Maj 2020, nr 5 (301)

Na budowie
turystycznych
atrakcji
praca wre
str. 14-15
Wydanie bezpłatne

Wiosna
wkroczyła
do botanika

Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

str. 20

Rusza budowa Śląskiego Centrum
Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Medyczne innowacje
N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

1

ROZMOWA Z PREZYDENT ZABRZA MAŁGORZATĄ MAŃKĄ-SZULIK

Pamiętajmy
o sobie wzajemnie!
Kolejny miesiąc zmagamy się
z pandemią koronawirusa, a to oznacza coraz większe straty w gospodarce. Na jakie wsparcie ze strony miasta
mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność w Zabrzu?
Działalność lokalnych przedsiębiorców stanowi ważny element życia gospodarczego miasta. Dlatego w tym
trudnym czasie zabrzański samorząd
włączył się w działania osłonowe mające na celu utrzymanie miejsc pracy.
W celu udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami zagrożenia epidemicznego, już w połowie
marca podjęłam decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za gminne
lokale użytkowe. Wprowadzono możliwość zwolnienia z opłat za dzierżawę
gruntu, obniżone zostały opłaty na
miejskich targowiskach.
W ramach zabrzańskiej tarczy antykryzysowej przygotowałam pakiet projektów uchwał, które w kwietniu zostały przyjęte przez Radę Miasta. Dotyczą
one zwolnień z podatku od nieruchomości, przedłużenia terminów płatności rat podatku czy też odstąpienia od
dochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym.
Jakie jeszcze działania podejmuje
Zabrze w obliczu pandemii?
Za realizację zadań wchodzących
w zakres bezpośredniej walki z pandemią odpowiada rząd, jednak mając na
uwadze zdrowie i życie zabrzan, zdecydowałam o wsparciu administracji
rządowej w jej działaniach. Wyrazem
tego jest między innymi uruchomienie wymazobusa. Dzięki temu mieszkańcy będą znacznie krócej czekać na
test na obecność koronawirusa. Zdecydowaliśmy również o zakupie dla
Szpitala Miejskiego dwóch innowacyjnych aparatów Ventil, które pozwalają na wentylowanie dwóch pacjen-
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Ministerstwem Spraw Zagranicznych
udało się opracować plan, obejmujący
podróż kilkoma różnymi autokarami
oraz przekraczanie w wyznaczonych
miejscach i godzinach kolejnych granic. Dzięki wspólnym wysiłkom nasi
uczniowie szczęśliwie wrócili do Zabrza, gdzie zostali objęci kwarantanną w Miejskiej Bursie Szkolnej. Warto
zwrócić uwagę, że to pierwsze stworzone w województwie śląskim miejsce kwarantanny zbiorowej.

tów za pomocą jednego respiratora.
Program dostarczania żywności potrzebującym seniorom oraz osobom
objętym kwarantanną przygotował
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Prowadzimy dezynfekcję przystanków
autobusowych i tramwajowych. Działania w tym zakresie zleciliśmy, co warto podkreślić, naszej lokalnej firmie.
Zabrzańskim szkołom podstawowym
przekazaliśmy 350 tabletów. Urządzenia zostaną udostępnione uczniom,
którzy najbardziej ich potrzebują przy
realizacji zdalnego nauczania. Zakup
175 tabletów sfinansowano z funduszy własnych gminy, koszt pozostałych
zostanie zrefundowany w ramach rządowego programu „Polska Cyfrowa –
Zdalna Szkoła”.
W działania ograniczające zasięg
i skutki pandemii włączyły się również
miejskie spółki oraz instytucje, za co
bardzo dziękuję.
Sporym wyzwaniem było sprowadzenie do Zabrza grupy młodzieży,
która przebywała na praktykach zawodowych w hiszpańskiej Kordobie...
Zgadza się. Powrót drogą lotniczą
okazał się niemożliwy. Sprowadzenia
młodzieży podjął się powołany przeze mnie zespół zadaniowy. Wspólnie
ze służbami wojewody śląskiego oraz

Czy miasto przygotowane jest na
różne warianty rozwoju pandemii?
W Zabrzu podejmowane są różnorodne działania zapobiegawcze i społeczne. Służby miejskie stale monitorują sytuację, pozostając w kontakcie
z wojewódzkimi i krajowymi strukturami zarządzania antykryzysowego.
Sytuacja jest dynamiczna i w każdej
chwili możemy stanąć przed nowymi,
trudnymi wyzwaniami. W tegorocznym budżecie Zabrze zaplanowało
na inwestycje 230 milionów złotych.
To środki, które zgodnie z planem
mają zostać przeznaczone na takie
projekty, jak termomodernizacje kolejnych szkół, przedszkoli i budynków
mieszkalnych, budowa nowych dróg,
boisk i placów zabaw oraz stworzenie
geoparku w Grzybowicach. W obliczu obecnego zagrożenia analizujemy możliwości przeniesienia części
projektów na późniejszy termin. Pozyskane w ten sposób oszczędności
przeznaczymy na ograniczenie negatywnych skutków pandemii.
Wspólnie przeżywamy trudne chwile.
Na ten czas życzę dużo wytrwałości,
solidarności i ludzkiej życzliwości. Z jej
przejawami spotykamy się coraz powszechniej. Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się obecnie o innych. Zachowując wymogi izolacji społecznej,
pamiętajmy o sobie wzajemnie.
Rozmawiał: Igor Cieślicki

3

SPIS TREŚCI:
STR. 3
STR. 4-5

Pamiętajmy
o sobie wzajemnie!
Działania w obliczu
zagrożenia

STR. 6

Podwajają możliwości
respiratorów

STR. 7

Krótszy czas oczekiwania
na test dzięki
wymazobusowi

STR. 8

Brama dezynfekująca
minimalizuje zagrożenie

STR. 9

Prewencja przy wsparciu
wodociągów

STR. 10

Pierwsze obrady
na odległość
Wypiękniały chodniki

STR. 11

Wspólnie budujemy
prestiż naszej uczelni

STR. 12-13

Inżynierskie wsparcie
dla nowoczesnej
medycyny

STR. 14-15

Na budowie turystycznych
atrakcji praca wre

STR. 16

Pod opieką świętego
Floriana

STR. 17

Dziękujemy Wam,
kochane Mamy!

STR. 18

Zostawił na scenie
wielką pustkę

STR. 19

Majowe obchody
inne niż zwykle...

STR. 20

Wiosna wkroczyła
do botanika

STR. 21

Gladiatorzy z Zabrza

STR. 22-23

Horror w trzech aktach
z epilogiem

STR. 24-25

Mieszkaniowe trendy
sprzed wieku

STR. 26

Rozrywka

Z inicjatywy Muzeum Górnictwa Węglowego na ulice wyjechał maseczkobus

W ZABRZU NA WIELE SPOSOBÓW OGRANICZAMY SKUTKI PANDEMII

Działania w o
Kolejne rozwiązania pomocowe dla lokalnych przedsiębiorców wprowadza miasto. Nowy sprzęt trafia do placówek medycznych. W działania ograniczające zasięg
i skutki pandemii włączają się również kolejne firmy, instytucje i osoby prywatne.
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Fot. Igor Cieślicki

od koniec kwietnia Zabrze zaoferowało kolejny już pakiet
pomocowy dla lokalnych przedsiębiorców. Wśród uchwał, przygotowanych przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik, znalazły się
m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Dotyczy to okresu od 1 kwietnia
2020 r. do dwóch miesięcy po dniu
odwołania staniu epidemii, nie
dłużej jednak niż do 31 grudnia
2020 r. Nowe regulacje wprowadzają przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości
dotyczących rat płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Miasto

zdecydowało również o odstąpieniu od dochodzenia należności
o charakterze cywilnoprawnym
w stosunku do podmiotów, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią.
Już wcześniej najemcy prowadzący działalność usługową, gastronomiczną lub handlową w lokalach gminnych uzyskali możliwość
zwolnienia z czynszu. Wprowadzono także zwolnienia w opłatach za
dzierżawę gruntu. Właściciele nieruchomości, których działalność
uległa zawieszeniu w związku z zagrożeniem epidemicznym, mogą
złożyć nową deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obniżone zosta-
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Policja patroluje skwery

Fot. Igor Cieślicki

Mieszkańcy Zabrza stosują się do wprowadzonych nakazów i ograniczeń

Fot. Igor Cieślicki

bliczu zagrożenia
ły opłaty pobierane na gminnych
targowiskach.
„Maseczka w miasto”
Pod koniec kwietnia w naszym
mieście ruszyła zainicjowana przez
Muzeum Górnictwa Węglowego
akcja „Maseczka w miasto”. Ma ona
na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przekazywanie im maseczek ochronnych. 7 maja maseczkobus pojawi
się przy pomniku Pstrowskiego,
a w kolejnych tygodniach odwiedzi
następne dzielnice miasta.
– Obecna sytuacja, w jakiej się
wszyscy znaleźliśmy, jest niebywale trudna. Jako instytucja kultury
czujemy się społecznie odpowiedzialni, aby podjąć wszelkie kroki,
które przyczynią się do ograniczenia epidemii – mówi Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. –
Bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze. Zachęcam wszystkich
mieszkańców Zabrza, lokalnych
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przedsiębiorców, instytucje, parafie do czynnego włączenia się
w nią. Musimy się wspierać. To
ważne w tym czasie. Dbajmy o siebie i swoich bliskich – dodaje.
Pracownicy Muzeum Górnictwa
Węglowego już na początku kwietnia własnoręcznie uszyli partię
maseczek, które trafiły do zabrzańskich domów pomocy społecznej.
W szycie maseczek włączyło się
również wiele innych instytucji,
firm, organizacji i osób prywatnych.
Dla objętych kwarantanną
Zespół zajmujący się zaopatrywaniem w żywność osób objętych
kwarantanną oraz seniorów powołał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc osobom objętym kwarantanną oferują także zabrzańscy
strażnicy miejscy. Obejmuje ona
m.in. dostarczanie paczek żywnościowych oraz wyrzucanie odpadów. Dostarczenie produktów
żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu. Strażni-

cy, zanim zostawią pod drzwiami
paczkę, dzwonią do osoby objętej
kwarantanną. Następnie oddalają
się na bezpieczną odległość i dopilnowują, by żywność została odebrana przez właściwą osobę.
– W Zabrzu, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, podejmowane są różnorodne działania
zapobiegawcze i społeczne. Służby
miejskie stale monitorują sytuację,
pozostając w kontakcie z wojewódzkimi i krajowymi strukturami
zarządzania antykryzysowego. Sytuacja jest dynamiczna i w każdej
chwili możemy stanąć przed nowymi, trudnymi wyzwaniami. Wspólnie przeżywamy trudne chwile. Na
ten czas życzę dużo wytrwałości,
solidarności i ludzkiej życzliwości.
Z jej przejawami spotykamy się coraz powszechniej. Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się obecnie
o innych. Pozostając w domu, pamiętajmy o sobie wzajemnie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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Szpital Miejski w Zabrzu

Fot. Igor Cieślicki

Innowacyjne urządzenia produkuje Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

Fot. Ł-ITAM

ZABRZAŃSKI INSTYTUT WYPRODUKOWAŁ PARTIĘ WAŻNEGO W CZASIE EPIDEMII SPRZĘTU

Podwajają możliwości
respiratorów
Pierwszą partię urządzeń Ventil wyprodukował w kwietniu Łukasiewicz – Instytut
Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Sprzęt, który umożliwia jednoczesną wentylację dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora, trafił już do szpitali. Dwa aparaty
dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu kupuje miasto.

A

parat Ventil opracował zespół
naukowców z warszawskiego
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii
Nauk. Produkcji urządzenia podjął
się z kolei działający w Zabrzu Łukasiewicz – ITAM (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury
Medycznej).
– Dziękuję naukowcom Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Bio-

medycznej PAN oraz Łukasiewicz
– ITAM za doskonałą współpracę,
której owocem jest szybkie udostępnienie urządzenia Ventil do testów
klinicznych. Wiele działań podejmowanych w Łukasiewiczu na rzecz
walki z SARS-CoV-2 jest odpowiedzią
środowiska naukowego na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa. To tarcza naukowa, która
wspiera nas wszystkich w walce ze

JAK DZIAŁA URZĄDZENIE?
Aparat Ventil nie jest respiratorem, współpracuje natomiast z respiratorem, zwiększając jego potencjał. Z jednej strony daje możliwość niezależnego wentylowania obu płuc pacjenta. Taka metoda pozwala na znaczne skrócenie czasu terapii i tym samym
zwiększa przepustowość szpitali. Kolejne zastosowanie to możliwość bezpiecznej, niezależnej wentylacji dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora. Jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy
pacjenci mają różny stopień zaawansowania choroby. To podwaja dostępność respiratorów.
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skutkami tej globalnej epidemii –
mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci
Badawczej Łukasiewicz.
Projekt wdrożenia aparatu Ventil
do małoseryjnej produkcji jest finansowany przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Jeszcze przed
Wielkanocą zabrzański Łukasiewicz –
ITAM wyprodukował sto urządzeń. –
Ministerstwo złożyło zamówienie na
kolejnych sto sztuk aparatów Ventil
do badań klinicznych. Łukasiewicz –
ITAM będzie je oczywiście wytwarzać.
Dalsza produkcja zależeć będzie od
zamówień, przy czym wprowadzanie
ich na rynek poza badaniami klinicznymi może rozpocząć się po uzyskaniu certyfikatu, co – jak szacujemy –
może mieć miejsce na początku maja
– tłumaczy Janusz Wróbel, dyrektor
Łukasiewicz – ITAM.
W kwietniu dwa aparaty Ventil zamówił zabrzański Urząd Miejski. Aparaty trafią do Szpitala Miejskiego. GOR
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Wymazobus wyjeżdża na ulice Zabrza od połowy kwietnia Fot. UM Zabrze

KOLEJNA INICJATYWA MIASTA WPISUJĄCA SIĘ W WALKĘ Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Krótszy czas oczekiwania
na test dzięki wymazobusowi
Nawet o 25 osób więcej można zbadać każdego dnia dzięki uruchomieniu przez miasto
tzw. wymazobusa. Odpowiednio zabezpieczona ekipa pobiera próbki od osób objętych
kwarantanną. Dzięki temu skrócony został czas oczekiwania mieszkańców na wykonanie testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

U

ruchomiliśmy w naszym mieście wymazobus, dzięki któremu mieszkańcy będą znacznie
krócej czekać na test na obecność
koronawirusa. Za realizację zadań
wchodzących w zakres bezpośredniej walki z pandemią odpowiada rząd, jednak mając na uwadze
zdrowie i życie zabrzan, zdecydowałam o wsparciu administracji
rządowej w jej działaniach – mówi
prezydent
Zabrza
Małgorzata
Mańka-Szulik. – Dokładamy kolejny element do naszych starań o to,
by mieszkańcy mogli czuć się bezpieczniej – dodaje.
W ramach zleconej przez miasto usługi, firma pobiera ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach niezbędne odczynniki oraz
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listę osób, które zgodnie z decyzją
podjętą przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną mają zostać poddane testom. Następnie pracownicy
odwiedzają wskazane przez sanepid osoby przebywające w kwarantannie i pobierają od nich stosowne
próbki.
W wymazobusie wydzielone zostały dwie strefy: czysta i brudna.
Zespół wyjazdowy tworzą kierowca
i pielęgniarka. – Pod wskazany adres jadą w pełnym zabezpieczeniu,
w kombinezonach, maseczkach,
rękawiczkach – podkreśla Tomasz
Kowalski, ratownik medyczny z zabrzańskiej firmy Eskulap. – Na
miejscu na kombinezon zakładany jest jeszcze dodatkowo fartuch
oraz przyłbica. Dopiero wtedy od

wskazanej osoby można pobrać
wymaz. Następnie wykonująca go
osoba przebiera się w części brudnej karetki, a odpowiednio opisana
i zabezpieczona próbka trafia do lodówki. Po dezynfekcji ekipa jedzie
pod kolejny adres i tam procedura
się powtarza – dodaje.
Samo pobranie próbki trwa
około 30 sekund. – Pobiera się wymaz z tylnej ściany gardła. Do fiolki
wlewany jest centymetr soli fizjologicznej lub innego dedykowanego płynu. Fiolka jest następnie zamykana. Ważne, by znajdowała się
w pozycji pionowej – zwraca uwagę
Tomasz Kowalski.
Próbki trafiają następnie do katowickiego sanepidu, gdzie są badane.
GOR
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W kwietniu brama dezynfekująca została zamontowana w bytomskim szpitalu

Fot. Politechnika Śląska

Tak działa urządzenie

Fot. Politechnika Śląska

NAUKOWCY Z POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ POMAGAJĄ LEKARZOM W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Brama dezynfekująca
minimalizuje zagrożenie
Opracowana przez naukowców z Politechniki Śląskiej pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana komora dezynfekująca została zamontowana w Szpitalu Specjalistycznym
nr 1 w Bytomiu. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy placówki mogą bezpieczniej zdejmować skażone kombinezony, chroniąc zdrowie swoje i innych osób.

Z

espół młodych naukowców,
pracujących
pod
kierunkiem dr inż. Magdaleny Bogackiej
z Wydziału Inżynierii Środowiska
i Energetyki Politechniki Śląskiej,
zaprojektował komorę w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Urządzenie
powstało we współpracy z firmą
WAAM.
– Głównym problemem w bytomskim szpitalu było odkażanie
personelu medycznego na przykład po wyjściu z karetki, kiedy ratownik nie wie, czy miał styczność
z osobą zarażoną, czy nie, a musi
zachować odpowiednie procedury przy zdejmowaniu kombinezonu ochronnego. Nie jest to łatwe.
Przetestowaliśmy to na sobie w laboratorium. Ściągnięcie go w taki
sposób, by zminimalizować ryzyko,
jest bardzo trudne i bywa często
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przyczyną zakażenia. Dlatego też
zdecydowaliśmy się pomóc. Rozpoczęliśmy prace nad budową bramy
i doborem odpowiedniego środka
dezynfekującego – tłumaczy dr inż.
Magdalena Bogacka.
Brama przygotowana przez naukowców z Politechniki Śląskiej
została zaopatrzona w specjalne
usprawnienia, które pozwalają na
bezpieczne i spersonalizowane
przeprowadzenie procesu odkażania. – Dzięki specjalnym dyszom można zdezynfekować osobę
w pełnym kostiumie, zmniejszając
przy tym ryzyko zakażenia i przeniesienia wirusa. Brama jest w pełni
automatyczna z pakietem regulacji.
Personel medyczny może wybierać
czas odkażania oraz ma pełną kontrolę nad monitorowaniem procesu
dezynfekcji za pomocą świetlnych

elementów informacyjnych. Osoba, która będzie odkażana, będzie
otrzymywać informacje co ma robić: czy ma podnieść ręce, obrócić
się, aby dezynfekcji uległ cały kombinezon – wyjaśnia dr inż. Magdalena Bogacka.
W nocy 15 kwietnia brama została zainstalowana w bytomskim
szpitalu. – Po wielu godzinach
pracy w pełnych kombinezonach
ochronnych udało się złożyć i ustawić bramę oraz przeszkolić pracowników, jak z niej bezpiecznie
korzystać – opowiada Magdalena
Bogacka. – Mamy nadzieję, że pomoże to zminimalizować ryzyko
podczas ściągania kombinezonów
ochronnych. Postaramy się wymyślać kolejne rzeczy, które pomogą
personelowi medycznemu w walce
z koronawirusem – dodaje.
GOR
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ZABRZAŃSKIE WODOCIĄGI WŁĄCZAJĄ SIĘ W DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE ZASIĘG PANDEMII

Prewencja przy
wsparciu wodociągów
W działania prewencyjne, mające na celu ograniczenie zasięgu epidemii koronawirusa,
włączają się aktywnie zabrzańskie wodociągi. Pracownicy spółki dezynfekują m.in. elementy miejskiej infrastruktury oraz samochody służb. Wykorzystują do tego nowoczesny ozonator, który na co dzień służy do odkażania sieci.

W

tej trudnej sytuacji chcemy
wspierać działania podejmowane przez miasto – mówi Janusz
Wawrzyniuk, kierownik Wydziału Produkcji Wody Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
– Ozon jest silnym utleniaczem, ma
właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze. Mobilna stacja ozonowania,
którą dysponujemy, jest obecnie wykorzystywana do dezynfekcji zarówno naszej infrastruktury, jak i innych
obiektów na terenie Zabrza – dodaje.
W dobie epidemii ozonator służy także do odkażania samochodów,
z których korzystają służby. – Często
mamy do czynienia z osobami, które
mogą być potencjalnymi nosicielami tego wirusa. Dlatego zarówno dla
bezpieczeństwa naszych pracowników, jak i mieszkańców, takie działania są jak najbardziej wskazane i cenne – podkreśla Zbigniew Juskowiak,
komendant zabrzańskiej straży miejskiej.
Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji wspiera
mieszkańców również w innych formach. W ramach tzw. tarczy antykryzysowej spółka oferuje obecnie szereg
ulg. Chodzi m.in. o rozłożenie płat-

Pracownicy wodociągów dezynfekują za pomocą ozonatora auta straży miejskiej Fot. Igor Cieślicki

ności na raty, przesunięcie terminu
płatności, wstrzymanie działań windykacyjnych, wstrzymanie procedury
odcięcia dopływu wody czy też nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu
należącym do odbiorcy.
– Choć podobnie jak wiele innych
przedsiębiorstw dotkliwie odczuwamy społeczne i gospodarcze skutki
epidemii, zdecydowaliśmy się pomóc
naszym klientom i partnerom. Chcemy, aby mieli oni pełną świadomość,
że nasze funkcjonowanie oparte jest

na silnych podstawach – podkreśla
Piotr Niemiec, prezes ZPWiK. – Potwierdzamy, że w kranie będzie woda,
awarie będą usuwane, a ewentualne
opóźnienia w opłacaniu rachunków,
wywołane utratą źródeł dochodu, nie
spowodują natychmiastowego odcięcia dostaw – dodaje.
W ostatnim czasie spółka podjęła także wiele cennych inicjatyw.
Przekazała m.in. środki ochronne do
zabrzańskich szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego.
GOR

WODA ZDROWA I BEZPIECZNA!

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza brak zagrożenia dla
systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. Środki dezynfekcyjne stosowane na co dzień w procesach
technologicznych uzdatniania wody, takie jak chlor, podchloryn sodu
czy dwutlenek chloru, to skuteczne metody eliminujące wszelkiego
rodzaju wirusy i patogeny. A zatem woda z kranu jest bezpieczna!
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ZA NAMI KWIETNIOWA SESJA RADY MIASTA

Pierwsze obrady na odległość
Po raz pierwszy w historii zabrzańscy radni obradowali w kwietniu w trybie zdalnym.
W sali sesyjnej pojawiła się jedynie prowadząca obrady przewodnicząca Rady Miasta.
Pozostali uczestnicy obrad łączyli się ze sobą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

O

twieram pierwsze, historyczne zdalne obrady Rady Miasta
Zabrze. W tym trudnym czasie pracujemy zdalnie za pomocą środków
komunikacji internetowej. Witam
serdecznie wszystkich, którzy przed
swoimi tabletami łączą się z nami
elektronicznie – mówiła na początku sesji przewodnicząca Rady Miasta Łucja Chrzęstek-Bar.
Podczas kwietniowej sesji radni
przyjęli przygotowany przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik pakiet uchwał zawierających narzędzia
wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii.
Zdecydowali również o udzieleniu
dotacji z budżetu miasta na prace
konserwatorskie przy zabytkach po-

Uczestnicy kwietniowej sesji łączyli się ze sobą za pośrednictwem internetu

łożonych na terenie miasta, ale nie
stanowiących jego wyłącznej własności. Tym razem remont obejmie plac
kościelny parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa przy ul. Wyszyńskiego

Fot. UM Zabrze

w Rokitnicy. Radni przyjęli również
uchwałę określającą zadania finansowane w 2020 r. w ramach środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. 
GOR

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO

Wypiękniały chodniki
Nowe oblicze zyskały chodniki na osiedlu Kotarbińskiego.
Zakończony właśnie remont
objął cztery lokalizacje. Kolejne
modernizacje przed nami.
Zmodernizowane zostały chodniki wzdłuż ul. Franciszkańskiej
(przed wejściem do Zespołu Szkół
Mechaniczno-Samochodowych,
przy orliku oraz od przystanku autobusowego do kościoła), wzdłuż
ul. Kotarbińskiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do wjazdu
do SP 25) i wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie 43-47 do ul. Żnieńskiej
36. Aktualnie Miejski Zarząd Dróg
i Infrastruktury Informatycznej
w Zabrzu przygotowuje się do prac
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Jeden z wyremontowanych chodników Fot. UM Zabrze

nad kolejnymi trzema odcinkami:
wzdłuż ul. Tatarkiewicza, między
budynkami przy ul. Franciszkań-

skiej 8 i 14 do boiska orlik oraz
w rejonie sklepu „Rzecki” przy ul.
Franciszkańskiej. 
GOR
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PROF. ARKADIUSZ MĘŻYK ZOSTAŁ REKTOREM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Wspólnie budujemy
prestiż naszej uczelni
Profesor Arkadiusz Mężyk przez kolejne cztery lata będzie pełnił funkcję rektora
Politechniki Śląskiej. Wybory na uczelni odbyły się 28 kwietnia. Ze względu na stan epidemii, po raz pierwszy w historii przeprowadzono je online.

W

wyborach wzięło udział 298
elektorów spośród 300 uprawnionych do głosowania. Na obecnego
rektora, który był jedynym kandydatem, zagłosowały 252 osoby. Prof.
Arkadiusz Mężyk jest 17. rektorem
Politechniki Śląskiej wybranym na tę
funkcję już po raz drugi. Jego kolejna
kadencja potrwa od 1 września 2020
do 31 sierpnia 2024 r.
– Mijająca kadencja upłynęła
nam w atmosferze zmian w systemie
szkolnictwa wyższego, a na zakończenie tego okresu zaburzenie w funkcjonowaniu uczelni wprowadziła
epidemia. Jednak jestem optymistą.
Wspólnota akademicka Politechniki
Śląskiej sprawdziła się w tych trudnych czasach. Dzięki wytężonej pracy i dobrej współpracy osiągnęliśmy
bardzo wiele. To jest nasz wspólny
sukces. Szanujmy owoce tego sukcesu i wykorzystajmy je do budowania
dalszego prestiżu Politechniki Śląskiej – podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk. – Decyzja o kandydowaniu na
drugą kadencję była spowodowana
tym, że pewien proces rozpocząłem
i chciałbym ten proces dokończyć,
by efekty naszych działań przyniosły
korzyść dla Politechniki Śląskiej. Uzyskaliśmy status uczelni badawczej
w pierwszym konkursie. Będziemy
nadal doskonalić nasz proces dydaktyczny, ofertę dydaktyczną, będziemy
również walczyli o rozpoznawalność
międzynarodową. To są nasze główne
zadania na najbliższą kadencję – dodaje.
Wśród niezamierzonych wcześniej planów znalazło się zwalczanie
skutków epidemii koronawirusa. –
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W tym zakresie priorytetem dla mnie
i władz uczelni jest zapewnienie bezpieczeństwa członkom wspólnoty
akademickiej na terenie Politechniki
Śląskiej. Kluczowe jest zapewnienie
stabilności procesów zachodzących
w uczelni. To niezwykle istotne zagadnienie, szczególnie w związku
z sytuacją ekonomiczną nie tylko
w kraju, ale także na całym świecie,
spowodowaną wstrzymaniem działalności większości firm i jednostek
gospodarczych – zwraca uwagę prof.
Arkadiusz Mężyk. Jak zapewnia, rozwiązania będą wypracowywane na
bieżąco, a obecne, wymagające warunki stwarzają nowe przestrzenie dla
rozwoju. – To odpowiedni moment do
nawiązywania nowych kontaktów we
współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, włączania się w procesy badawczo-rozwojowe, naukowe
zmierzające do likwidacji skutków
epidemii – mówi nowo
wybrany rektor.

Prof. Arkadiusz Mężyk urodził się
w 1962 r. w Wodzisławiu Śląskim. Jego
dorobek naukowy obejmuje ponad
180 publikacji naukowych. Jest współautorem 18 patentów i dwóch wzorów
przemysłowych. W latach 2012–2016
był dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Jest wiceprzewodniczącym i członkiem prezydium Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych. W 2018 r. został wybrany wiceprezesem Polskiego
Forum Akademicko-Gospodarczego.
Należy do Komitetów Mechaniki PAN
i Budowy Maszyn PAN.
GOR

Prof. Arkadiusz Mężyk
Fot. Politechnika Śląska
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W Zabrzu rusza budowa Śląskiego Centrum
Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Inżynierskie wsparcie
dla nowoczesnej medycyny
Kompleks kilkunastu laboratoriów wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji powstanie na terenie zabrzańskiego kampusu Politechniki Śląskiej. Wartość projektu, będącego efektem współpracy uczelni i firmy Philips, przekracza sto milionów złotych.
W kwietniu w ratuszu podpisana została umowa z generalnym wykonawcą prac.

To

kolejny, bardzo ważny, krok
w kierunku zrealizowania
projektu wybudowania w naszym
mieście Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Z pewnością nie byłby
możliwy, gdyby nie ścisła i owocna
współpraca w ramach „złotego trójkąta”, w skład którego wchodzą biznes, nauka i samorząd – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Stworzenie w Zabrzu Śląskiego
Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist
Med Sport Silesia” stało się możliwe
dzięki współpracy Politechniki Śląskiej i firmy Philips. Niezbędny do
realizacji projektu grunt przekazało
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miasto. – Ośrodek, który powstanie,
ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze
ma służyć badaniom naukowym,
ale znaczna część jego aktywności
powinna być również poświęcona
działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. To rzeczywiście takie miejsce, w którym łączą
się nauka, biznes i aktywność samorządu, bo bez aktywności władz
Zabrza nie byłoby tak rozwiniętego
Wydziału Inżynierii Biomedycznej
i nie mielibyśmy terenów pod budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu Assist Med Sport Silesia – zwraca
uwagę prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. – To wielka
szansa dla uczelni na współpracę

z wiodącym ośrodkiem w zakresie
rozwijania technologii medycznych.
Jest to także możliwość ogromnej
działalności na rzecz społeczeństwa, edukacji kadr medycznych
i doskonalenia naszych procedur
i służb, które przyczyniają się do
ochrony naszego zdrowia – dodaje.
Nowy ośrodek ma być miejscem, w którym opracowywane
będą nowoczesne technologie oraz
wyroby medyczne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej
medycyny. – Na kompleks złoży się
czternaście laboratoriów, które dodatkowo będą podzielone na 30–40
pracowni – tłumaczy prof. Marek
Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Spotkaniu w ratuszu towarzyszyły konieczne
środki bezpieczeństwa Fot. Politechnika Śląska

TAKIE SĄ LICZBY:

70 mln zł

to wysokość
unijnego dofinansowania projektu

20 mln zł

stanowi wkład
firmy Philips

10 mln zł

to wartość przekazanych przez miasto nieruchomości

8 mln zł

to wkład Politechniki Śląskiej

Przedstawiciele
Mostostalu Zabrze
GPBP podpisują
umowę
Fot. Igor Cieślicki

Wiz. Politechnika Śląska

– To laboratoria związane między innymi z informatyką medyczną, które
mają wspomagać proces decyzyjny,
jeżeli chodzi o diagnostykę medyczną. To coś absolutnie wyjątkowego.
Druga grupa pracowni związana
jest z technologiami medycznymi.
Będziemy przygotowani do wytwarzania implantów w oparciu o najnowocześniejsze materiały. Kolejny
obszar to bardzo silna biomechatronika, a zatem protezy czy urządzenia
biomechatroniczne wykorzystywane zarówno w procesie rehabilitacji,
jak i doskonalenia treningu sportowego – wyjaśnia prof. Marek Gzik.
– Chcemy stworzyć tzw. ekologiczny system biznesowy, dać
możliwość współpracy z różnego
rodzaju start-upami i innymi firmami, dać możliwości robotyzacji
procesów w obszarze służby zdrowia. To olbrzymi zakres działalności, od mikroelektroniki zaczynając,
a na sztucznej inteligencji kończąc
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– zaznacza prof. Andrzej Hajdasiński z Nyenrode Business University
w Holandii.
Wartość projektu przekracza sto
milionów złotych. – Składa się na
to kilka komponentów – tłumaczy
prof. Marek Gzik. – Główny element
stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To
ponad 70 milionów złotych. Około
20 milionów złotych to środki, które
w postaci technologii oraz gotówki
przekazuje firma Philips. Ponad 10
milionów złotych to wartość gruntu
oraz budynku przekazanego przez
miasto Zabrze. Około 8 milionów
złotych to wkład Politechniki Śląskiej – wylicza prof. Marek Gzik.
– Dziś koronawirus pokazuje, że
lekarze, medycy, muszą być obudowani naukowcami, którzy wspierają
różne procesy medyczne. Jeszcze
niedawno mówiliśmy o Zabrzu,
w którym funkcjonowało osiem

kopalń, Zabrzu, które żyło z węgla.
Dziś Zabrze to przede wszystkim
miasto medycyny, miasto nauki.
Dzięki temu projektowi Politechnika Śląska będzie mogła realizować
badania nie tylko dla Śląska, nie
tylko dla Polski. Jestem przekonana, że to projekt międzynarodowy
– podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Podpisanie umowy z generalnym
wykonawcą oznacza, że już wkrótce
na placu budowy ruszą pierwsze
prace. – Bardzo ciekawa jest bryła budynku, zwłaszcza jeśli chodzi
o aulę. Centrum będzie nowoczesnym obiektem, z pewnością zauważalnym w mieście – mówi Dariusz
Frankowski, wiceprezes Mostostalu
Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.
Śląskie Centrum Inżynierskiego
Wspomagania Medycyny i Sportu
ma być gotowe w ciągu piętnastu
miesięcy.
GOR
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Remont siedziby MGW Fot. UM Zabrze

Renowacji poddawana jest efektowna sala witrażowa

Fot. UM Zabrze

KORONAWIRUS NIE ZATRZYMAŁ INWESTYCJI MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

Na budowie turystycznych
atrakcji praca wre
Z powodu pandemii koronawirusa znacznie musiały ograniczyć swą działalność zabrzańskie instytucje kultury. Nie oznacza to jednak, że w ostatnich tygodniach nic się w nich
nie dzieje. Intensywne prace trwają m.in. w Muzeum Górnictwa Węglowego, które dla
swych gości przygotowuje kolejne atrakcje.

W

ieża ciśnień przy ulicy Zamoyskiego należy do symboli miasta. Jej rewitalizacja to
dla mnie jeden z najpiękniejszych
projektów w naszym mieście –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Prowadzonych przy ul. Zamoyskiego prac nie zatrzymała epidemia koronawirusa. Na niezwykłym placu budowy nieprzerwanie
uwijają się robotnicy. – Aktualnie
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prowadzone prace obejmują między innymi wykonanie stalowej
konstrukcji pod schody w poziomie zbiornika oraz wznoszenie
nowych ścian wewnątrz obiektu.
Trwają roboty elewacyjne ścian,
powstają nowe instalacje elektryczne, sanitarne oraz wentylacja
i klimatyzacja. Zagospodarowywany jest teren wokół obiektu – wylicza Dawid Wowra, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Jednocześnie ogłoszony został
przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy wystawy „Carboneum”,
która będzie jedną z atrakcji odrestaurowanej wieży ciśnień. Ekspozycja powstanie w górnej części obiektu, która kiedyś mieściła
zbiornik wodny.
– To będzie nowoczesna, interaktywna wystawa skoncentrowana wokół tematyki węgla, który
jest najbardziej rozpoznawalnym
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TAKIE SĄ LICZBY:

34 mln zł

to wartość projektu
rewitalizacji wieży
ciśnień

23,7 mln zł

to wysokość
pozyskanego przez
miasto unijnego
dofinansowania

Do wieży dobudowana została zewnętrzna klatka schodowa z windą

symbolem Śląska – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
– Ekspozycja obejmować będzie
trzy obszary tematyczne. Pierwszy
z nich dotyczy pochodzenia i historii węgla. Kolejny to występowanie i obieg węgla w przyrodzie.
Trzeci element to nowoczesne
technologie związane z wykorzystaniem węgla – dodaje.
Na gości wieży czekać będzie
kawiarnia oraz niezwykle efektowny przeszklony taras widokowy,
z którego, z wysokości ponad 20
metrów, będzie można podziwiać
panoramę miasta. Z myślą o osobach zmotoryzowanych powstanie około 30 miejsc parkingowych.
W ramach zagospodarowania terenu wokół obiektu zaplanowano
także stworzenie „śląskiego podwórka”.
– Będzie to miejsce spotkań
nawiązujące aranżacją do przestrzeni, w jakiej kiedyś mieszkańcy spędzali dużo czasu – tłumaczy
Bartłomiej Szewczyk.
– W odrestaurowanym zabytku
organizowane będą projekty skie-
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Fot. UM Zabrze

rowane do różnych grup odbiorców, od dzieci, przez osoby aktywne zawodowo, aż po zabrzańskich
seniorów – zwraca uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Równolegle trwa remont zabytkowej siedziby Muzeum Górnictwa
Węglowego przy ul. 3 Maja. – W ramach robót budowlanych obecnie
trwają prace rozbiórkowe związane
z podbiciem fundamentów, wymianą stropów oraz wzmocnieniem
i wymianą konstrukcji dachowej.
Prace konserwatorskie polegają na
renowacji elementów drewnianych
w sali Witrażowej, rekonstrukcji
zabytkowych polichromii oraz wykonaniu posadzek i schodów. Po
zakończeniu inwestycji w budynku
funkcjonować będzie przestrzeń
ekspozycyjna, pomieszczenia biurowe, pracownicze i naukowe,
a także pracownia konserwatorska
oraz pracownia digitalizacji – tłumaczy Dawid Wowra.
Zarówno rewitalizacja wieży ciśnień, jak i remont budynku przy
ul. 3 Maja, prowadzone są przy
wsparciu pozyskanych przez miasto środków unijnych.
GOR

Prace wewnątrz obiektu Fot. UM Zabrze

UNIKATOWA
BUDOWLA
Wieża ciśnień przy ul.
Zamoyskiego powstała
w 1909 r. jako element
miejskiej sieci
wodociągowej. Została
zaprojektowana przez
architekta Augusta Kinda
i radcę budowlanego
Friedricha Loose. Ma
46 metrów wysokości
i 23,3 metra średnicy.
Jej zasadniczą
konstrukcję stanowi
osiem filarów na planie
ośmioboku foremnego
oraz filar centralny.
Pod mansardowym
dachem znajdował się
zbiornik na wodę, który
w ostatnich latach został
zdemontowany. Dolną
część obiektu stanowią trzy
kondygnacje użytkowe,
na których mieściły się
mieszkania i biura.
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4 maja swoje święto obchodzą strażacy, hutnicy i koksownicy

Pod opieką świętego Floriana
Aż 2,5 tysiąca razy interweniują w ciągu roku zabrzańscy strażacy. Przypadający w maju
Międzynarodowy Dzień Strażaka to okazja do podziękowania im za pełną poświęcenia
codzienną służbę. Tegoroczne obchody strażackiego święta mają jednak inny niż zwykle
charakter...

W

tym roku nie jest nam dane
świętować Dnia Strażaka
tak, jak to było dotychczas – bardzo
uroczyście, w gronie przełożonych,
władz samorządowych, współpracujących służb i osób, które sprzyjają i pomagają naszej komendzie
– mówi starszy brygadier Kamil Kwosek, komendant miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Zabrzu. – Liczę, że
ten niełatwy czas, pełen nowych zagrożeń i nowych wyzwań wzmocni
nas, a wzajemna przychylność i zrozumienie pozwolą pokonać obawy
i przetrwać w dobrym zdrowiu. Mam
nadzieję, że w nieodległej przyszłości
będzie też możliwe wspólne świętowanie – dodaje.
– Tegoroczny Dzień Strażaka
przychodzi nam przeżywać nietypowo w czasie pandemii. To czas
wzmożonej pracy i zaangażowania w ograniczaniu skutków wirusa
– zwraca uwagę nadbrygadier Jacek
Kleszczewski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. – Nie jest to dobry moment na
organizowanie tradycyjnych obchodów naszego święta, co nie oznacza,
że całkowicie o nim zapominamy.
Chciałbym podziękować wszystkim
za zaangażowanie, dyspozycyjność
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oraz oddanie. Przed nami, oprócz
tego, co realizujemy na co dzień,
trudny czas walki z wirusem i dodatkowo rosnące zagrożenie wywołane
zmianami klimatycznymi. Niech
święty Florian czuwa nad wami i waszymi rodzinami – dodaje.
Międzynarodowy Dzień Strażaka
obchodzony jest 4 maja, czyli w dniu
wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana, patrona zawodów
wiążących się z ogniem. – Z okazji
Międzynarodowego Dnia Strażaka
składam najserdeczniejsze życzenia
strażakom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz dru-

hom z ochotniczych straży pożarnych w Grzybowicach, Kończycach,
Makoszowach i Mikulczycach. Dziękuję za waszą pełną zaangażowania
i poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka. Swoją codzienną pracą
dbacie o bezpieczeństwo naszych
mieszkańców. Życzę, aby święty Florian miał was zawsze w swojej opiece
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dużo zdrowia
i pomyślności życzę również wszystkim pracownikom Huty Zabrze oraz
JSW Koks. Niech wasza praca będzie
źródłem nieustającej satysfakcji
– dodaje.
GOR

W maju swoje święto mają m.in. hutnicy Fot. UM Zabrze
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WE WTOREK 26 MAJA OBCHODZIMY W POLSCE DZIEŃ MATKI

Dziękujemy Wam,
kochane Mamy!
Darzą nas bezgraniczną miłością. Cieszą się z naszych sukcesów, wspierają w trudnych
chwilach. To im zawdzięczamy, że znaleźliśmy się na świecie. 26 maja to dzień, w którym
szczególnie chcemy podziękować wszystkim Mamom za ich serce.

Z

ostałam mamą już trzy razy. To
cudowne uczucie, którego nie
da się wyrazić słowami – uśmiecha
się Dorota Minkina, mama Leny, Mai
i Kuby.
– Mama robi wszystko najlepiej. Gotuje pyszne obiadki i zawsze staje w mojej
obronie – podkreśla 8-letnia Lena, która przygotowuje już laurki na tegoroczny Dzień Matki.
Dzień Matki to
święto obchodzone
jako wyraz szacunku
dla wszystkich matek.
Jego początki sięgają
czasów starożytnych.
Kultem otaczano wówczas matki-boginie, symbole płodności i urodzaju.
Zwyczaj powrócił w XVII-wiecznej Anglii pod nazwą „niedziela u matki”.
W Stanach Zjednoczo-
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nych historia święta sięga 1858 r. Nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis
zainicjowała wówczas obchody Dni
Matczynej Pracy. W 1905 r. ustanowiony został Dzień Matki. Zwyczaj rozpowszechnił się niemal
na wszystkie stany i w 1914 r.
Kongres uznał przypadający na drugą niedzielę maja
Dzień Matki za święto narodowe.
W
przedwojennej
Polsce Dzień Matki obchodzony był w maju, ale
nie miał stałej daty. Ta pojawiła się w okresie powojennym. Od lat 26 maja to
dzień, w którym Mamy dostają od swoich dzieci laurki i upominki. To okazja do
podziękowania za miłość
i trud włożony w wychowanie.
GOR
Dorota Minkina z córkami
Mają i Leną Fot. Igor Cieślicki
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POŻEGNALIŚMY JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH ARTYSTÓW FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ

Zostawił na scenie
wielką pustkę
Był znakomitym wiolonczelistą, kompozytorem i aranżerem, jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Filharmonii Zabrzańskiej, laureatem Nagrody Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury. 3 kwietnia zmarł Wiesław Świderski. Niedługo skończyłby 68 lat...

W

iesława znałem od 30 lat.
Razem pracowaliśmy. To
była postać niezwykła. Dał się poznać nie tylko jako muzyk, ale też
jako znakomity aranżer. Był świetnym kolegą, który z uśmiechem
na ustach i wielką życzliwością
pomagał młodszym kolegom i koleżankom w orkiestrze. Nie był szeregowym muzykiem. Był jednym
z filarów naszej orkiestry. Pozostawił bardzo głęboki ślad i odcisnął
wielkie piętno na artystycznej działalności naszej filharmonii – wspominał zmarłego kolegę Sławomir
Chrzanowski, dyrektor Filharmonii
Zabrzańskiej.
Wiesław Świderski urodził się 12
maja 1952 r. w Katowicach. Ukończył Państwową Średnią Szkołę
Muzyczną im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie wiolonczeli prof.
Konstantego Bożyka. Uczęszczał
także do Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach (obecnie AM) do klasy prof. Bernarda Poloka. Związany
był przez wiele długich lat z Filharmonią Zabrzańską, jednak zanim do
niej trafił, był też m.in. muzykiem
orkiestrowym w Filharmonii Śląskiej. Dał się poznać jako pedagog.
Uczył w PSM im. Karłowicza w Katowicach, jak też i w szkołach muzycznych Bielska-Białej, Rudy Śląskiej
czy Jaworzna. Dane mu było współpracować z najwybitniejszymi postaciami polskiej wokalistyki, w tym
z Wiesławem Ochmanem, Iwoną
Hossą czy Małgorzatą Walewską.
W latach 70. XX wieku był
współorganizatorem
jednego
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Śp. Wiesław Świderski Fot. Filharmonia Zabrzańska

z pierwszych Tygodni Kultury
Chrześcijańskiej. Założył młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny Przemienienie, z którym
występował m.in. dla papieża Jana
Pawła II.
Wiesław Świderski sporą część
swojego zawodowego życia związał z Filharmonią Zabrzańską. Był
świetnym wiolonczelistą, wrażliwym na brzmienie orkiestry, czystość intonacji i nieskazitelność
interpretacji. Był również utalentowanym kompozytorem, aranżerem i producentem niezliczonej
ilości nowych kompozycji dla Fil-

harmonii Zabrzańskiej. To właśnie
wspaniała, twórcza i w ogromnej
większości przypadków całkowicie
bezinteresowna praca Wiesława
Świderskiego sprawiła, że Filharmonia Zabrzańska posiada obecnie jeden z największych zbiorów
opracowań muzycznych w Polsce.
Wiesław Świderski był laureatem wielu nagród i wyróżnień.
Otrzymał między innymi Srebrną Odznakę „Zasłużony dla województwa śląskiego”, Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” czy też
Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze
w dziedzinie kultury. 
MM
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Kwiaty składają przedstawiciele zabrzańskiego samorządu

Fot. UM Zabrze

Krzyż przed kościołem św. Anny

Fot. UM Zabrze

POCZĄTEK MAJA TO CZAS, GDY SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAMY O DATACH ISTOTNYCH
W NASZEJ HISTORII

Majowe obchody
inne niż zwykle...
Uroczystości związane ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja oraz rocznicą wejścia
Polski do Unii Europejskiej towarzyszą nam nieodłącznie w pierwszych dniach maja. Ten
okres to również Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Pracy. Niestety,
w tym roku obchody musiały mieć odmienny charakter...

D

zień Flagi RP ustanowiony
został w 2004 r. Obchodzimy
go 2 maja, czyli pomiędzy dwoma
świętami państwowymi: Świętem
Pracy oraz Świętem Narodowym
Trzeciego Maja. To ostatnie obchodzimy w rocznicę uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3 Maja,
pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej po Stanach
Zjednoczonych na świecie. W programie zabrzańskich obchodów
Święta Narodowego Trzeciego
Maja znajduje się zawsze msza
w intencji Ojczyzny, odprawiana w kościele św. Anny. Tak było
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i w tym roku. Ze względu na stan
epidemii liczba osób uczestniczących w nabożeństwie musiała zostać jednak mocno ograniczona.
Uroczyste nabożeństwo można
było jednak zobaczyć na antenie
Telewizji Zabrze.
Święto Pracy obchodzone jest
1 maja od 1890 r. Wprowadziła je
II Międzynarodówka dla upamiętniania wydarzeń, do jakich doszło
w 1886 r. w Chicago. Po strajku
i zwolnieniu wszystkich pracowników jednego z zakładów doszło
wówczas do zamieszek. 1 maja to
również rocznica wstąpienia Pol-

ski do Unii Europejskiej. Nasz kraj
dołączył do tej europejskiej rodziny w 2004 r., będąc w grupie dziesięciu państw przyjętych wówczas
do wspólnoty.
Początek maja to także czas,
gdy wspominamy śląskich powstańców. W nocy z 2 na 3 maja
1921 r. wybuchło bowiem III powstanie śląskie, które było odpowiedzią na niekorzystne dla Polski
wyniki plebiscytu przeprowadzonego na Górnym Śląsku. Był to
największy zbrojny zryw Ślązaków
w XX wieku. Powstanie trwało do 5
lipca 1921 r. 
GOR
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Ogród botaniczny to prawdziwa oaza zieleni w centrum miasta

Fot. MOB

W tym roku pojawią się tu ułożone z kamiennych kostek alejki

Fot. MOB

W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO NOWEGO SEZONU

Wiosna wkroczyła do botanika
Z początkiem maja tradycyjnie podwoje dla zwiedzających otwierał Miejski Ogród
Botaniczny w Zabrzu. Niestety, w tym roku, z powodu epidemii, będziemy musieli poczekać na to trochę dłużej. Pracownicy ogrodu cały czas jednak intensywnie pracują,
abyśmy po zniesieniu ograniczeń mogli znów zachwycać się naszą oazą zieleni.

Z

abrzański ogród, pod względem
bogactwa gromadzonej tu przez
lata kolekcji roślinnej, to najbogatszy zbiór na Górnym Śląsku, o wyjątkowym charakterze ekologicznym,
zdrowotnym i naukowym. Rośnie tu
około pięciu tysięcy okazów drzew
i krzewów. Podziwiać można rośliny
pochodzące praktycznie ze wszystkich stref klimatycznych. W 2004 r.
na terenie ogrodu założono rosarium, w którym zasadzono 2,5 tysiąca róż ponad 60 odmian. W tym sezonie nowością będą m.in. układane
z kamienia ścieżki, które dodają
otoczeniu jeszcze większego uroku.
Zobaczmy jak nasz ogród przygotowuje się na przyjęcie gości... 
GOR
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Zachwycające widoki w zabrzańskim botaniku Fot. MOB
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Szymon Sićko

Fot. handballzabrze.pl

Marcin Lijewski

Fot. handballzabrze.pl

NASI SZCZYPIORNIŚCI WYRÓŻNIENI W PRESTIŻOWYM PLEBISCYCIE

Gladiatorzy z Zabrza
Mamy powody do dumy! Szymon Sićko, lewy rozgrywający NMC Górnika Zabrze, zwyciężył aż w trzech kategoriach plebiscytu Gladiatorzy 2020 PGNiG Superligi. Za najlepszego trenera uznany został z kolei szkoleniowiec Trójkolorowych Marcin Lijewski.
Zwycięzców wyłonili ze swojego grona zawodnicy i sztaby szkoleniowe klubów uczestniczących w rozgrywkach.

D

la Marcina Lijewskiego był to
pierwszy rok w zabrzańskim
klubie. – Cieszę się bardzo z tego
wyróżnienia. Chciałbym podkreślić,
że takim jesteś trenerem, jaką masz
drużynę. Mój zespół w całym sezonie pokazał, że zasługuje na ten medal. Zawodnicy walczyli w każdym
meczu i to oni wykreowali mnie jako
trenera. Chciałbym podziękować
wszystkim szkoleniowcom i zawodnikom, którzy oddali na mnie głos.
To dla mnie bardzo mobilizujące. Na
pewno będę jeszcze ciężej pracował,
aby być lepszym trenerem. Dziękuję także prezesowi klubu za to, że
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dał mi szansę pracy tutaj. Bardzo
dziękuję także kibicom, którzy licznie gromadzili się w hali w Zabrzu
i każdy mecz zamieniali w handballowe święto – uśmiecha się Marcin
Lijewski, główny architekt sukcesu
zabrzan, którzy po pięciu latach
znowu mogą się cieszyć medalem
mistrzostw Polski.
Trzy nagrody trafiły z kolei
do 23-letniego Szymona Sićki.
Lewy rozgrywający zdobył tytuł Zawodnika Sezonu, Bocznego Rozgrywającego Sezonu, a także Odkrycia Sezonu. Dla wypożyczonego
z PGE VIVE Kielce Sićki miniony

sezon był najlepszy w jego karierze. Imponował rzutami z dystansu, był również jednym z najlepiej
asystujących w swojej drużynie (88
asyst). Dobrze zaprezentował się
także w reprezentacji Polski podczas tegorocznych mistrzostw Europy. W sezonie 2019/2020 zdobył 120 bramek, co dało mu również
drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców rozgrywek. Natomiast bezkonkurencyjny okazał się
w liczbie rzuconych bramek z 9. metra, z którego zdobył aż 77 bramek.
To był zdecydowanie sezon Szymona Sićki! Gratulujemy! 
GOR
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PÓŁ WIEKU TEMU GÓRNIK AWANSOWAŁ DO FINAŁU PUCHARU ZDOBYWCÓW PUCHARÓW

Horror w trzech aktach
z epilogiem
To był najważniejszy mecz w historii Górnika Zabrze. 22 kwietnia 1970 r. zabrzanie grali w Strasburgu decydujący, trzeci mecz półfinałowy Pucharu Zdobywców Pucharów
z AS Roma. O awansie naszej drużyny do finału zdecydował wówczas... rzut żetonem.

Z

anim Górnik dotarł do półfinału
PZP w sezonie 1969/70, wyeliminował trzy znane drużyny. W 1/16
uporał się z Olimpiakosem Pireus.
W Pireusie było 2:2. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie 5:0 dla Górnika.
W 1/8 zabrzanie dwukrotnie pokonali
Glasgow Rangers po 3:1. W ćwierćfinale trafili na silny zespół bułgarski Lewski Spartak Sofia. Grał w nim słynny
as bułgarskiego futbolu Georgi Asparuchow. W Sofii Górnik przegrał 2:3,
a w rewanżu na Stadionie Śląskim wygrał 2:1 i dzięki większej ilości zdobytych bramek na wyjeździe awansował
dalej. Dość niespodziewanie, po wyeliminowaniu Glasgow Rangers, trenera Górnika Węgra Gezę Kalocsaya
zastąpił Michał Matyas.
W 1/2 finału los przydzielił zabrzanom słynną włoską drużynę AS Roma,
której trenerem był uważany wówczas
za ,,czarodzieja futbolu” Argentyńczyk
Helenio Herrera. Po ogłoszeniu wyników losowania był on bardzo zadowolony z trafienia na Górnika. Uważał,
że to najsłabszy zespół z całej czwórki.
W drugiej parze grały FC Schalke 04
Gelsenkirchen i Manchester City (1:0
i 0:5). W Zabrzu też cieszono się z tego,
że Górnik trafił na Romę.
Do stolicy Włoch Górnik udał się
dwa dni wcześniej czarterowym samolotem PLL LOT. Mecz rozegrano
1 kwietnia na Stadionie Olimpijskim.
Zagrali bardzo dobrze. 80 tysięcy włoskich kibiców raz za razem oklaskiwało efektowne akcje ofensywne piłkarzy Górnika i ich techniczne sztuczki.
Górnik zremisował 1:1. Stworzył sobie
doskonałą zaliczkę przed rewanżem.
Do pełni szczęścia wystarczył mu re-
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Starcie Górnik Zabrze AS Roma przeszło do historii futbolu

mis 0:0. Nikt z kibiców Górnika nie
przypuszczał wtedy, że ich pupili czekać będzie tak trudna przeprawa.
„Tako Roma momy doma”
Cała Polska czekała na dzień 15
kwietnia. Zainteresowanie rewanżowym meczem Górnika z Romą na
Stadionie Śląskim w Chorzowie przeszło wszelkie oczekiwania. Kibice
przyjechali na słynny „Kocioł Czarownic” z najodleglejszych stron naszego
kraju. Kibice zajmowali miejsca na
długo przed pierwszym gwizdkiem
hiszpańskiego arbitra Ortiza de Mendebila. Niektórzy z nich, zmęczeni
zapewne długą podróżą i pewnymi
trunkami, smacznie spali i obudzili się
już po meczu. Wtedy nie było tak drobiazgowych kontroli przed wejściem
na stadion, jak teraz. Ale nie było też
żadnych burd. Była za to wyjątkowa
atmosfera tego spotkania. Wśród setek
transparentów uwagę zwracał jeden:
„Tako Roma momy doma”.

Fot. Górnik Zabrze

Goście szybko zdobyli bramkę.
W 9. minucie Fabio Capello bezbłędnie wykorzystał rzut karny. Potem
skupili się głównie na grze obronnej.
Wynik 1:0 dla Romy utrzymywał się
do 90. minuty. Wtedy sędzia przyznał
„jedenastkę” zabrzanom za faul na
Jerzym Gorgoniu. Stadion zamarł. Do
piłki ustawionej na „wapnie” podszedł
Włodzimierz Lubański i fantastycznym strzałem zdołał wyrównać.
,,Kocioł Czarownic” znowu zawrzał. Mecz zaczął się od nowa. Ci
kibice, którzy wcześniej opuścili stadion, słysząc ogromny krzyk radości,
zaczęli wracać na sektory. Po krótkiej
przerwie oba zespoły znowu stanęły
naprzeciwko siebie, aby przez 30 minut walczyć o zwycięstwo.
Na początku dogrywki Lubański
zdobył drugą bramkę, ale w ostatniej
minucie zdołał wyrównać Francesco
Scaratti. Mecz zakończył się remisem 2:2. Na stadionie zaległa cisza.
Wszyscy myśleli, że to już koniec,
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przypuszczając, że bramki zdobyte na
wyjeździe liczą się podwójnie, a zatem
niezwykle silny i precyzyjny strzał Scarattiego z dużej odległości zapewnił
Romie awans do finału. Przekonany
też był o tym spiker, który pożegnał
kibiców mniej więcej takimi słowami:
„Dziękujemy za wspaniały doping, do
zobaczenia za rok”. Smutek zapanował
w szatni Górnika. Wtedy przyszedł do
niej jeden z klubowych działaczy z radosną nowiną. Okazało się, że bramki
zdobyte w dogrywce nie liczą się podwójnie. O awansie miał zadecydować
22 kwietnia trzeci mecz w Strasburgu.
Autobus nie dojechał
– W dniu meczu w Strasburgu, po
śniadaniu, przez około pół godziny
spacerowaliśmy wokół hotelu. Potem
trener Michał Matyas przeprowadził
z nami przedmeczową odprawę, podał
wyjściowy skład i wszystko było jasne.
Udaliśmy się na obiad, potem krótki
odpoczynek. Po nim kawa, ciasteczko
i nadeszła chwila przygotowania się
do wyjazdu na stadion. Udaliśmy się
do pokoi po sprzęt. Wyjazd z hotelu
trener zaplanował dwie godziny przed
rozpoczęciem meczu. W hotelowym
holu zebraliśmy się dość szybko. Nikt
nie przypuszczał, że jeszcze przed
meczem przeżyjemy niesamowite
emocje, a nawet prawdziwy horror
– wspomina Stanisław Oślizło, legendarny kapitan Trójkolorowych. – Czas
szybko uciekał, a autokar, który miał
nas zawieźć na stadion, nie przyjeżdżał. Staraliśmy się zachować spokój.
Przychodziło nam to o tyle łatwo, że
odwiedzili nas w hotelu Polacy mieszkający w Niemczech i we Francji. Spora ich grupa przyjechała do Strasburga
na mecz. Chcieli z nami porozmawiać
przed nim, zrobić sobie z nami zdjęcia, uzyskać autografy. Czas szybko
upływał, a autokar nie przyjeżdżał.
Zaczęliśmy się denerwować. Wtedy
ktoś z kierownictwa drużyny wpadł na
dość oryginalny sposób. Poproszono
naszych rodaków, a przyjechali oni
do nas swoimi samochodami, aby nas
zawieźli na stadion. Oni chętnie się na
to zgodzili i zaczął się wyścig z czasem.
Zabierali nas po dwie, trzy osoby. Jako
kapitan drużyny ostatni wsiadłem do
jednego z samochodów. Kiedy przyjechałem na stadion zobaczyłem, że piłkarze Romy wychodzili pomieszczenia
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przeznaczonego na rozgrzewkę. Nam
pozostało na rozgrzewkę kilkanaście
minut. W zasadzie weszliśmy na boisko z marszu i od razu musieliśmy
przystąpić do ciężkiego meczu.
Los nas nadal nie oszczędzał, bo
mecz zaczęliśmy bardzo dobrze i kiedy byliśmy w gazie, to zgasło na stadionie światło. W tym momencie strzelał
Włodek Lubański i najprawdopodobniej piłka wpadła do siatki, ale nie było
tego widać. Potem jupitery się zapaliły,
ale za jakiś czas znowu przestały działać. Wtedy nie wiedzieliśmy co robić.
Krzyknąłem do Stefana Floreńskiego,
żeby stał w miejscu, bo możemy się
zderzyć. Nie powiem, było nerwowo.
Wreszcie światło ponownie zabłysło.
Przed przerwą Włodek Lubański zdobył bramkę. Do szatni schodziliśmy
prowadząc 1:0. Było dobrze, ale po ponownym wyjściu na boisko straciliśmy
bramkę. Capello wykorzystał problematyczny rzut karny. Hubert Kostka
zdołał piłkę sparować, ale wobec dobitki Włocha był już bezradny. Wszystko zaczęło się od nowa. Graliśmy już
ze sobą, biorąc pod uwagę trzy mecze,
trzysta trzydzieści minut. Mecz zakończył się remisem 1:1. O awansie do finału miało zadecydować losowanie.
Podszedłem do sędziego, byłem zdziwiony, że wokół mnie, jego i kapitana
Romy zgromadziło się sporo ludzi. Sędzia Roger Machin pokazał nam żeton.
Na jednej stronie był kolor zielony, na
drugiej czerwony. Od razu krzyknąłem, że wybieram zielony. On kojarzył
mi się z nadzieją. Sędzia rzucił żeton
w górę. Kiedy spadł na ziemię, okazało
się, że zielony był na górze. Triumfalnie wzniosłem ręce do góry. Byłem taki
szczęśliwy, że z radości złapałem naszą
narodową flagę i odbyłem rundę honorową wokół stadionu. Jeszcze przed
losowaniem kilku kolegów z drużyny
udało się do szatni. Nie wytrzymali
napięcia. Pobiegłem zatem do szatni i powiedziałem im, że jedziemy do
Wiednia na finał z Manchesterem City.
W końcu też wyjaśniła się sprawa
autokaru, który miał po nas przyjechać
do hotelu. Jeden z nas zapytał kierowcę, który stał przed stadionem, dlaczego po nas nie przyjechał, a wcześniej
odwiózł ekipę Romy na stadion. Tłumaczył, że szef Romy, domyśliliśmy
się, że mógł to być Helenio Herrera, kazał mu czekać pod stadionem i nigdzie

nie jechać. Widać, że chciał nas wytrącić z rytmu, ale nie udało mu się tego
zrobić – podkreśla Stanisław Oślizło.
Radość przed telewizorami
Bez cienia przesady można stwierdzić, że w dniu meczu Górnik – Roma
w Strasburgu cała piłkarska Polska
zasiadła przed telewizorami. Legendą
stał się okrzyk znakomitego komentatora Jana Ciszewskiego po tym, jak do
góry ręce wzniósł Stanisław Oślizło:
– Polska, Górnik brawo! Sprawiedliwości stało się zadość. Kochani
chłopcy, macie jednak szczęście. Radość olbrzymia, szał. Polska drużyna w finale europejskiego Pucharu
Zdobywców Pucharów. Szalejemy ze
szczęścia. Szaleje cały polski sport.
W 50-lecie polskiego piłkarstwa to najwspanialszy, najbardziej kapitalny sukces. Manchester City – Górnik w finale
w Pucharu Zdobywców Pucharów. Los
był dla nas twardy, nieubłagany, ale
w ostatnim akordzie tego olbrzymiego
dramatu wynagrodził nam tę wspaniałą walkę naszego zespołu. Szał na
trybunach. Kapitan Stanisław Oślizło,
tam, na prawej stronie biegnie z polską flagą, z przedstawicielami Polonii
Francuskiej robi rundę honorową.
Mecze Górnika z Romą przeszły
do historii światowego i europejskiego
futbolu, oprócz ich wyjątkowej dramaturgii, jeszcze z jednego powodu. Po
nich przedstawiciele władz zadecydowali, że bramki zdobyte w pucharowych rozgrywkach w dogrywkach też
będą liczyć się podwójnie. Zrezygnowano z rozgrywania trzecich meczów.
22 kwietnia 1970 r. okazał się najważniejszym jak dotąd dniem w historii klubowej piłki nożnej w kraju. Polski zespół znalazł się w finale jednych
z europejskich rozgrywek. Do dzisiaj
żadna nasza drużyna nie była w stanie
czegoś takiego dokonać.
W finale PZP, rozegranym na Praterze w Wiedniu, Górnik przegrał z Manchesterem City 1:2 (0:2). – Byliśmy
zmęczeni meczami z Romą. Mieliśmy
tylko tydzień na przygotowanie, Manchester City mógł trenować dwa tygodnie. W naszym gronie uznaliśmy, że
uszło z nas powietrze. Samo dojście do
finału było już czymś wielkim – wspomina Stanisław Oślizło, zdobywca
honorowej bramki dla Górnika na Praterze.
Andrzej Azyan
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ZARYS HISTORII OSIEDLA „SZCZĘŚĆ BOŻE” W ZABRZU

Mieszkaniowe trendy
sprzed wieku
Lata 20. i 30. XX wieku przyniosły gwałtowny wzrost liczby ludności Zabrza. Miały na to
wpływ dwa czynniki: rozwój przemysłu, a co za tym idzie migracja ludności wiejskiej do
miasta, oraz przesiedlanie się ludności niemieckiej z polskiej części Górnego Śląska na tereny przyznane po plebiscycie Niemcom. Podobna sytuacja miała też miejsce w sąsiednich
miastach – Gliwicach i Bytomiu. We wszystkich tych miejscowościach niezbędna stała się
więc budowa nowych miejsc zamieszkania.

B

udowa nowych mieszkań była
również dla władz niemieckich po
I wojnie światowej elementem propagandowym. Powstające nowe osiedla
miały zachęcić niezdecydowanych
albo przekonać ich o lepszej perspektywie życia po niemieckiej stronie.
Problem mieszkaniowy rozwiązano, organizując na dużą skalę budownictwo osiedli domów jednorodzinnych. Działo się to przy wsparciu
państwa, które zapewniało lokalnym
społecznościom środki na inwestycje
mieszkaniowe, pozostawiając im decyzję o sposobie ich wykorzystania. Pod
koniec lat 20. XX w. na Górnym Śląsku
działało około 60 społecznych organizacji wspierających budownictwo
mieszkaniowe. Oprócz wielu innych,
przykładem tego typu organizacji były
Gemeinnützige Heimstätten Spar–
und Bau A.G., w skrócie GEHAG, oraz
Gemeinnützige A.G. für Angestellten
Heimstatten, w skrócie GAGFAH. Miasta zapewniały tanie tereny pod zabudowę, zaś realizację powierzano lokalnym firmom. Powstał wówczas nowy
standard mieszkaniowy, a także zwiększyła się dostępność mieszkań – również dzięki korzystnemu systemowi
kredytowania, który dużej liczbie lokatorów pozwalał z czasem na przejęcie
na własność wynajmowanych domów.
***
Jednym z ważniejszych efektów
działalności budowlanej lat 20. i 30.
XX w. była znaczna poprawa warunków mieszkaniowych. Jak wspomniano już wcześniej, powstał wówczas
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nowy standard w budownictwie. Budynki budowane przed I wojną światową i krótko po niej w większości
składały się z dwóch izb: pokoju oraz
dużej kuchni, która tak naprawdę była
pomieszczeniem mieszkalnym. To
właśnie w kuchni koncentrowało się
życie rodzinne: tam przygotowywano i spożywano posiłki, a ponieważ
było to miejsce najcieplejsze w całym
mieszkaniu, tam też spano na materacach wypchanych słomą. Co ciekawe,
tego typu mieszkania najbardziej odpowiadały potrzebom górnośląskiego
robotnika z początku XX w. W dalszych
latach zaczęto jednak stopniowo rezygnować z tego modelu na rzecz najpierw aneksu kuchennego w dużym
mieszkalnym pokoju, by w końcu na
stałe rozdzielić kuchnię i pomieszczenia stricte mieszkalne.
Po dojściu nazistów do władzy
w Niemczech, budowa osiedli domów
jednorodzinnych miała też dwa inne
cele. Po pierwsze – zakładano, że w razie kryzysu ekonomicznego mieszkańcy takich osiedli będą w stanie sami się
wyżywić, korzystając z przydomowych
ogródków, które przeznaczone były na
uprawę ziemi oraz hodowlę zwierząt.
Po drugie – chodziło o kwestie obrony przeciwlotniczej (w rozproszone
budynki trudniej było trafić, oprócz
tego obawiano się ataków gazowych),
dlatego preferowana była luźna zabudowa umożliwiająca przewietrzanie.
W budownictwie z tego okresu stosowano nieskomplikowane układy urbanistyczne oparte na prostej siatce ulic.

Ład przestrzenny wynikał z ujednolicenia formy budynków.
Ponieważ były to domy socjalne,
budowano je z najbardziej oszczędnych materiałów. Budynki kryto
tynkiem
cementowo-wapiennym,
czasami tylko stosując cegłę jako formę dekoracji. Również jeżeli chodzi
o wyposażenie mieszkań, w ówczesnej
prasie często pojawiały się propozycje
gotowych rozwiązań. Reklamowane
wyposażenie było proste, niedrogie,
funkcjonalne.
Należy wspomnieć także o tym, że
budowano osiedla mieszkaniowe nie
tylko dla zwykłych obywateli, ale także dla wysokich rangą urzędników III
Rzeszy i wojskowych (np. osiedle „Wilcze Gardło” w Gliwicach).
***
Osiedle znane jako „Szczęść Boże”
stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych typów zabudowy
przedwojennych przedmieść Zabrza,
określany w języku niemieckim jako
„Kleinrandsiedlung”, czyli „małe osiedle obrzeżne”. Zostało ono założone
w latach 1935–1937 jako jedno z ostatnich osiedli Zabrza przed wybuchem
II wojny światowej, w północnej części
ówczesnego miasta, w znacznym oddaleniu od centrum.
Teren, na którym powstało, początkowo należał do jednego z wielkich
górnośląskich rodów – Henckel von
Donnersmarck, i stanowił część gruntów ornych folwarku „Neuhof” (Nowy
Dwór), administracyjnie zaś znajdował
się w obszarze dworskim Mikulczyce
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przynależnym gminie Mikulczyce. Na
mocy Ustawy o reorganizacji ustroju
i zarządzie gmin i powiatów w Prowincji Górnośląskiej, uchwalonej 5 stycznia 1927 r. przez Pruski Sejm Krajowy,
z dniem 1 stycznia tego roku do Zabrza
przyłączono m.in. fragment obszaru
dworskiego Mikulczyce o powierzchni
500 ha zamieszkany przez 178 osób.
Pierwsze ogłoszenie o planowanej
budowie znalazło się w gazecie urzędowej „Hindenburger Stadtblatt” z 1
lutego 1935 r. Zawiadamiano w nim
o podpisaniu umowy ze wzmiankowanym wcześniej przedsiębiorstwem
mieszkaniowym GEHAG z Berlina,
którego filia znajdowała się w Gliwicach. Przedsiębiorstwo to występowało jako przedstawiciel odpowiedniego
biura NSDAP i organizacji Deutsche
Arbeitsfront – Niemieckiego Frontu
Pracy (DAF). Deutsche Arbeitsfront był
organizacją powstałą w 1933 r., skupiającą pracodawców i pracobiorców
w Trzeciej Rzeszy. Organizacja ta miała
być antytezą związków zawodowych
i pośredniczyć w konfliktach pracodawca – pracobiorca, celem budowy
ponadklasowej „Niemieckiej Wspólnoty Narodowej” (Deutsche Volksgemeinschaft).
Nowe osiedle miało powstać na
terenie położonym między koleją piaskową (Sandtransportbahn)
a ówczesnymi ulicami: Mikulczycką (Mikulschützerstrasse) i Gdańską
(Schwarzen Weg) oraz drogą polną
biegnącą w odległości około 600 m na
zachód równolegle do ul. Mikulczyckiej. Pierwotnie na terenie tym planowano wybudowanie szkoły i lokali
gastronomicznych, jednakże w związku z budową osiedla zrezygnowano
z tego przedsięwzięcia. Plan budowy
osiedla zakładał postawienie 300 do
340 domów jednorodzinnych, jedynie
przy obecnej ulicy Gdańskiej miały
stanąć domy szeregowe.
***
Na osiedlu wytyczono 14 ulic, którym z początkiem 1936 r. nadano nazwy miast utraconych przez Niemcy
na mocy traktatu wersalskiego na rzecz
Belgii, Czechosłowacji, Litwy i Polski.
Schwarzen Weg została przemianowana na Danziger Weg (ul. Gdańska).
Dalsze ulice nosiły nazwy: Tondern
Weg (ul. K. Hermisza), Memeler Weg
(ul. Warszawska), Eupener Weg (ul. A.
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Dygasińskiego), Apenrader Weg (ul.
Czysta), Hultschiner Weg (ul. Prudnicka), Thorner Weg (ul. Bydgoska),
Bromberger Weg (ul. Zygmunta Augusta), Posener Weg (ul. Poznańska),
Dischauer Weg (ul. Wierzbowa), Graudenzer Weg (ul. S. Rochowiaka), Gnesener Weg (ul. J. Kilińskiego), Lissaer Weg
(ul. Twardowskiej), Rawitscher Weg (ul.
Poranna). Ulice były różnej szerokości:
najszersza z nich, ul. Gdańska, była
szeroka na 6 m, ul. K. Hermisza na 5 m,
ul. Warszawska na 4,5 m, zaś pozostałe na 3 m. Budową ulic zajmowały się
miejscowe firmy Josefa Malury, Adolfa
Kohla oraz Karla Antona. Ukończono ją
w lipcu 1936 r.

F ragment osiedla „Siedlung der Deutsche
Arbeitsfront” (obecne Szczęść Boże)
w Zabrzu – skrzyżowanie ulic Gdańskiej
i Mikulczyckiej, 1936 r. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Teren osiedla pierwotnie podzielono na 296 działek o różnej powierzchni, jednak w późniejszym czasie doszła
jeszcze jedna działka przy ul. Gdańskiej
13. Postawiono na nich ostatecznie
296 domów czterech typów, przy czym
każdy z typów miał również swoje
odbicie lustrzane. Autorami projektów budynków byli dwaj architekci
gliwiccy i jeden zabrzański. Inżynier
dyplomowany Karl Mayr z Gliwic zaprojektował dom – typ nr 1, architekt
Peter Birkmann z Gliwic – dom typ nr
4, natomiast projekty domów typu 2 i 3
były dziełem zabrzańskiego architekta
Erwina Saagera. Ten sam architekt zaprojektował też pozostałe dwa domy
na wzmiankowanym osiedlu, w których oprócz mieszkania mieściły się
piekarnia (ob. ul. Poznańska 2) i sklep
z artykułami kolonialnymi (ob. ul. Warszawska 12). Oprócz tego przy domach
znajdowały się budynki gospodarcze
przeznaczone do trzymania w nich
zwierząt, zaś każdy z mieszkańców
miał kawałek ziemi sprzyjający założe-

niu warzywnika lub sadu. Domki były
parterowe, częściowo podpiwniczone. Na parterze znajdowały się cztery
pomieszczenia: kuchnia, izba, sień ze
schodami do piwnic i na strych oraz
kuchnia do przygotowywania paszy
dla zwierząt. Budynki gospodarcze
były również parterowe, niepodpiwniczone, z wysokim poddaszem. Na
parterze znajdowała się stajnia i ustęp,
na poddaszu zaś pomieszczenie na siano. Obiekty te stawiały zabrzańskie firmy Maxa Hoge, Georga Petersa, Carla
Richtera, Fritza Werka, Larischa, Braci
Baukmeier oraz „Bauhütte GmbH”.
***
Osiedle początkowo nazwane było
„Siedlung Neuhof” (osiedle Nowy
Dwór) i tak też zostało zaznaczone
na planie miasta z 1935 r., rok później
jednak zaczęło funkcjonować jako
„Siedlung Deutsche Arbeits Front”
(w skrócie „Siedlung DAF”, czyli osiedle
Niemieckiego Frontu Pracy) i pod taką
nazwą istniało do 1945 r., chociaż na
planie z 1939 r. ponownie spotykamy
oznaczenie „D.A.F. – Siedlung Neuhof”.
Z centrum miasta osiedle połączone
było linią tramwajową oddaną do użytku w lipcu 1934 r., która docierała do
Mikulczyc. Ponadto w pobliżu znajdował się dworzec kolejowy linii Gliwice
– Bytom (znany jako „Bahnhof Ludwigsglück”). Było to o tyle istotne, że na
osiedlu funkcjonował tylko jeden sklep
z artykułami kolonialnymi i piekarnia,
dlatego inne zakupy trzeba było robić
poza nim.
Warto wspomnieć, że jako niezabudowany pozostawiono północno-wschodni narożnik terenu osiedla.
W późniejszym czasie wybudowano
na nim 13, a po nieparzystej stronie ul.
Mikulczyckiej 11 domów dwurodzinnych, nawiązujących architekturą do
omówionych powyżej. Miało to miejsce w maju 1944 r., zaś budowę rozpoczął koncern „Borsigwerk”. Domy te
przeznaczone były dla pracowników
kopalni „Ludwigsglück” („Szczęście
Ludwika”), która należała do koncernu.
Zaprojektowano 32 domy, jednakże do
1945 r. zdążono wybudować tylko 24.
Po II wojnie światowej, kiedy Zabrze znalazło się w granicach państwa
polskiego, osiedle to zaczęło funkcjonować jako „Szczęść Boże”. 

Anna Kulczyk
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – domek z tropikiem, 7 – osłania
dętkę, 8 – krótkie u letniej koszulki, 9 – osłania
przed słońcem lub deszczem, 10 – rakotwórczy
na starym dachu, 11 – belgijskie miasto kojarzące się z gazem musztardowym, 12 – „…, chłopiec z Grenlandii” , 15 – rozmowa dziennikarza
z gwiazdą, 18 – sprzedawana na wagę w szmateksach, 21 – mogą być na skórze lub… sumienia, 24 – święty od zgub, 25 – rybna zupa, 26 –
dba tylko o siebie.
Pionowo: 1 – stan największej szczęśliwości
w buddyzmie, 2 – coś wzbudzającego grozę, 3 –
dzieło malarskie składające się z trzech części,
4 – bliższy kontakt z tymi chwastami grozi poparzeniem, 5 – coś z męskiej bielizny, 6 – imię
Santany, wirtuoza gitary, 13 – powieść Wiktora
Hugo, 14 – domki w pasiece, 16 – Mały i Wielki
na nocnym niebie, 17 – wyrośnięty młodzian, 19
– wynik dzielenia, 20 – w kociej kuwecie, 22 – numer identyfikacyjny firmy, 23 – rozum.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
zespołu Budka Suflera, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1. szkodliwy nawyk,
2. serial z Lubiczami,
3. pisemne
ponaglenie,
4. idziemy z nią
do apteki,
5. narzędzie
włamywacza,
6. dom, kamienica,
blok,
7. dawne okulary,
8. tam stacjonuje
wojsko.
Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

4

3

FOTOKONKURS

Fot. I. Cieślicki

1

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
1. Z twarzą Marilyn Monroe
2. Szeflera
3. Politechnika Śląska

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł operetki Imre Kálmána.
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4. Bal maskowy

Zdjęcie na okładce: Politechnika Śląska
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do skrótów i redakcyjnego
opracowania tekstów. Materiałów
niezamówionych nie zwracamy.
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Studio Effect
fryzury&paznokcie
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Tel. 32 276 12 88
Zabrze, ul Piłsudskiego 13
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ZABRZE
ZABRZE
TAM,
GDZIE
TY!
TAM, GDZIE TY!

Oglądaj na kanale 140 w sieci Vectra lub na
Oglądaj na kanale 140 w sieci Vectra lub na
Oglądaj na kanale 140 w sieci Vectra lub na

