa. Inwestor postawił na nowoczesne maszyny, które znacznie ułatwiają pracę piekarzom i cukiernikom.
– Proces produkcyjny jest zautomatyzowany, od wałkowania ciasta po mieszanie i wypiek. Charakter pracy zmienił się,
bo aparatura jest nowoczesna, ale nadal
korzystamy ze starych receptur – zaznacza Marek Janulek, technolog.
– Naszym celem było unowocześnienie
procesu produkcyjnego oraz poprawa
warunków

w 1990 r. zatrudniała sześć osób. Teraz
jest ich prawie 600, a w Zabrzu zatrudnionych ma zostać dodatkowych 50.
– Rozglądam się dookoła i bardzo mnie
cieszy to moje dziecko – śmiał się podczas otwarcia Marian Kurzyca. – Te 25
lat to dużo i mało, ale biorąc pod uwagę obecne realia, to całkiem niezły wynik
i można być z niego dumnym tak, jak
jestem dumny z moich synów,
którzy z ogromną siłą i determinacją pracują na
rzecz dynamicznego
rozwoju firmy. Bywa,
że nawet czasem ich
posłucham i muszę
powiedzieć, że nieraz wychodzi z tego
coś całkiem fajnego –
przyznawał szef firmy.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Pierwsza firma w specjalnej strefie ekonomicznej między Rokitnicą a Mikulczycami

Rodzina państwa Kurzyców podczas otwarcia zakładu

W Zabrzu realizowany jest obecnie gigantyczny projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w północnej części miasta. Powstają
drogi dojazdowe oraz sieci kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna. Dzięki temu dla inwestorów przygotowanych zostanie
kompleksowo ponad 40 działek o powierzchni od 0,7 do ponad
20 ha. Połowa z nich położona jest w granicach KSSE, reszta w jej
bezpośrednim sąsiedztwie. Koszt projektu to ponad 56 mln zł,
a na jego realizację Zabrze pozyskało unijne dofinansowanie
w wysokości 85 procent. Prace mają się zakończyć w tym roku.
foto: Igor Cieślicki
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Prawie 30 mieszkań i dwa
lokale użytkowe powstały
w nowym budynku gminnej
spółki ZBM-TBS przy ul. Niedziałkowskiego. Inwestycja
pochłonęła trzy miliony złotych. W czerwcu lokatorzy
odebrali klucze do swoich
wymarzonych „M”.

– Mieszkamy razem od półtora
roku,
ale
dotychczas wynajmowaliśmy
mieszkanie. Zdecydowaliśmy się
na TBS, bo taka
forma jest bardzo korzystna. Lepiej inwestować
we własne cztery
ściany. Wynajmo-

28

mieszkań przekazano
lokatorom

14

z nich to lokale
jednopokojowe

8

mieszkań
jest dwupokojowych

Izabela Wyrembska ma nadzieję, że to już jej ostatnia przeprowadzka

6

mieszkań
ma trzy pokoje

2

lokale użytkowe
powstały w budynku

32

miejsca parkingowe
są do dyspozycji obok
bloku
– Do tej pory mieszkaliśmy w kawalerce. Teraz będziemy mieć dwupokojowe
mieszkanie – dodaje.
Marzena i Adrian Barszczowie przyznają, że o ich zamieszkaniu przy ul. Niedziałkowskiego zdecydował przypadek. – Znaleźliśmy informację o budowie
w Internecie. A ponieważ planowaliśmy
już, żeby zamieszkać na swoim, zdecydowaliśmy się na mieszkanie tutaj. Bardzo
się cieszymy, że możemy się wprowadzić

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Sandra Olszowska i Krzysztof Wilczek

Nowy budynek nawiązuje architektonicznie do sąsiadujących z nim zabudowań

8
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Elżbieta Jaczewska z Marcelkiem

Klatka schodowa nowego budynku

i wszystko zrobić sobie od początku. Każde mieszkanie da się fajnie urządzić, nawet jeśli jest mały metraż, więc na pewno
będziemy zadowoleni – mówi pani Marzena.
– Jesteśmy trzy miesiące po ślubie. Do tej
pory mieszkaliśmy z rodzicami w Mikulczycach. To nasze pierwsze wspólne, samodzielne mieszkanie. Akurat na nową
drogę życia – zaznacza Adrian Barszcz.
– Taka forma jest bardzo korzystna. Pozwala odsunąć od siebie kredyt na 20-30
lat – dodaje.
Budowa przy ul. Niedziałkowskiego ruszyła w połowie ubiegłego roku. Wraz
z budynkiem powstał parking oraz
zjazd z ulicy. Na parterze zlokalizowano dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 64 metrów kwadratowych.
Całkowita powierzchnia wszystkich
mieszkań to 1320 metrów kwadratowych. Nowy blok nawiązuje swą bryłą do sąsiadujących z nim kamienic
pochodzących z początków XX wieku.

Atutem budynku jest lokalizacja. W odległości 300-400 metrów znajdują się
m.in. Teatr Nowy i centrum handlowe.
– Czynsz za metr kwadratowy wynosi 11,76 zł. Wszystkie lokale zostały już
rozdysponowane – mówi Stanisław
Błaszkiewicz, prezes spółki ZBM-TBS.
– Mamy jeszcze w pamięci ubiegłoroczne wbicie łopaty, a dziś piękny budynek
zamyka ten kwartał ulic, znakomicie się
w niego wkomponowując. Dziękuję spółce i gratuluję mieszkańcom – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która wręczała lokatorom klucze do ich „M”.
Budynek przy ul. Niedziałkowskiego
kosztował 3,2 mln zł. Jego wykonawcą
było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Olexbud” w Kątach. 
MM

foto: Igor Cieślicki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wręcza lokatorom klucze do mieszkań

wanie na dłuższą metę nie jest opłacalne. Bardzo się cieszymy, że dziś możemy
odebrać nasze klucze – uśmiechają się
Sandra Olszowska i Krzysztof Wilczek
– Dwunasty raz się przeprowadzam
i mam nadzieję, że tu zostaniemy już na
stałe – podkreśla Izabela Wyrembska,
która wraz z rodziną zamieszka w jednym z trzypokojowych mieszkań. – Do
tej pory wynajmowaliśmy mieszkania. Tu
jest idealnie. I mam niedaleko do mamy
– uśmiecha się pani Izabela.
Klucze do nowego mieszkania odebrali także Elżbieta i Arkadiusz Jaczewscy,
rodzice rocznego Marcelka. – Lokalizacja jest bardzo dobra. Żona będzie miała
blisko do siostry, bo niedaleko mieszka.
Ja trochę dalej do pracy, ale przeżyję –
zapewnia pan Arkadiusz.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Klucze do szczęścia wręczone

4

kondygnacje
ma nowy budynek

foto: Igor Cieślicki

Nowy budynek ZBM-TBS przy ul. Niedziałkowskiego już z lokatorami

Takie są liczby
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Marzena i Adrian Barszczowie
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Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu

822,2 mln zł

foto: Igor Cieślicki

Prezydent miasta z absolutorium

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik po otrzymaniu absolutorium

Średnio co trzecia złotówka z budżetu Zabrza przeznaczona została w ubiegłym roku na inwestycje. Wśród najważniejszych
znalazły się m.in. budowa Drogowej Trasy Średnicowej, poprawa gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacja terenów nad
Bytomką. Podczas czerwcowej sesji radni pozytywnie ocenili
wykonanie budżetu i udzielili absolutorium prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik.

888,1 mln zł
wydatki miasta
w tym okresie

256,8 mln zł
przeznaczono
na inwestycje

foto: KMP Zabrze

Dochody Zabrza w 2014 r. wyniosły
822,2 mln zł. To o 33 mln zł więcej niż
rok wcześniej. – Od 2003 roku dochód
w przeliczeniu na głowę mieszkańca
udało się zwiększyć ponad dwukrotnie –
zwracał uwagę podczas sesji skarbnik
miasta Piotr Barczyk.
Wydatki miasta wzrosły w porównaniu
do 2013 r. o 62,7 mln zł i wyniosły 888,1
mln zł. Prawie 39 procent tej kwoty,
czyli 244,6 mln zł, stanowiły nakłady na
oświatę. Ponad 146 mln zł wydanych
zostało na opiekę społeczną i ochronę
zdrowia. Na inwestycje przeznaczono
w 2014 r. 256,8 mln zł. Prawie 96 mln
zł z tej kwoty to środki własne miasta.
Ponad 69 mln zł samorząd pozyskał
z Unii Europejskiej. Reszta to m.in. kredyty i środki z budżetu państwa.
– Na wydatki majątkowe przeznaczona została co trzecia złotówka z budżetu
miasta. Największą satysfakcję przyniosło nam otwarcie kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Kolejna duża
inwestycja to poprawa gospodarki wodno-ściekowej. Do bardzo ważnych przed-

dochody Zabrza w 2014 r.

1982 zł

Radni głosują w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

sięwzięć należą również budowa Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka oraz przedszkola w Mikulczycach. Kontynuowane
były działania w ramach programu termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej i Programu Ograniczania Niskiej Emisji – mówiła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Naszym zdaniem Zabrze zmienia się
na lepsze. Może nie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale czasy są trudne. Tymczasem Zabrze rozwija się i buduje, nie
zapominając jednocześnie o oświacie,
kulturze czy sporcie – mówił podczas sesji radny Bogusław Znyk z klubu PiS.
Pozytywną opinię na temat wykona-

nia budżetu Zabrza wydała Regionalna
Izba Obrachunkowa w Katowicach. Podobnego zdania byli radni, którzy zarówno przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu, jak i udzielili prezydent
miasta absolutorium. Przeciwko głosowali tylko radni PO, którzy wskazywali m.in. na rosnące zadłużenie miasta.
– Zabrze spełnia normy ostrożnościowe
dotyczące bezpiecznego zadłużania się.
Ponadto miasto, poczynając od 2009
roku, „na własne życzenie” poddaje się
ocenie agencji ratingowej, która bada
naszą kondycję finansową oraz wiarygodność kredytową – podkreślał skarbnik Piotr Barczyk.

to dochód w przeliczeniu
na jednego mieszkańca
w 2003 r.

4610 zł

to dochód w przeliczeniu
na jednego mieszkańca
w 2014 r.
– Najważniejsi są dla nas mieszkańcy. To
z myślą o nich i kolejnych pokoleniach
podejmujemy działania. Dziękuję za docenienie ciężkiej pracy wielu osób – mówiła po otrzymaniu absolutorium prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. GOR

Kierunki rozwoju miasta, czyli nakłady na wybrane inwestycje w 2014 r.
12,6 mln zł

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

7,8 mln zł

TERMOMODERNIZACJE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

76,3 mln zł

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

4,4 mln zł

PRZEDSZKOLE W MIKULCZYCACH

3,9 mln zł

UZBROJENIE TERENÓW PRZY UL. HANDLOWEJ

21,7 mln zł

REKULTYWACJA TERENÓW NAD BYTOMKĄ

18,8 mln zł

SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA

14 mln zł

OBIEKTY NA SZLAKU TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ
zdjęcia: Igor Cieślicki
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– Gratuluję regionowi
tak potrzebnej i tak dobrze zrealizowanej inwestycji. Była ona niezbędna, bo ten region
intensywnie żyje – mówi
minister Maria Wasiak.
Dzięki oddaniu do użytku nowej drogi startowej infrastruktura portu lotniczego jest w całości przystosowana do
przyjmowania dalekodystansowych, szerokokadłubowych samolotów o rozpiętości
skrzydeł do 65 metrów. Ta-

Okno na świat otwiera się coraz szerzej
– Przepustowość nowego terminalu
to kilka tysięcy osób na godzinę.
Przyjmowani będą tu pasażerowie zarówno ze strefy
Schengen, jak i spoza niej.
Dzięki otwarciu nowego
terminalu
przepustowość lotniska, wynoszącą obecnie 3,6 miliona
pasażerów rocznie, uda
się zwiększyć do sześciu milionów. Poprawi
się także komfort i sprawność obsługi – mówi Artur
Prezes Artur Tomasik
Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. W dwóch dotychczasowych
terminalach lotniska odbywać się mają
docelowo tylko odloty.

Nowa droga startowa i terminal to elementy największego w historii Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” programu inwestycyjnego. Jego
wartość sięga 400 mln zł. Większość powierzchni nowego terminalu zajmuje
hol odbioru bagażu z karuzelami oraz

miejsca do odprawy paszportowej. Pozostałą powierzchnię wypełniają biura
Służby Celnej, Straży Granicznej, pomieszczenia dla firm obsługujących
terminal przylotowy oraz bagażownia.
Ulokowały się też tutaj stanowiska wypożyczalni samochodów.

metrów długości

45,5

metra szerokości

8

metrów wysokości

7 tys. m2

powierzchni użytkowej

53 mln zł

to koszt inwestycji

foto: Igor Cieślicki

Symboliczne włączenie oświetlenia pasa

Nowa droga startowa
w liczbach:

kilometra długości

45

metrów szerokości

1097

lamp nawigacyjnych

157 mln zł

to koszt inwestycji
12
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A to ciekawe!

foto: Igor Cieślicki

3,2

kie warunki spełnia w Polsce jeszcze
tylko Lotnisko Chopina w Warszawie. Budowa nowej drogi startowej w s p ó ł f i nansowana była z unijnego Funduszu
Spójności.
– Inwestycje na lotnisku
w Pyrzowicach to nowe
miejsca pracy, promocja regionu i nowoczesne technologie, które
wpływają na zmianę wizerunku Śląska. W tej
chwili mówimy często o reindustrializacji, ale tak naprawdę to jest nowa industrializacja. Nowoczesna komunikacja lotnicza jest ważnym jej
elementem – podkreśla Gabriela Lenartowicz, wicemarszałek
województwa śląskiego.
– Zakończenie tak ważnych inwestycji to niezwykle ważny
moment dla całej metropolii.

• Dwa miliony ton materiałów budowlanych przywieziono na lotnisko
w ramach wszystkich zrealizowanych inwestycji.
• Ilość oświetlenia nawigacyjnego na
nowej drodze startowej, płytach do
odladzania i nowych drogach kołowania wystarczyłaby do oświetlenia
30-kondygnacyjnego biurowca.
• Całą mieszanką betonową, wykorzystaną do realizacji inwestycji, można by wypełnić katowicki Spodek.
• Ułożone okablowanie mogłoby połączyć Pyrzowice z Budapesztem lub
Wiedniem.

foto: Igor Cieślicki

Około 157 mln zł
kosztowała nowa
droga startowa
o długości 3,2 km. W czerwcu oficjalnie
przekazali ją do użytku minister infrastruktury Maria Wasiak i prezes Artur
Tomasik, którzy symbolicznie zapalili
oświetlenie pasa. Chwilę później nad
płytą lotniska przeleciały kilkukrotnie
dwa samoloty F-16 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

foto: Igor Cieślicki

Nawet największe samoloty o rozpiętości skrzydeł do 65
metrów mogą lądować na lotnisku w Pyrzowicach dzięki oddaniu do użytku nowej drogi startowej. W czerwcu
otwarty został także nowy terminal pasażerski. Inwestycja
pozwoli na zwiększenie przepustowości lotniska z 3,6 do 6
milionów osób rocznie.

156

Tak nowy terminal wygląda wewnątrz

foto: Igor Cieślicki

W nowym terminalu przyjmowani są pasażerowie ze strefy Schengen i spoza niej

ślic
ki

Nowy terminal w liczbach:

r Ci e

foto: Igor Cieślicki

foto: Igo

To miejsce jest wspaniałym oknem na
świat i bramą naszego regionu – uśmiecha się Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
– Lotnisko w Pyrzowicach jest przykładem pozytywnej śląskiej energii.
Pokazuje też potencjał
Śląska, który musimy
właściwie wykorzystywać
– zwraca uwagę Piotr
Litwa, wojewoda śląski.
M i ę d z y n a r o d ow y
Port Lotniczy „Katowice” to jedno z największych lotnisk
w Polsce. Obecnie
obsługuje połączenia do 95 miast świata. Dzięki wybudowaniu nowego pasa
startowego możliwe
będzie przyjmowanie również lotów transatlantyckich.
Aktualnie trwa budowa nowego terminalu cargo, który ma być największym
i najnowocześniejszym w kraju. A już
w lipcu do użytku mają zostać przekazane dwie kolejne inwestycje. To nowa
płyta do odladzania samolotów oraz
nowa droga kołowania i płyta postojowa dla samolotów cargo. 
GOR
foto: Igor Cie
ślick
i

Lotniskowa straż pożarna

foto: Igor Cieślicki

Nowy terminal i pas startowy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice”

foto: Igor Cieślicki

wokół nas

foto: Igor Cieślicki
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Tak nowy terminal prezentuje się od strony płyty lotniska
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Studenci przejęli miasto

Prezydent Zabrza przekazuje studentom klucz do miasta

foto: Igor Cieślicki

Koncert w kampusie uczelni

Wiceprezydent Krzysztof Lewandowski i prof. Marek Gzik rozpoczynają mecz

14
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Świadectwa odebrane, można odpoczywać
Ponad 17 tysięcy uczniów zabrzańskich szkół rozpoczęło
wakacje. Zakończenie roku
szkolnego szczególny charakter miało w zabrzańskim III LO.
Tu bowiem zorganizowana została uroczystość wojewódzka.
– Dziękuję młodzieży. Jesteście potencjałem
nie tylko Zabrza, Śląska, ale i całej Polski –
podkreślał wojewoda śląski Piotr Litwa.
– Ta szkoła daje świetny przykład, jak powinno być. W tej szkole są autorytety – zaznaczał wojewoda.
Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
i radna Sejmiku Województwa Śląskiego,
życzyła uczniom pielęgnowania kontaktów i przyjaźni na żywo, a nie za pośrednictwem Internetu. Minister sprawiedliwości Borys Budka, w dowód uznania za
działania na rzecz szkoły, przekazał przewodniczącemu samorządu szkolnego
młotek sędziowski. – Życzę wam, żebyście
podejmowali w życiu dobre decyzje – mówił
Stanisław Faber, śląski kurator oświaty.

Występy artystyczne przygotowane przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego

Podczas uroczystości uczniowie odebrali nagrody z rąk wojewody, śląskiego kuratora oświaty i prezydent Zabrza.
Teraz wakacje. A licealiści z trzeciego ogólniaka mają już na nie plany.
– Wakacje spędzę pół na pół. W lipcu zamierzam trochę odpocząć, a od sierpnia
trzeba ruszyć ostro z powtarzaniem materiału z pierwszej i drugiej klasy. Zamierzam też przejrzeć materiał do trzeciej klasy. Dwa lata liceum zleciały bardzo szybko.
Chciałbym pójść na medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, dlatego muszę przysiąść nad książkami. W wakacje też – zapowiada Karol Krystek.

– Przede mną klasa maturalna. Nie wiem,
kiedy to zleciało, bo pamiętam pierwszy
dzień w szkole, jak się obawiałam nowych
znajomości, nowych nauczycieli, nowej
szkoły. A teraz tak naprawdę zostało już
tak niewiele – wzdycha Jacqueline Kuffel.
– Wakacje? Myślałam o tym, żeby zacząć
przygotowywać się już trochę do matury,
ale wątpię, żeby to się udało – śmieje się
licealistka. Wojewódzkie zakończenie
roku szkolnego w Zabrzu uświetnił występ młodzieży z III LO. Na scenie zaprezentował się szkolny kabaret, który ma
już czterdziestoletnią tradycję. 

SOR

Prezydent Zabrza spotkała się z najlepszymi zabrzańskimi uczniami

Gratulacje dla najzdolniejszych
Prezentacja oferty uczelni

i Clock Machine. Symboliczny klucz do
miasta przekazała studentom prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Takie imprezy wpływają na integrację
i poczucie, że jesteśmy ważną częścią Politechniki Śląskiej – mówi Patrycja Wąchała. – Chcemy zaznaczyć swoją obecność,
bo przecież mamy się czym pochwalić –
dodaje Mateusz Trzeciak.
– Ta inicjatywa bierze się z tego, że ośrodek zabrzański staje się coraz bardziej
wyrazisty pod względem akademickim.
A w ramach takiego pikniku łączy się
przyjemne z pożytecznym. Najpierw pokazujemy młodzieży, że warto już myśleć
o studiach, a później jest czas na koncerty i zabawę – podsumowuje prof. Marek
Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.  SOR

foto: UM Zabrze

w docelowe miejsce, czyli do kampusu
Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta.
Studenci zaprosili tu uczniów, którym
przybliżali ofertę uczelni. Były wykłady
i interaktywne zajęcia.
– Chcemy pokazać, jak wygląda nauka
u nas oraz przedstawić działające na
uczelni koła naukowe. To równie ważna
i fajna część akademickiego życia – podkreśla Adrianna Węgrzyn, studentka
Politechniki Śląskiej.
Goście imprezy mogli wziąć udział
w turnieju szachowym i obejrzeć pokazy pierwszej pomocy. Po południu i wieczorem sceną zawładnęły zespoły Tabu,
Pawilon Nocnych Zwierząt, Black Bee

foto: Igor Cieślicki

– Inicjatywa wyszła od studentów. Spodobała się władzom miasta i uczelni, dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie tego
zadania – uśmiecha się Anna Król, przewodnicząca samorządu studenckiego
Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Biomedica Festival zainaugurowany został 9 czerwca przeglądem filmów przygotowanym w kinie Roma. Następnego
dnia na stadionie Górnika Zabrze rozegrany został mecz między reprezentacjami Urzędu Miejskiego i studentów.
W południe imfoto: Igo
r Ci e
ślic
preza przeki
niosła
się już

foto: Politechnika Śląska

Zabrze w coraz większym
stopniu staje się miastem akademickim. Wyrazem tego stały
się m.in. zorganizowane w naszym mieście po raz pierwszy
juwenalia. Biomedica Festival
przygotowany został przez
studentów Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.

W Zabrzu odbyło się wojewódzkie zakończenie roku szkolnego

foto: UM Zabrze

Biomedica Festival, czyli pierwsze zabrzańskie juwenalia za nami

Spotkanie w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu

Laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz stypendyści odebrali gratulacje od prezydent miasta Małgorzaty Mańki-Szulik. Spotkanie odbyło się 24 czerwca
w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu.

– Satysfakcję sprawiają mi szczególnie
wszelkie konkursy matematyczne, i to właśnie z tą dziedziną wiedzy chciałabym
związać swoją przyszłość – mówiła Magda
Cholewa z VII LO w ZS nr 10.
– Ci wspaniali młodzi ludzie mają określony cel i trzeba im tego pogratulować. Sobie
możemy życzyć, by było jak najwięcej tak
utalentowanych młodych zabrzan. Choć,
jak widać, już nie brakuje ich w naszym
mieście – podkreślała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
w tym czwórka laureatów konkursów
przedmiotowych dla szkół podstawowych, piętnastu laureatów konkursów
przedmiotowych dla gimnazjów, laureatka olimpiady przedmiotowej dla szkół
ponadgimnazjalnych, czworo finalistów
olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie, którzy otrzymali stypendium dla uzdolnionej młodzieży. 
WG
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Dwaj zasłużeni zabrzańscy księża świętują 50-lecie kapłaństwa

Ołtarz w kościele św. Jana Chrzciciela przeszedł gruntowną renowację

Jubileusz naszych duszpasterzy

Nowy blask zabytkowego obrazu

foto: Jerzy Przybysz

Ks. Józef Kusche

– Tak się po prostu złożyło, że tyle lat
spędziłem w Zabrzu. Wpierw w jednej
parafii, potem w drugiej. Jak patrzę
na ten miniony czas z dzisiejszej perspektywy, to mam niezłomne przekonanie, że człowiek w całym swoim życiu, oprócz tej zwykłej kromki chleba,
potrzebuje jeszcze innych wartości i to
jest w nim piękne – uśmiecha się ks.
Józef Kusche.
W trakcie swej długiej posługi ks. prałat Józef Kusche z powodzeniem an-
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gażował się w wiele ważnych dla miasta i jego mieszkańców inicjatyw. Jest
inicjatorem powstałego w 1986 r. Klubu Inteligencji Katolickiej. W ramach
działalności tego klubu do Zabrza zawitało wielu wybitnych przedstawicieli kultury i nauki. Byli wśród nich
m.in.: ks. Józef Tischner, Gustaw Holoubek, Wojciech Kilar, prof. Jan Miodek, Krzysztof Zanussi oraz ks. Jan
Twardowski.
Zawsze pragnął, by duszpasterstwo
odpowiadało potrzebom ludzi. Dlatego często spotykał się z młodzieżą,
z którą pielgrzymował po całej Europie. Uważa, że wychował trzy pokolenia młodych zabrzan. W czasie stanu
wojennego, wraz z ks. infułatem Pawłem Pyrchałą, zapraszał do Zabrza
znanych polskich twórców i aktorów.
Cieszył się, że kościoły w śródmieściu
wypełnione były po brzegi przez wiernych spragnionych mądrego i dobrego słowa. Warto również wspomnieć
o jego dbałości o zabrzańskie zabytki
sakralne. Sposobem bycia i wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka
udało się mu zaskarbić powszechną
sympatię i szacunek mieszkańców
naszego miasta.
W sierpniu 2012 r. ks. Kusche przekazał parafię nowemu proboszczowi.
Ale pozostał w Zabrzu. Mówił wtedy,
że z tym miastem jest mocno związany. Zamieszkał w domu parafii św.
Anny. Wciąż podziwia szczegóły architektury tej świątyni, które budzą
w nim najwyższy podziw.
Ks. Wolfgang Hutka pochodzi z Bytomia, z rodziny o mocnych tradycjach górniczych. Święcenia kapłańskie przyjął w tym samym czasie, co
jego kolega z seminarium... Józef Kusche. W 1980 r. ks. Hutka został proboszczem parafii WNMP w zabrzańskich Biskupicach. Funkcję tę pełnił
przez 23 lata.
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O renowacji ołtarza i obrazu opowiada ks. Bolesław Waśkiewicz
foto: TVZ

Ksiądz Józef Kusche to wieloletni proboszcz parafii św. Anny. Urodził się
w 1941 r. w Cisku koło Koźla, a święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca
1965 r. z rąk biskupa Wacława Wyciska. Wikariuszem w kościele św. Anny
został w sierpniu 1965 r. Pracował tu
do 1975 r., jednocześnie studiując
na Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. W grudniu 1975 r. został
proboszczem parafii św. Teresy w Mikulczycach, w której spędził jedenaście lat. Następnie powrócił do kościoła św. Anny.

Ks. Wolfgang Hutka

– Ten jubileusz jest dobrą okazją do podziękowania za łaskę powołania. Za to,
że przez te wszystkie lata mogłem być
takim „pracownikiem drogi”. Za to należy podziękować Panu Bogu. Od 35 lat
jestem związany z biskupicką świątynią. Zżyłem się z mieszkańcami i z żalem odnotowuję, że z upływającym czasem ubywa nam parafian. Pamiętam
z przeszłości choćby lata 80., gdy ludzie byli naprawdę biedni, ale mimo
to niezwykle pomagali sobie nawzajem
i mocno angażowali się w życie parafii. Przy ich pomocy udało się chociażby wyremontować nasz kościół. Przez te
lata posługi z pewnością wychowałem
kilka pokoleń parafian w Zabrzu – mówił ks. Wolfgang Hutka podczas jubileuszu swojego kapłaństwa.
Zawsze niezwykle skromny i oddany
ludziom potrzebującym ks. Wolfgang
Hutka nadal jest ze swoimi parafianami. Będąc na emeryturze, podobnie jak ks. Józef Kusche, pozostał
w Zabrzu. Wierni cenią go nie tylko
za to, co dla nich robił przez lata jako
proboszcz, a uzbierało się tego dość
sporo, by wymienić tylko odnowienie
biskupickiej świątyni, czy powstanie
lokalnego ośrodka Caritas, ale też za
wielką wiedzę o Kościele, jego nauce.
Jest dla nich prawdziwym autorytetem, niewyczerpaną skarbnicą wiedzy, choć sam o sobie mówi z właściwą sobie pokorą. 
WG

Rok trwała renowacja obrazu Matki Bożej znajdującego się
w ołtarzu głównym kościoła św. Jana Chrzciciela w ZabrzuBiskupicach. Dzięki drobiazgowym zabiegom konserwatorskim XVI-wieczne dzieło odzyskało dawny blask.
– Na przestrzeni lat obraz był czterokrotnie się szlachetne rysy twarzy i dłoni. Zupełnie
przemalowywany, zasłonięty sukienkami nieczytelny stał się układ włosów – wyjai koronami. Była widoczna tylko twarz Mat- śniają dr Anna Sękowska i dr Małgorzata
ki Bożej oraz twarz, ręce i stopy Jezusa. Ko- Nowalińska z Akademii Sztuk Pięknych
rony i sukienki zostały zdjęte i po renowacji w Krakowie, konserwatorki zabytków.
ukazało się piękno tego obrazu.
Dlatego można powiedzieć, że
dla parafian jest to nowy obraz –
uśmiecha się ks. Bolesław Waśkiewicz, proboszcz parafii św.
Jana Chrzciciela w Biskupicach.
Do tej pory podejrzewano,
że obraz pochodzi z drewnianego kościoła, który stał przed laty
w miejscu obecnej świątyni.
Jednak nie było to w żaden sposób potwierdzone. Kiedy parafia zdecydowała się na renowację ołtarza, zbadano też obraz.
– Panie konserwatorki poprosiły,
Obraz przed...
...i po renowacji
żeby dokonać też badania obrazu. Wykazało ono, że jest to obraz szesna- – Przed konserwacją obraz Matki Bożej Bistowieczny i wtedy zdecydowaliśmy się na skupickiej okrywała drewniana sukienka
z aniołami i koronami, datowana na XIX
konserwację – wyjaśnia proboszcz.
Badania wykazały, że obraz był kilkukrot- wiek. Po konserwacji sukienka nie powróci
nie przemalowywany. – Kolejne warstwy już na obraz lecz będzie odrębnie wyekspospowodowały znaczną deformację orygi- nowana – dodają.
nalnego wizerunku i wpłynęły bardzo nie- Renowacja ołtarza i obrazu pozwoliła
korzystnie na jego wygląd. Między innymi przywrócić oryginalne kolory. – Cieszydużemu przesunięciu w stosunku do orygi- my się, że ołtarz i obraz nabrały nowego
nału uległo położenie oczu Maryi, zagubiły kształtu, a przede wszystkim, że udało się

odtworzyć ich stan sprzed lat. Parafianie
są zachwyceni. Mnie również bardzo podoba się efekt końcowy – podkreśla ks. Bolesław Waśkiewicz.
Pracami nad obrazem zajęły się specjalistki z Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, natomiast konserwację i rekonstrukcję ołtarza głównego przeprowadził Witold Prandzioch. Dzięki temu
znów można podziwiać ołtarz w całej
okazałości, bo odtworzona została górna kondygnacja. – W ciągu półtora wieku
swego istnienia biskupicki ołtarz doświadczył licznych działań, których zamiarem
była jego renowacja. Jednak pomimo dobrych intencji kolejnych pokoleń parafian,
zatroskanych o los ołtarza, jego wygląd
coraz bardziej oddalał się od oryginału.
Najbardziej dramatyczny okazał się okres
po 1957 roku. Prawdopodobnie ze względu na zły stan techniczny drewnianej konstrukcji dokonano wtedy radykalnej przebudowy ołtarza i obniżono jego wysokość
z 9,5 metra do około 7 metrów. Zlikwidowano całą górną kondygnację z trzema
obrazami olejnymi i dwiema rzeźbionymi figurami, elementy wieńczące przerobiono i przeniesiono niżej – relacjonuje
ks. Bolesław Waśkiewicz. W tym stanie
ołtarz przetrwał do końca 2013 r. Obrazy schowano na plebanii,
a jeden z nich został wypożyczony do Muzeum Górnictwa
Węglowego. Dzięki rekonstrukcji ołtarza wszystkie wróciły
na swoje miejsce.
Obraz Matki Bożej Biskupickiej
jest najprawdopodobniej najstarszym zabytkiem ruchomym
w Zabrzu. Jest to przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręce. Maryja wskazuje
na Jezusa prawą dłonią, natomiast Dzieciątko w lewej ręce
trzyma otwarty ewangeliarz,
a prawą unosi w geście błogosławieństwa. U góry znajdują się dwa
anioły podtrzymujące koronę. Poświęcenie ołtarza i obrazu po renowacji odbyło
się 21 czerwca.
Prace konserwatorskie były wspierane z budżetu miasta. Z pieniędzy przeznaczonych na renowację zabytków niedawno odnowiona została też kapliczka
św. Jana Nepomucena, która znajduje
się w Mikulczycach. 
SOR
foto: archiwum parafii

Zapisali piękną kartę w historii naszego miasta. Zawsze
służyli ludziom pomocą, dobrą radą i nadal otwarci są na
ich potrzeby. Ks. prałat Józef Kusche z parafii św. Anny
i ks. Wolfgang Hutka z parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Biskupicach obchodzą jubileusz półwiecza
stanu kapłańskiego.
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– Pierwszy raz byłem w kopalni, nie licząc
Wieliczki – przyznaje Zbigniew Zemka
z Warszawy. – Bardzo mi się podobało.
Polecam taką wycieczkę. Widzieliśmy, jak
wydobywa się węgiel, jak pracują górnicy.
Naprawdę trzeba mieć zdrowie, żeby wytrzymać takie warunki. Włączyfoto: Igo
r Ci e
li nam maszyny, które
ślic
ki
normalnie pracują
pod ziemią. Hałas był ogromny. Chętnie poznałbym też
inne atrakcje
Śląska, bo nie
znam go zbyt

dobrze – dodaje.
Swoich kolegów
zaprosił do Zabrza Adam Michalski. – Czas
z pewnością nie pozwoli nam na zobaczenie wszystkiego, ale
to, co widzieliśmy, zostanie
w naszej pamięci na długo –
uśmiecha się Adam Michalski.
Kopalnia Guido na czas Industriady zamieniła się w Stację Badawczą Karbonia. Turyści zwiedzali podziemne wyrobiska, w których trwały kosmiczne
badania, ubrani w specjalne ochronne

Zabrzański koncert był ukoronowaniem
imprezy, której program liczył w tym
roku aż 372 wydarzenia. Potężna scena stanęła pomiędzy zabudowaniami
Łaźni Łańcuszkowej a szybu „Carnall”
przy ul. Wolności. Muzyczną ucztę zaserwowaną przez Miuosha oraz
Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia
pod batutą Radzimira „Jimka” Dębskiego
wzbogacił wizualnie
pokaz parkouru i laserowy show rodem
z Las Vegas.
Wszystkie atrakcje
przygotowane w Zabrzu w ramach InduPokazy w Kopalni Guido
striady
przyciągnęły
łącznie 11,5 tysiąca gości.
Wśród nich była grupa absolwentów Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie. – Co roku spotykamy się w innym mieście. Tym razem
kolega zaprosił nas do Zabrza, a bonusem stała się Industriada – śmieje się
Halina Niemiec z Krakowa. – Kiedy ustaliliśmy, że tegoroczny zjazd mamy na
Śląsku, w Zabrzu, to wszyscy się zdziwili.
A okazuje się, że Zabrze jest zielone i piękne. Nasz kolega zaprosił nas tu i pokazał
coś wspaniałego, prawdziwą perełkę, czyli Kopalnię Guido. To kapitalna sprawa.
Wrażenie są niesamowite – dodaje pani
Koncert Miuosha i NOSPR-u zachwycił widzów niezależnie od wieku
Halina.
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Miuosh i Radzimir „Jimek” Dębski na scenie

foto: Igor Cieślicki

Koncert w Sztolni Królowa Luiza obejrzało 2,5 tysiąca osób

foto: Igor Cieślicki

Wspólny koncert śląskiego
rapera Miuosha i Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją
Radzimira Dębskiego był największym hitem tegorocznej
Industriady.
Przygotowany
w naziemnej części kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza spektakularny występ obejrzało
ponad dwa i pół tysiąca osób.
W całym regionie Święto Szlaku Zabytków Techniki przyciągnęło 80 tysięcy gości.

foto: Igor Cieślicki

Industriada przyciągnęła tłumy

kombinezony. – Chronią one przed działaniem szkodliwych czynników. Spotykamy na swojej drodze różne stworki, widzimy, jak pracują. Dopiero pod koniec
wyprawy następuje dezynfekcja i wtedy można ściągnąć stroje – tłumaczyła z uśmiechem Michalina Bajor, przewodnik w Kopalni Guido.
W pobliskim Hostelu Guido ulokowało
się Centrum Kontroli Zlotów na poziom
320. Przygotowano tu strefę naukowej
rozrywki, w której można było dotknąć,
posłuchać i doświadczyć na wiele sposobów kosmosu i tego, czego dowiedziała się o nim ludzkość. Profesjonalne
wykrywacze pomagały w poszukiwaniu meteorytów, a w sferycznym nafoto: Igo
miocie wyświetlane były filmy. Wir Ci e
ślic
ki
dowiskowe doświadczenia
prezentowali pracownicy Centrum Materiałów Polimerowych
i
Węglanowych
Polskiej Akademii Nauk. Obok
czekały wiekowe komputery,
dzięki którym
można
było
p
r
z
y
p
o
m
n
ieć
Akrobatyczne pokazy
sobie kultowe
gry sprzed lat.
– Co roku wybieramy jeden obiekt na
szlaku zabytków techniki i jedziemy tam.
W poprzednich latach
byliśmy w Gliwicach i tyskim browarze. W tym roku padło na Kopalnię Guido – mówią Ola i Piotr, którzy do
Zabrza przyjechali z Katowic i Mikołowa. – Śląsk powinien promować się właśnie w taki sposób, bo ma
się czym chwalić. Młodzi ludzie często nie wiedzą nawet,
jakie atrakcje mają w swoim
regionie, nie znają historii. Industriada to fajna okazja, żeby takie braki nadrobić – dodają.
Atrakcje w ramach Industriady przygotował także Szyb Maciej, który zamienił
się w Kopalnię Krasnoludków. W południe ruszyła tu Bajtelindustriada. Najmłodsi uczestniczyli w bajkowych zajęciach dla krasnoludków i plenerze
plastycznym. Dla starszych przygotowano wspólne gotowanie... zupy
chmielowej i koncert orkiestry górniczej na wieży szybowej. Na scenie zagrały grupy Bokonon Ltd i Kapela ze
Wsi Warszawa.
SOR

foto: Igo

r Ci e

ślic
ki

Goście Kopalni Guido zakładali ochronne kombinezony

Wizyta w kosmicznym miasteczku

foto: Igor Cieślicki

Ponad 11 tysięcy osób odwiedziło 13 czerwca zabrzańskie obiekty na szlaku zabytków techniki

foto: Igor Cieślicki
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Wieńczący tegoroczną Industriadę laserowy pokaz
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Miasto pachnące różami

foto: UM Zabrze

– W tzw. Rosenarenie gromadzą się
gwiazdy i goście. Performerzy, muzycy
różnego gatunku, animatorzy dla dzieci,
teatry lalek i magii zapewniają w samym
sercu Rosarium Europejskiego zróżnicowany program muzyczny i rozrywkowy dla młodych i starszych osób – mówi
Ewa Pawłowska z Biura Współpracy
z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Elementem obchodów jest także
wybór Królowej Róż.
foto: UM
Przypomnijmy,
że
umowa
Zab
r ze
o współpracy i partnerstwie Zabrza i Sangerhausen została podpisana
w 1983 r. Od wielu lat
młodzież z Sangerhausen odwiedza naNajwiększe na świecie rosarium w Sangerhausen
sze miasto, a uczniowie
zabrzańskich
Już po raz 40. w niemieckim Sangerhausen,
szkół wyjeżdżają do
rówieśników z Niepartnerskim mieście Zabrza, obchodzono
miec. W 2008 r. Sangerw czerwcu Święto Górnictwa i Róż. W sercu
Królowe Róż na scenie
hausen przekazało 200
największego na świecie rosarium przygotoróż, które uroczyście zasadzono przed Urzędem Stawano koncerty, spektakle i sporo innych atrakcji.
nu Cywilnego w Zabrzu. Młodzież
Chlubą Sangerhausen jest największe zabytkowej Kopalni Łupków Miedzi, naj- z Sangerhausen uczestniczy także
na świecie Rosarium Europejskie, które większą atrakcją turystyczną miasta. w odbywającym się w Zabrzu Mięna powierzchni 15 ha gromadzi ponad Święto Górnictwa i Róż obchodzone było, dzynarodowym Festiwalu Rysowania.
SOR
8500 gatunków róż. Jest ono także, obok jak co roku, w ostatni weekend czerwca. 
REKLAMA

To była szczęśliwa trzynastka
Rozmowa z Krystyną Miką,
wieloletnim powiatowym
inspektorem nadzoru
budowlanego w Zabrzu
Z zabrzańskim nadzorem budowlanym była pani związana od 1999
roku. Przez ostatnie trzynaście lat
pracowała pani na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W tym przypadku można
chyba powiedzieć, że trzynastka okazała się szczęśliwa?
Lata pracy w Zabrzu będę wspominać bardzo dobrze. Ta praca dała mi
satysfakcję, ponieważ mogłam dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju miasta.
Zwłaszcza, że w ostatnich latach w mieście powstało sporo nowych obiektów.
To między innymi Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka, Drogowa Trasa Średnicowa, pierwszy zakład w specjalnej
strefie ekonomicznej czy nowe budynki mieszkalne. Jako powiatowy inspektor nadzoru budowlanego cały czas
miałam na nie oko. Pamiętam, w jakich

foto: PINB Zabrze

W partnerskim mieście Zabrza obchodzono 40. Święto Górnictwa i Róż
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warunkach zaczynaliśmy. Mieliśmy
do dyspozycji ciasne pomieszczenie.
Dopiero z czasem dostaliśmy nowy lokal. Zawsze mogliśmy liczyć na zrozumienie władz miasta oraz służb
i instytucji, z którymi współpracowaliśmy. Dzięki temu udawało nam się
rozwiązywać trudne sytuacje. Dziękuję
wszystkim osobom, z którymi miałam
przyjemność współpracować.

Nie jest chyba łatwo odchodzić po
tylu latach?
Łezka się w oku kręci, kiedy pomyślę o tych latach przepracowanych tu,
w Zabrzu. Smutno odchodzić, zwłaszcza, gdy ma się tak wspaniały zespół.
Ale czas przekazać pałeczkę dalej i dać
pracę młodszym. Mam tylko nadzieję,
że czasem będę mogła ich odwiedzić.
To nie byli tylko moi pracownicy. U nas
panowała bardzo rodzinna atmosfera.
Moi koledzy z pracy przygotowali dla
mnie piękną pamiątkę. To zdjęcia ze
wszystkich przepracowanych wspólnie
lat. Wspaniale, że chciało im się zebrać
tyle lat w jednym albumie. To będzie
piękna pamiątka.
Jak wykorzysta pani nadwyżkę czasu
na emeryturze?
Na pewno będę miała więcej czasu dla
rodziny, zwłaszcza dla mojej wnusi,
w której opiekę będę mogła teraz mocniej się zaangażować. Znajdzie się także chwila na zadbanie o ogródek. Myślę
też, że całkiem nie zrezygnuję z aktywności zawodowej i jeszcze czasem wykorzystam moją wiedzę.


Rozmawiała:

Renata Matysik

Kolejne mieszkanie dla podopiecznych Centrum Wsparcia Kryzysowego

Tu mogą poczuć się jak w domu
Kolejne mieszkanie dla podopiecznych Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu oddane zostało do użytku na początku czerwca. Lokal przygotowano przy ul. Kossaka
21. Przy ul. Jordana 2 powstała z kolei nowa siedziba Centrum.
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wykwalifikowani opiekunowie – tłumaczy Joanna Budka, wychowawca.

foto: UM Zabrze

Mieszkanie przy ul. Kossaka ma powierzchnię 113 metrów kwadratowych i przeznaczone jest dla dziesięciorga dzieci. Obecnie ma już ósemkę
mieszkańców. Podopieczni mają tu
do dyspozycji trzy pokoje, kuchnię,
jadalnię z salonem oraz dwie łazienki.
Remont lokalu rozpoczął się w sierpniu 2014 r. Miasto przeznaczyło na
ten cel ponad 123 tys. zł.
– Nowa ustawa likwiduje dotychczasowe duże domy dziecka na rzecz takich
właśnie mniejszych placówek, jak to
mieszkanie. To teraz taka rodzinna forma opieki nad dziećmi, które tu mają
możliwość czuć się jak w domu. Mają
swoje obowiązki, dyżury, jak w normalnej rodzinie, a nad wszystkim czuwają

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży funkcjonuje w Zabrzu
od 2003 r. Przebywa w nim aktualnie
84 dzieci, które mieszkają w dwóch
domach oraz pięciu mieszkaniach.
W czerwcu otwarta została także nowa
siedziba Centrum. Mieści się ona przy
ul. Jordana 2. 
WG

Nowe mieszkanie dla podopiecznych Centrum oddane zostało do użytku w czerwcu
Nasze Zabrze Samorządowe 7/2015
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Bajkowo i na sportowo
Było mnóstwo śmiechu i znakomitej zabawy, która stała się
także okazją do szlifowania umiejętności sportowych. Kilkuset małych piłkarzy przyciągnęła zorganizowana na stadionie Górnika Zabrze akcja „Dzień Dziecka w piłkarskim przedszkolu”. „Bajkowy Dzień Dziecka” przygotowany został z kolei
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Bardzo lubię grać w piłkę i chciałbym
grać jak Robert Lewandowski. Kibicuję
Górnikowi razem z tatą i już trenuję ciężko, gdy tylko mam czas – przekonywał
mały Patryk, który w gronie kilkuset rówieśników pojawił się na stadionie. Mali

zawodnicy wybiegli na murawę, niczym
prawdziwi piłkarze, przez specjalny tunel. Były kolorowe balony, słodycze,
a przede wszystkim okazja do treningu pod okiem swych idoli. Bajkowy
charakter miało natomiast spotkanie

Zabawa w hali MOSiR

W imprezie wzięło udział trzy tysiące
dzieci z zabrzańskich szkół i przedszkoli.
Były dmuchane zamki i malowanie twarzy. Nie zabrakło gier i zabaw zespołowych, które prowadzili profesjonalni animatorzy przebrani za postacie z bajek.

WG

Za nami finał IV Festiwalu Piosenki „IDOLS’ SONGS”

Młodzież z siedemnastu szkół
rywalizowała w finale IV Festiwalu Piosenki „IDOLS’ SONGS”,
który 16 czerwca odbył się
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Zabrzu. Na widowni zasiadło
ponad trzysta osób.
Idolem publiczności w kategorii szkół
podstawowych został Mateusz Szoć
z SP nr 28, który zaśpiewał piosenkę
„Mój jest ten kawałek podłogi”. II miejsce zajęła Roksana Willach z SP nr 7
w Zabrzu z piosenką „Alleluja”, III miej-
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sce – Aleksandra Gołdy z SP nr 36 w Zabrzu z piosenką „Skyfall”. W kategorii
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publiczność na swojego IDOLA
wybrała Adama Stryjakiewicza z Gimnazjum nr 29. II miejsce zajęła Roksana Bury z Gimnazjum nr 4 w ZSO nr 12,
III miejsce – Mateusz Armata i Dawid
Popławski z zespołem Demoralizator
z ZS nr 3. Specjalne nagrody jury otrzymali wykonawcy, którzy zaśpiewali piosenki do tekstów Jacka Cygana. I miejsce zajęła Dominika Kluka z SP nr 7, II
miejsce jury przyznało Jakubowi Nowakowskiemu z Gimnazjum nr 15, III
miejsce zajęła Agnieszka Sot z SP nr 30.
Pomysłodawcami i koordynatorami IV
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foto: archiwum organizatora

Młodzi artyści z wielkimi głosami

Młodzi artyści na scenie MOK

Festiwalu Piosenki „IDOLS’ SONGS” są
Lidia Dylewska, dyrektor SP nr 30, oraz
Marek Matlak, nauczyciel z ZS nr 3 im.
rtm. W. Pileckiego w Zabrzu. 
GOR

Ruszyła druga edycja zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego

Cztery miliony do podziału
Do 29 lipca składać można
wnioski w ramach drugiej
edycji zabrzańskiego budżetu
partycypacyjnego. Tym razem
do podziału są cztery miliony
złotych, czyli o milion więcej niż
w pierwszej odsłonie przedsięwzięcia. By zwiększyć szanse
najmniejszych dzielnic na skorzystanie ze wsparcia, zmienił
się nieco regulamin akcji.
Doświadczenia z pierwszej edycji sprawiły, że teraz głosowanie dotyczące wyboru projektów skierowanych do realizacji będzie prowadzone oddzielnie
w dzielnicach liczących ponad pięć tysięcy mieszkańców i tych mniejszych.
Podzielono też przeznaczoną do wydania kwotę czterech milionów. Duże
dzielnice otrzymają 2,7 mln zł, pozostałe 1,3 mln zł trafi do tych mniejszych.
– W pierwszej edycji pojawiły się sugestie
mieszkańców mniejszych dzielnic, by dać
im większe szanse w głosowaniu. Stąd ta

zmiana. Teraz podzielono dzielnice na
dwie grupy i jest ich po dziewięć w każdej
– mówi Eugeniusz Mizerski z Wydziału
Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Wnioski, które mogą składać osoby prywatne, przyjmowane są do 29 lipca. Do
połowy września potrwa ich ocena pod względem formalnym.
Głosowanie mieszkańców
zaplanowano na okres
od 28 września do 8
października.
Obecnie trwa realizacja
projektów wyłonionych w pierwszej edy-

cji budżetu partycypacyjnego. Przypomnijmy, że mieszkańcy złożyli 146
wniosków, 108 z nich spełniło wymogi
formalne i zostało poddanych pod głosowanie mieszkańców. Do realizacji zostało skierowanych
13 projektów. 

WG

Równoległe głosowanie
W drugiej edycji budżetu partycypacyjnego w grupie mniejszych dzielnic znalazły się: osiedle Kopernika, Zaborze Południe,
Maciejów, Zandka, Grzybowice, Kończyce, Pawłów, Makoszowy
i os. Młodego Górnika. Dla nich do podziału jest 1,3 mln zł.
Duże dzielnice, dla których do wydania jest 2,7 mln zł, to:
Centrum Południe, Centrum Północ, Zaborze Północ, Mikulczyce,
Rokitnica, Biskupice, Helenka, Guido i os. Kotarbińskiego.

Nowe targowisko przy ul. Boboli gotowe już prawie w połowie

Na zakupy z początkiem jesieni
Zaledwie dwa miesiące temu inwestor przekazał wykonawcy robót plac budowy przy ul. Boboli, a już w niecce, gdzie powstaje
nowoczesne targowisko miejskie, widać szeregi parterowych pawilonów. Obecnie trwa w nich montaż niezbędnych instalacji.
– Zaawansowanie robót sięga w tej chwili 40 procent – mówi Mariola Majchrzyk
z zarządu Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji. – Zgodnie z podpisaną
umową termin oddania targowiska do
użytku to 30 września. Prace postępują
zgodnie z harmonogramem i na dziś nic
nie wskazuje, by ten termin miał się zmienić – dodaje.
Przy ul. Boboli nie ma już śladu po starym targowisku. Po zlikwidowaniu dotychczasowej infrastruktury wykonane
zostały roboty ziemne, fundamentowe
i murowe. W tej chwili sieci wodociągo-

wa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostały wykonane w 80 procentach.
Na nowym targowisku będzie 18 nowoczesnych pawilonów z około 150 punktami handlowymi oraz punktem gastronomicznym. Zabrzańska Agencja
Realizacji Inwestycji, która odpowiada
za całość zadania, zamierza w pierwszej kolejności zaproponować je kupcom, którzy w przeszłości prowadzili
działalność na targowisku przy ul. Boboli. Pozostałe lokale zostaną zaoferowane na wolnym rynku. – Mam nadzieję, że dotychczas współpracujący z nami

foto: Igor Cieślicki

Piłkarskie przedszkole przyciągnęło kilkuset małych zawodników

z okazji Dnia Dziecka przygotowane
w hali MOSiR. – To bardzo ważne święto. Emocjonalnie jesteśmy z nim wszyscy związani i przywiązujemy do niego
dużą wagę, co też widać dzisiaj na tej sali,
gdzie bawi się kilka tysięcy dzieci – mówiła podczas otwarcia imprezy prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Życzę wszystkim dzieciom ogromu miłości, przede wszystkim ze strony rodziców,
ale też żeby spotykały się z nią w przedszkolach, w szkołach, w dzielnicach, na
placach zabaw. W Zabrzu dokładamy
wszelkich starań, żeby uśmiech nie schodził z dziecięcych twarzy i staramy się
spełniać marzenia najmłodszych – podkreślała prezydent miasta.

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Setki dzieciaków bawiły się na stadionie Górnika i w hali MOSiR

Na budowie targowiska praca wre

kupcy zechcą kontynuować tę współpracę, ale spodziewam się, że ofertą handlu
w nowoczesnych pawilonach targowiska
w centrum Zabrza zainteresowane będą
również nowe podmioty – mówi Mariola
Majchrzyk. – I nie są to prognozy bezpodstawne. Nieustannie odpowiadamy na zapytania mailowe i telefoniczne od osób
prowadzących działalność handlową
w naszym regionie. Jest to dla nas potwierdzeniem, że rynek potrzebował tej
inwestycji – dodaje. 
GOR
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W czerwcu bawiliśmy się na kolejnych w naszym mieście festiwalach

foto: Dawid Klein / MOK

Sztuka w ogrodzie, kopalni i na ulicach

Znamy zwycięzców VII edycji konkursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze”

Pamiątkowa fotografia laureatów tegorocznej edycji konkursu

Namalowali Zabrze światłem

foto: UM Zabrze

Koncerty, spotkania autorskie,
zajęcia sportowe oraz warsztaty ogrodnicze i fotograficzne czekały 20 i 21 czerwca
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Dwa tygodnie wcześniej na ulicach
zagrały orkiestry dęte. Do Kopalni Guido i Sztolni Królowa
Luiza zaprosili z kolei organizatorzy zJAZZd Festiwalu 2015.
– Po raz kolejny Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu stał się miejscem spotkań nie
tylko miłośników przyrody, ale i sztuki. Festiwal Kwiatów był znakomitą okazją do
rodzinnego, aktywnego i twórczego relaksu – uśmiecha się Czesław Zdechlikiewicz z Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
W programie tegorocznego Festiwalu Kwiatów znalazły się m.in. przedstawienia teatralne, zajęcia fitness dla pań
oraz zabawy dla dzieci. Na scenie wystąpiły grupy Grzegorz Majzel Trio i Yejku.
Można było posłuchać również górniczej orkiestry dętej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość spotkania z Magdaleną Popławską, urodzoną
w Zabrzu aktorką filmową i teatralną.
W niedzielę, 7 czerwca, do Zabrza zawitały z kolei orkiestry dęte. W XI Zabrzań-
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Pokazy podczas tegorocznej edycji Festiwalu Kwiatów

skim Festiwalu Orkiestr Dętych im.
Edwarda E. Czernego wzięli udział
muzycy m.in. z Rudy Śląskiej, Bytomia i Zabrza.
Nie lada gratką dla
miłośników muzyki jazzowej był
z kolei zJAZZd
Festiwal 2015.
Koncertów w
ramach trwającego od 17
do 20 czerwca przedsięwzięcia można
było posłuchać
w Kopalni Guido

i w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. Wystąpili artyści z grup RGG,
foto: Alek
Unit Seven, Black Szabas
sa n
dra
La
sk
o
oraz Piotr Budniak
Essential
Group
feat. Piotr Wojtasik.
Zaprezentowano
także wyróżnioną podczas ósmej
edycji festiwalu Film na
Horyzoncie
etiudę „Siódemka”. 

MM, WG

Ponad 130 osób wzięło udział
w tegorocznej odsłonie konkursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze”. Autorów najlepszych prac poznaliśmy 15
czerwca w galerii Miejskiego
Ośrodka Kultury.

foto: Aleksandra Lasko

Występy górniczej orkiestry

zJAZZd Festiwal 2015 zagościł w Sztolni Królowa Luiza i Kopalni Guido
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Tegoroczna edycja konkursu „Kreatywne Zabrze” przebiegała pod hasłem
„Światłem malowane”. – Wybraliśmy temat, który jest dość szeroki. Dlatego kadry
były bardzo różne, od form abstrakcyjnych po ujęcia związane z jakimiś wydarzeniami, które odbyły się na terenie Zabrza – mówi Katarzyna Flak, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
– W przeciągu siedmiu lat konkurs ewoluował, zwiększając swój zasięg z lokalnego
na ogólnopolski. Otwieramy się na osoby spoza Zabrza, które odwiedzają nasze
miasto, na przykład Kopalnię Guido, i robią tam zdjęcia. Dotychczas zaprezentowaliśmy ponad tysiąc niepowtarzalnych
fotografii związanych z dziedzictwem historycznym miasta, jego walorami architektoniczno-urbanistycznymi, naturalnymi oraz przestrzenią społeczną – dodaje.
Jury oceniało zarówno technikę wykonanych prac, jak i podejście do tematu.
– Kiedy przypominam sobie zdjęcia z lat
poprzednich, nasuwają mi się optymistyczne wnioski. Widać przywiązanie ludzi
do swojego skrawka ziemi. Kształtowanie

tożsamości regionalnej, poprzez uwiecznianie miejsc ważnych, prowadzi do większego poczucia, że to miasto jest nasze.
Zabrze, a w sumie jego potencjał, nie kryje
się tylko w murach, na co dobitnie i wręcz
dosłownie zwrócili uwagę niektórzy nastoletni uczestnicy konkursu. Brawo za
fantazję i nieszablonowe myślenie o przekazie, jaki niesie medium fotografii – podsumowuje tegoroczną edycję konkursu
Arkadiusz Gola, fotoreporter, przewodniczący jury.
Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: do i powyżej 18. roku
życia. W pierwszej z nich zwyciężyła Marta Curyło i jej zdjęcie „Słoneczna noc”. –
Zdjęcie powstało przypadkiem, kiedy szłam
nocą przez miasto. Zabrze bardziej fascynuje mnie nocą, właśnie wtedy uchwyciłam
swój kadr – tłumaczy autorka zwycięskiej
pracy. – Fotografią zainteresowałam się
całkiem niedawno. Najbardziej lubię robić
zdjęcia starym budynkom, bo mają swoją
magię. Mój wujek jest pasjonatem fotografii i to jemu zawsze podkradałam aparat –
śmieje się Marta.
Zwyciężczynią w drugiej kategorii została Joanna Opołczyńska. Jej zdjęcie
„Spotkanie z przeszłością” również powstało przypadkowo. – Byłam z koleżanką na porannym spacerze. Siedziałyśmy
sobie przy Pstrowskim i nagle zobaczyłam, że to, co widzę, fajnie wygląda i można zrobić zdjęcie. Nie miałam aparatu, ale
miałam telefon. Właśnie tak powstało to
zdjęcie – opowiada Asia, uczennica zabrzańskiego plastyka.

Praca Joanny Opołczyńskiej

Praca Marty Curyło

Konkursowi fotograficznemu po raz
pierwszy towarzyszyły też warsztaty. –
Na podstawie zdjęć tworzyliśmy grę miejską. Okazało się, że to świetna zabawa,
która łączy naukę, zabawę i pierwiastek
kreatywności. To była dobra zabawa, która pomagała rozwijać talenty – podkreśla Marcin Budziński, dziekan Wydziału
Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej GWSP im. Karola Goduli w Chorzowie, członek jury. Najlepsze prace można oglądać w galerii MOK. 
SOR
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Spotkanie w Dzielnicowym Ośrodku Kultury

foto: Igor Cieślicki

szkole i kościołowi. Najbardziej osobiste są jednak rozdziały „Życiorysami
pisane” i „Spacer po dzielnicy”, będące swoistą sentymentalną podróżą po
czasie minionym.
– Przed przystąpieniem
do prac nad książką
obawialiśmy się trochę
czy znajdzie się na tyle
dużo materiałów, by ją
wydać. Chodziło głównie
o zdjęcia. Pawłów, jak
i całe Zabrze, był miejscem pogranicza,
więc skupia w sobie wszystkie elementy
tego zjawiska. Tutaj przenikają się zarówno tradycje rolnicze, jak i robotnicze,
a wszystko składa się na tożsamość dzielnicy. W książce mamy ostatecznie ponad

prowadzone przez członków jej rodziny.
– Założył je mój dziadek, ale znam go tylko z opowiadań. Dziadek zapożyczył się,
zdobył dokumenty operatora, kupił niezbędne maszyny, które sam obsługiwał
z pomocą córek. Sprowadzano wtedy jeszcze nieme filmy z Wrocławia, piękne bajki i melodramaty dla dorosłych, najnowsze kinowe przeboje, które miały premierę
za granicą niewiele wcześniej. Wszyscy tu
przychodzili, to było dobre miejsce spotkań także dla osób z okolicznych miejscowości – podkreśla pani Waleria.
Spotkanie promocyjne albumu „Nasz
Pawłów” uświetnił występ chóru Lutnia, który jest prawdziwą ikoną dzielnicy. Liczy sobie 95 lat. 
WG

foto: MBP

W Pawłowie jak w rodzinie

pięćset ilustracji, co tylko świadczy o szacunku, jakim mieszkańcy Pawłowa darzą swoją przeszłość. W indeksie książki
jest z kolei ponad tysiąc nazwisk i to też
o czymś mówi, bo to nieduża dzielnica –
zwraca uwagę Tomasz Iwasiów, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Podczas
czerwcowego
spotkania
w Dzielnicowym Ośrodku Kultury nie
brakowało wzruszeń.
– W Pawłowie mieszkałam 25 lat. To była
zawsze jedna wielka
rodzina. Wszyscy się rozumieli, wiedzieli, co się
dzieje u innych, choć
przecież nie było telefonów. Nikt nie zamykał nawet drzwi. Najszybciej rozchodziły się wieści o zabawie,
zawsze się jakoś o niej dowiadywano –
śmieje się Izabela Niedźwiedź, autorka
kilku tekstów w albumie. – Potem wyjechałam z Pawłowa, ale zawsze tu wracam z sentymentem. Teraz przeglądam
ten album i widzę siebie na fotografii,
jaka byłam mała w tamtym radosnym
czasie, który już minął... – z rozrzewnieniem wspomina pani Izabela.
Waleria Maciejczyk z sentymentem
opowiada o znajdującym się niegdyś
w Pawłowie kinie „Saturn”, które było

foto: TVZ

W czerwcu odbyła się uroczysta promocja albumu „Nasz Pawłów”

foto: UM Zabrze

Występ chóru Lutnia

REKLAMA

foto: TVZ

To rzecz o nich, dla nich i pisana w dużej mierze przez nich samych. Mieszkańcy Pawłowa są z niej bardzo dumni.
Wertując stronice, z rozrzewnieniem
przenoszą się do lat dzieciństwa, do
świata, którego już nie ma, ale który
wciąż pozostaje w ich pamięci.
– W tej książce jest zdjęcie mojej mamy z 1923
roku. Wtedy poszła razem z siostrą pierwszy raz do szkoły.
Miała siedem lat – opowiada Irena Olejnik,
która w Pawłowie mieszka od urodzenia. – Oglądając ten album, trudno nie
poddać się nostalgii, wspomnieniom
o ludziach, których już dawno nie ma.
Przypomina mi się mój dziadek, który
miał przed wojną dwie kamienice w Gli-
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wicach na wynajem i nieźle mu się powodziło. Nagle zapragnął mieć... Poczet
Królów Polskich. Kupił go sobie i wiele się
w jego życiu zmieniło. Skończyło się na
tym, że musiał uciekać do Polski. Sprzedał kamienice i przyjechał do Pawłowa,
gdzie przy głównej ulicy kupił inną kamienicę. I tak nasza rodzina związała
się z tą dzielnicą. Pamiętam, że w domu,
w którym mieszkałam jako dziecko, był
bank spółdzielczy, a do jego kasy przychodzili codziennie rolnicy po pieniądze
– wspomina pani Irena.
„Nasz Pawłów” to czwarty album z cyklu
wydawanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Zabrzu. Jego inicjatorką była
przed laty ówczesna dyrektor szkoły plastycznej w Kończycach, a dziś prezydent miasta, Małgorzata Mańka-Szulik.
W 2010 r. ukazały się „Nasze Kończyce”.
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Potem przyszła kolej na „Naszą Rokitnicę” i „Nasze Biskupice”. Wyjątkowość wszystkich wydawnictw polega na tym, że w każdym z nich
decydujący głos mają mieszkańcy.
– Książka księdza Józefa Knosały z 1928 roku
„Bielszowice, Kończyce,
Pawłów” to ostatnia publikacja, w której mówiono o naszej dzielnicy.
Kiedy ukazała się pierwsza pozycja z obecnej serii, wiedzieliśmy,
że to tylko kwestia czasu, by powstała również książka o Pawłowie. No i doczekaliśmy się – uśmiecha się Krystian
Jonecko, zabrzański radny i mieszkaniec Pawłowa. – To prawdziwa historia
tej części miasta. Dzielnicy, szkoły, domu
kultury, parafii i przede wszystkim ludzi
kiedyś i teraz tu żyjących. Sporo egzemplarzy książki trafi pewnie za granicę, bo
tam mieszka wielu dawnych mieszkańców Pawłowa, którzy wciąż pamiętają,
gdzie się urodzili – dodaje Krystian Jonecko.
Album ma 220 stron i złożony jest z kilku części poświęconych ogólnej historii dzielnicy, jej polskości, a także m.in.

foto: Igor Cieślicki

Ponad pięćset archiwalnych czarno-białych zdjęć, współczesne barwne ilustracje oraz teksty czterdziestu autorów składają się na album „Nasz Pawłów”. To kolejne z wydawnictw
prezentujących w bardzo oryginalny sposób dzielnice Zabrza.
Spotkanie promujące książkę odbyło się 9 czerwca w Dzielnicowym Ośrodku Kultury.
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Na początku 2015 r. zabrzanie przechodzący ulicą Wolności
mogli zauważyć w oknach budynku pod numerem 248 informację o wystawieniu na sprzedaż działającej tu apteki. Jeśli
spróbujemy zadać sobie pytanie: od kiedy w tym miejscu była
apteka?, zapewne powiemy: od zawsze. Rzeczywiście, dziś nie
ma już wśród nas osób, które mogą pamiętać czasy, kiedy nie
było w tym miejscu „Stern Apotheke”, znanej młodszemu pokoleniu jako apteka „Pod Gwiazdą”.

28

ściciel nowej apteki w Zabrzu urodził się
we wsi Polski Świętów w powiecie nyskim. Gdy przyjechał do Zabrza, miał 47
lat i zapewne nie była to pierwsza przez
niego prowadzona apteka.
własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Początki „Stern Apotheke” sięgają pierwszych lat XX w. Na podstawie dostępnych
źródeł można ustalić, że Zabrze w dzisiejszych granicach administracyjnych
w wiek XX „weszło” z czterema aptekami: po jednej w Biskupicach (ul. Chrobrego 9) i na Zaborzu (ul. Wolności 40)
oraz dwóch w Małym Zabrzu (ul. Dworcowa 9 oraz ul. Wolności 319). W Starym
Zabrzu, czyli części obecnego Zabrza położonej wzdłuż ul. Wolności na odcinku
od wiaduktu kolejowego w Maciejowie
po wlot ul. Dworcowej, nie funkcjonowała wówczas żadna apteka. Jak wiadomo, na początku XX w. Zabrze wchodziło
w skład królestwa Prus. Obowiązywało więc tu pruskie ustawodawstwo dotyczące aptek. Każda z osób chcących
pracować w zawodzie aptekarza musiała swe doświadczenie potwierdzić
zdaniem przewidzianych egzaminów.
Do egzaminu mogła przystąpić osoba po
odbyciu rocznej służby wojskowej, uzyskaniu matury, odbyciu trzyletniej pracy
w aptece (przynajmniej 1,5 roku w aptece niemieckiej) oraz po odbyciu 4-semestralnego studium farmaceutycznego
na uniwersytecie lub w niektórych technicznych szkołach wyższych.
Aptekarze mieli możliwość zrzeszania
się w izbach aptekarskich, czyli organach samorządowych aptekarzy. Aptekarz starający się o uruchomienie apteki musiał uzyskać od władz, w drodze
konkursu, koncesję na jej prowadzenie.
Informacje te publikowano w lokalnych
dziennikach urzędowych. O koncesję
mogli starać się jedynie fachowcy, czyli magistrowie lub prowizorzy farmacji.
W maju 1904 r. prezydent rejencji w Opolu ogłosił zawiadomienie o konkursie na
koncesję dla pierwszej w Starym Zabrzu
apteki. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane były do 25 czerwca. Zwycięzcą konkursu został aptekarz Franz Urban. Wła-

Apteka mieściła się przy ówczesnej Kronprinzenstr. 88 (po zmianie numeracji
ulicy nr 248) w budynku, który również
stanowił własność F. Urbana. Uruchomiona została 9 grudnia 1904 r. Znajdowała się na parterze czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku.
Do czasu przebudowy w 1913 r. zajmowała pięć pomieszczeń. Do apteki prowadziły dwa wejścia. Główne, dla klientów, usytuowane w narożniku budynku,
prowadziło bezpośrednio do pomieszczenia wydawania leków. Drugie prowadziło z małego korytarzyka połączonego z wewnętrzną klatką schodową,
skąd można było wyjść na ulicę Wolności, na wewnętrzne podwórko, poprzez
które dokonywano zaopatrzenia apteki.
Tędy można było również zejść do znajdujących się pod apteką pomieszczeń
piwnicznych pełniących funkcje magazynowe. Z wewnętrznego korytarzyka apteki prowadziły drzwi do pokoju aptekarza. Było to pomieszczenie przechodnie,
skąd prowadziły drzwi do laboratorium
z oknem na podwórko oraz do biura od
strony obecnej ul. Dubiela. Ostatnie pomieszczenie apteki usytuowane było od
strony ul. Wolności. Na zachowanym
planie nie jest wyszczególniona jego
funkcja.
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Na parterze budynku oprócz apteki znajdowały się dwa trzypokojowe mieszkania,
jedno od strony ul. Wolności, drugie od
strony ul. Dubiela. Toaleta dla mieszkańców oraz pracowników znajdowała się
na klatce schodowej. Na wyższych kondygnacjach mieściły się mieszkania na
wynajem. Na pierwszym piętrze mieszkał sam aptekarz, w budynku mieszkał
również jego ojciec. Szybko okazało się,
że pomieszczenia użytkowane przez aptekę są niewystarczające. W trakcie przebudowy w 1913 r. apteka została powiększona kosztem likwidacji mieszkania od
strony ul. Dubiela. Zapewne po 1913 r.
w aptece znalazły się wykonane na wymiar drewniane regały oraz lady.
Na podstawie ogłoszeń reklamowych
można stwierdzić, że apteka oferowała wyroby krajowe i zagraniczne, w tym
środki opatrunkowe, wyroby z gumy,
narzędzia chirurgiczne, wina medyczne
(nalewki), wody mineralne, sole do kąpieli. Leków gotowych wówczas prawie
nie było, medykamenty przygotowywano na miejscu. W aptece realizowano recepty wystawione przez wszystkie
kasy chorych.
Aptekarz Franz Urban uczestniczył
w życiu społecznym Zabrza. Był członkiem zarządu szkoły dla dziewcząt przy
Marktplatz (obecnie plac Warszawski).
Ponieważ apteka posiadała telefon, pełniła funkcję punktu, w którym mieszkańcy mogli informować straż pożarną
o zagrożeniach.
Franz Urban aptekę w Zabrzu prowadził długie lata. Dopiero na początku
lat 30. XX w. wycofał się, ale pozostawał
jej właścicielem. Aptekę przejął jego zięć
Franz Steiner, który prowadził ją krótko,
zmarł bowiem już w 1936 r. Po nim aptekę przez krótki czas prowadził aptekarz
Wilhelm Steiner, być może był wnukiem
F. Urbana. Sam Franz Urban w połowie lat
30. XX w. wyprowadził się do Görlitz (Zgorzelec). Tam zmarł 24 sierpnia 1940 r.,
dożywszy 83 lat.
Po śmierci F. Urbana koncesję na prowadzenie apteki uzyskał w 1941 r. zamieszkały w Opolu aptekarz Kurt Palten. Wiadomości o jego działalności w Zabrzu
zachowało się niewiele. Kurt Palten był
ostatnim właścicielem „Stern Apotheke”
do czasu zakończenie II wojny światowej.
Historia apteki po 1945 r. to odmienny
rozdział. Wedle obowiązujących prze-

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

Zegar nadal odmierza czas
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem przenieśmy się do Biskupic...
Archiwalna fotografia wykonana została przy dzisiejszej ul. Zamkowej.
Przedstawia główne wejście do ówczesnych zakładów Borsiga. Dziś swoją
siedzibę ma tutaj Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Nad zabudowaniami nadal góruje efektowny zegar, który niedawno poddany został gruntownej renowacji.
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Od „Stern Apotheke” do apteki „Pod Gwiazdą”

pisów w latach 1945–1951 mogły funkcjonować apteki prywatne i państwowe.
Prywatne pracowały w oparciu o koncesje uzyskane przed 1939 r. Dotyczyło
to jednak jedynie aptek prowadzonych
przez polskich farmaceutów. Apteki poniemieckie przeszły pod zarząd Zjednoczenia Aptek Społecznych.
Nowe uregulowania znalazły swój ślad
również w odniesieniu do omawianej apteki. Na podstawie zachowanego planu
architektonicznego z 3 stycznia 1951 r.,
sporządzonego na zlecenie Centrali Aptek Społecznych Okręgu Województwa
Śląskiego, wiadomo, że zabrzańska apteka nosiła wówczas nazwę Apteka Społeczna nr 13 w Zabrzu. Lokal zajmowany przez nią liczył 158,6 m kw. W jego
skład wchodziły: pomieszczenie ekspedycji, biuro, pomieszczenie na specyfiki, pomieszczenie na materiały, trzy
pomieszczenia zielarni, dwa laboratoria, dyżurka farmaceuty oraz pokój dla
felczera. Dodatkowo do apteki przynależały pomieszczenia w piwnicy o
powierzchni 80,45 m kw., w których ulokowano: destylarnię, pomieszczenie na oleje
i maści, dwa składziki na butelki apteczne oraz dwa składziki na opał. Stanowisko kierownika apteki pełnili magistrowie farmacji, na stanowiskach
działalności podstawowej zatrudnieni
byli również technicy apteczni.
Apteka nie miała swobody w decyzjach
dotyczących zaopatrywania się w leki.
Zgodnie z obowiązującą rejonizacją podlegała Hurtowni Okręgowej nr 12 w Bytomiu, wchodzącej w skład Centrali
Handlowej Farmaceutyczno-Sanitarnej
„CENTROSAN”. W 1975 r., w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju,
apteka przeszła pod zarząd Zjednoczenia Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM”.
W 1989 г. zlikwidowano Zrzeszenie PZF
„CEFARM”, a zamiast niego wkrótce powołano spółkę z o.o. „CEFARM”. Z tą
chwilą pojawiła się szansa na ponowną
prywatyzację aptek. W przypadku zabrzańskiej apteki do prywatyzacji doszło
w październiku 1991 r. Jednym ze znaków nawiązania do przeszłości był powrót apteki do pierwotnej nazwy – apteka „Pod Gwiazdą”. Apteka do 2014 r.
prowadzona była przez jedną właścicielkę. Jednak mający miejsce w ostatnich
latach gwałtowny wzrost liczby otwieranych nowych aptek, zwłaszcza sieciowych, powoduje, że apteki prywatne coraz częściej nie są w stanie konkurować
na rynku i ulegają likwidacji. Czy taki los,
po 110 latach działalności, spotka aptekę
„Pod Gwiazdą”?
Urszula Wieczorek

Archiwalna fotografia przedstawia wejście do zakładów Borsiga

foto: Igor Cieślicki

110 lat historii, czyli po leki „od zawsze” pod ten sam adres

Siedziba Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
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Uczestnicy biegu musieli m.in. skakać przez płomienie

foto: Igor Cieślicki

trzymając się
rozkołysanej
– Przygotowanie fizyczne
liny. Na trajest ważne, ale tak samo
sie czekały
liczy się psychika. Zwłasz3-metrowe
cza, gdy po pokonaniu kolejnego wzniesienia, daściany, zasieki
lej nigdzie nie widać mety
i
30-metrowa
Kąpiel w lodowatej wodzie
– uśmiecha się Krzysztof Sowodna ślizgawka.
bolewski, 43-latek z Gliwic, jeZjazd z niej kończył
den z uczestników Runmageddonu
się oczywiście lądowaSilesia. – To bombowa i szalona impreniem w głębokiej wodzie.
za. Na trasie było multum niespodzianek. Na starcie sobotniej imprezy stanęCzołg to prawdziwa rewelacja. A basen ło około 1,4 tysiąca osób. Śmiałkowie
z lodem na pięć minut pobudzał do życia przyjechali z całej Polski. – Przygotowa– podkreśla Krzysztof.
liśmy bardzo ciekawy tor przeszkód, któRunmageddon Silesia zorganizowa- ry gwarantował niezapomniane przeżycia
ny został na hałdzie kopalni „Sośnica- i solidną dawkę ad-Makoszowy”. Wytyczono na niej trasę renaliny. Poo długości 12 km, na której przygoto- mysł poprowano 50 przeszkód. Najbardziej wido- wadzenia
wiskową była Indiana Jones. To wodne t r a s y
rozlewisko, które należało przeskoczyć b i e g u

Pokonanie wąskiej szczeliny pod czołgiem nie było łatwe
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Techniki pokonywania hałdy były różne

przez kopalniane hałdy okazał
się strzałem w dziesiątkę – mówi
Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.
Zwycięzcą pierwszej śląskiej
edycji imprezy został Grzegorz
Szczechla z Ustronia, któremu
pokonanie
ekstremalnej trasy
Rozgrzewka przed startem
zajęło 1 godzinę, 44 minuty i 4 sekundy. Najszybszą kobietą okazała się
Joanna Zmokła z Warszawy z czasem
2 godziny, 6 minut, 40 sekund.
Runmageddon to kolejny cykl imprez
działającego od 2005 r. Stowarzyszenia
OTK Rzeźnik. Partnerami zabrzańskiej
edycji przedsięwzięcia były Kopalnia
Guido oraz stowarzyszenie „Skuteczni
dla Zabrza”. 

GOR

Od sierpnia na nowych krzesełkach
Ponad 2,5 tysiąca krzesełek
ma zostać udostępnionych
kibicom w sierpniu na południowej trybunie Stadionu im.
Ernesta Pohla. Już teraz wzrok
przyciąga ułożony z nich napis
TORCIDA.
Montaż krzesełek rozpoczął się od dolnej części trybuny południowej, na której w przyszłości zasiadać będą najzagorzalsi fani Górnika. Zgodnie z propozycją
Stowarzyszenia Kibiców ułożony tu został z białych krzesełek napis TORCIDA.
To jedyny w Polsce przypadek uhonorowania kibiców w ten sposób.
Montaż krzesełek to niewielki wycinek
prac prowadzonych obecnie na budowie stadionu. Na głównym placu wejściowym od strony ul. Damrota położone zostały już zbrojenia, wykonano
wylewki i uszczelniono powierzchnię.
Teraz plac zostanie przykryty warstwą
termiczną i zaizolowany. Wejścia na stadion powstają również od strony zachodniej. To dwie klatki schodowe położone symetrycznie w narożnikach
południowym i północnym. W górnej

foto: Stadion w Zabrzu

foto: Igo

foto: Igor Cieślicki

Wspinali się i zbiegali z potężnej hałdy. Skakali przez płomienie i niczym Tarzan pokonywali na rozkołysanej linie
rozlewisko. Przepychali się…
pod czołgiem i wskakiwali do
kontenera z lodowatą wodą.
A to tylko niektóre z przeszkód, jakie musieli pokonać
uczestnicy zorganizowanego 27 czerwca Runmageddonu Silesia.

foto: Igor Cieślicki

Ekstremalnie, ale z uśmiechem

Na Stadionie im. Ernesta Pohla uwijają się ekipy budowlane

Napis ułożony z krzesełek na południowej trybunie stadionu

części trybuny południowej powstaje
z kolei centrum dowodzenia imprezą
masową. Gotowa już jest stalowa konstrukcja, zamontowano podłogi.
W toku są prace przy instalacjach centralnego ogrzewania i elektrycznych.
W ramach tych ostatnich wykonano już
pomieszczenie tzw. baterii centralnej,
niezbędne do uruchomienia oświetlenia ewakuacyjnego. Jego działanie jest
konieczne dla wcześniejszego oddania

trybuny południowej. – Jestem przekonany, że uda się uruchomić tę część stadionu
na pierwszy mecz rundy jesiennej przy Roosevelta i trybuna południowa zapełni się
kibicami na spotkaniu Górnika z Jagiellonią Białystok, czyli już 8 sierpnia – mówi
Tadeusz Dębicki, prezes spółki Stadion
w Zabrzu.
Udostępniony kibicom sektor zostanie
odgrodzony od reszty obiektu, gdzie
nadal trwać będą prace. 
GOR

Za nami IV Memoriał im. Zygfryda Tobolewskiego

Uczcili pamięć trenera i wychowawcy
Drużyny młodych szczypiornistów z Kielc, Krakowa i Zabrza
wzięły udział w IV Memoriale
im. Zygfryda Tobolewskiego.
Zawody rozegrano 13 czerwca. Ich organizatorem było
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
„Pogoń 1945” Zabrze.
Rozgrywany w hali Pogoń turniej ma
na celu upamiętnienie Zygfryda Tobolewskiego, trenera i wychowawcy wielu pokoleń piłkarzy ręcznych w naszym
mieście. Jest też okazją do popularyzacji piłki ręcznej, szczególnie wśród młodych ludzi. W tegorocznej edycji zawo-

dów, w dwóch kategoriach wiekowych,
wystąpiło sześć zespołów reprezentujących SKS Kusy Kraków, KS Vive Tauron
Kielce oraz gospodarzy.
– Cieszymy się, że już czwarty raz mogliśmy się spotkać, by upamiętnić postać
znakomitego bramkarza i trenera Zygfryda Tobolewskiego. To on zaszczepił w nas
miłość do piłki ręcznej, która kiełkuje do
dziś i przynosi efekty. Jak co roku gościliśmy u siebie rodzinę zmarłego trenera.
Po turnieju drużyn juniorskich odbył się
mecz wychowanków trenera Tobolewskiego, którzy także licznie przybyli na nasze
zawody – mówi Janusz Bykowski, prezes
i trener SPR „Pogoń 1945” Zabrze.
W kategorii młodzików (rocznik 2001)
najlepsi okazali się szczypiorniści
z Krakowa, najlepszym strzelcem zo-

foto: SPR „Pogoń 1945” Zabrze

Runmageddon Silesia przyciągnął prawie półtora tysiąca śmiałków

Popisy młodych szczypiornistów

stał Patryk Ościk (Zabrze). W rywalizacji chłopców z rocznika 2002 triumfowali zabrzanie, a najlepszym graczem
okrzyknięto Igora Bykowskiego z naszej
ekipy. 
WG
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W poprzednim numerze z rozwiązanej krzyżówki nie było możliwe odczytanie
hasła, ponieważ nieaktualny był diagram. Serdecznie przepraszamy za tę
pomyłkę i zapraszamy do rozwiązania aktualnej krzyżówki.

Poziomo: 1 – sportowy czasomierz, 5 – specjalista od drinków, 8 – kocha Pana Sułka,
9 – stróż prawa na Dzikim Zachodzie, 10 –
dwukołowy pojazd w starożytnym Rzymie,
11 – złota spełnia życzenia, 12 – grecka bogini przeznaczenia, 14 – opłata za mieszkanie,
16 – ma mokrą robotę, 19 – wlazł na płotek
i mruga, 21 – Antoni dla kolegów, 22 – projektor do przeźroczy, 23 – hinduski przewodnik duchowy, 24 – na urodzinowym zapala
się świeczki, 26 – Elvis, nazywany królem
rock and rolla, 28 – harcują, gdy nie ma kota, 29 – są pociechą dziadków, 30 – na niej
opona, 33 – gdy zapadła, już nic nie zrobisz,
35 – za plecami orła, 37 – RMF FM lub Trójka,
38 – maskowana peruką, 39 – przepustka na
studia, 40 – sprawiedliwy tłuszcz, 41 – głęboki
wąwóz, 42 – zajęcie przy krosnach.
Pionowo: 1 – mieszka za ścianą, 2 – na zabrzańskim dworcu jest tylko jeden, 3 – powtarza się w piosence, 4 – produkt z domowej gorzelni, 5 – imię obecnego prezydenta
USA, 6 – kiedyś nazywano go rajcą, 7 – dwie
pałki połączone linką – tą bronią posługiwał
się m.in. Bruce Lee, 13 – bezinteresownie
pomaga innym, 15 – pomoże ci sporządzić
testament, 17 – hawajska gitara, 18 – badacz różnych kultur, 20 – tak Ślązacy nazywają kaszę, 21 – czołowi działacze partii, 25
– rarytas, 27 – najwyższe góry na Ziemi, 30
– Ramzes lub Cheops, 31 – najlepszy facet
do mycia naczyń, 32 – przyjemny zapach,
34 – nie są więźniami, a mieszkają w celach,
36 – coś dla amatora wódki lub… sprintera.
Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 24 lipca pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17.

***
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Centrum handlowe M1

KiedY jak buki na mRóz serce mi pęknie
połóżcie mnie na wóz z widOkiem na BiEszczadY
na wIelki pożaR gór na wielką jeSień
którą sam roznieciłeM pisAniem
NieCh ten wóZ sam JedZie w zaWieję liści
NiecH tam na wieki zostAnie

ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

SPONSORZY NAGRÓD

1

1

ROZRYWKA

Z 17 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 24 lipca.

4
1

1. karciana gra
hazardowa,
2. do czytania
w restauracji,
3. drobna kasza,
4. uczniowski urlop,
5. zarabia klaszcząc,
6. nie ma rodziców,
7. fotografia,
8. kastalia lub ariada.

2
3
4
5
6
7
8

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Marzena Lewandowska – poczęstunek w McDonald’s, Agnieszka Jeziorska i Andrzej Baran – poczęstunek
w restauracji Śląskie Rancho oraz Barbara Musiał – usługa w Kodak Studio.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Jabłonka, autorem cytowanego wiersza jest
Adam Asnyk, a myśl Alberta Camusa brzmi: „Łatwiej zdobyć sukces, trudniej
na niego zasłużyć”.
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F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 24 lipca.

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą brały
udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 24 lipca.
Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim
numerze przedstawia budynek Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Nagrody otrzymują:
Wanda Stosz – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła,
Grażyna Radkowska – poczęstunek w McDonald’s
oraz Halina Przerwa i Andrzej Nowaczewski – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho. Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją do 24 lipca.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Alberta Einsteina, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 24 lipca.
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Kultura
W lipcu po raz 15. wręczone zostaną Wyróżnienia im. św. Kamila

foto: Igor Cieślicki

Kamilki pod znakiem serca

Elżbieta Adach (w środku) z lokatorami pohutniczych mieszkań

cieli przez gminę. Wyróżnienie im. św.
Kamila ustanowione zostało w 2001 r.
jako wyraz szacunku i wdzięczności
dla osób i instytucji, które angażują się
w działalność społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców Zabrza. Każdego roku nagradzane są nimi osoby
oraz instytucje, które przyczyniają się
w ten sposób do tworzenia pozytywnego wizerunku Zabrza. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in.: ks. infułat
Paweł Pyrchała, prof. Bożena Hager-Małecka, Śląskie Centrum Chorób Serca, prof. Marian Zembala, Elżbieta Seferowicz, prof. Lech Poloński, dr Zbigniew
Nawrat, Politechnika Śląska, Komenda
Miejska PSP w Zabrzu.

foto: ŚCCS

Dr Beata Chodór
jest kardiologiem
dziecięcym i koordynatorem programu transplantacji
u dzieci. Na Oddziale Kardiologii
Dziecięcej ŚląskieDr Beata Chodór
go Centrum Chorób Serca pracuje
od 1992 r. Zajmuje się pacjentami
z niewydolnością serca w przebiegu wad
wrodzonych. To najcięższe przypadki.
Kwalifikuje dzieci do przeszczepu serca
oraz płuc i serca. Jest doceniana zarówno w środowisku lekarskim, jak i przez
swych małych pacjentów i ich rodziców.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.

prof. Zbigniewa Religi działa od 1991 r.
Od początku istnienia skupia się na badaniach związanych z opracowaniem innowacyjnych metod i aparatury w leczeniu chorób serca. Zajmuje się badaniami
z zakresu biotechnologii, biocybernetyki,
a jednym z głównych celów jest stworzenie polskiego sztucznego serca. Dyrektorem generalnym FRK jest Jan Sarna.
Komitet Obrony Mieszkańców Wszystkich Mieszkań Huty Zabrze, na czele
którego stoi Elżbieta Adach, od lat angażuje się w pomoc lokatorom, którzy
przed laty zostali sprzedani wraz z zajmowanymi mieszkaniami zakładowymi. Problem ten skutecznie udaje się
w Zabrzu rozwiązać poprzez sukcesywny wykup lokali od prywatnych właści-

foto: Igor Cieślicki

Są wyrazem szacunku i wdzięczności dla osób i instytucji, które
angażują się w działalność społeczną i charytatywną na rzecz
mieszkańców Zabrza. Wyróżnienia im. św. Kamila wręczone zostaną w tym roku już po raz piętnasty. Otrzymają je Beata Chodór, kardiolog dziecięcy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca,
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz
Komitet Obrony Mieszkańców Wszystkich Mieszkań Huty Zabrze.

Dyrektor FRK Jan Sarna

Kandydatów do wyróżnień mogą zgłaszać działające w naszym mieście organizacje społeczne i religijne, instytucje, stowarzyszenia i związki, lokalne media oraz
członkowie kapituły plebiscytu. 
MM
Uroczystość w Teatrze Nowym rozpocznie się 11 lipca o godzinie 17. Dzień
później, o godzinie 12.15, w kościele
św. Kamila odprawiona zostanie msza
w intencji parafii i Zabrza, którego patronem od lat jest św. Kamil.

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