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WOKÓŁ NAS
FIRMA FCC ROZPOCZYNA OCZEKIWANĄ INWESTYCJĘ NA ZANDCE

Fot. Igor Cieślicki

Ruszają prace nad hermetyzacją

O ruszającej inwestycji mówili podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiciele samorządu oraz inwestora

Na tę wiadomość z niecierpliwością czekali przede wszystkim
mieszkańcy Zandki. Dzięki zaangażowaniu miasta oraz właściciela Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej już w najbliższych tygodniach rozpocznie się hermetyzacja obiektu. Oznacza to wyeliminowanie
dokuczających mieszkańcom nieprzyjemnych zapachów.

TAK JEST

i istniejącymi tunelami kompostowniczymi oraz biofiltra, który wykorzystywany
będzie do oczyszczania powietrza procesowego, a także modernizację istniejących tuneli kompostowniczych. Jesteśmy
pewni, że zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą wyeliminować ewentualne uciążliwości zapachowe pochodzące
z naszego zakładu – dodaje.
Hermetyzacja obiektu to zwieńczenie
długotrwałych procedur formalnych
oraz działań podejmowanych również
przez miasto. – Naszym celem jest zniwelowanie uciążliwego zapachu. Aby
jednak modernizacja zakładu była możliwa, należało pokonać długą drogę uzy-

TAK BĘDZIE

Wizualizacje: FCC Polska

– Aktualnie przygotowujemy inwestycję,
formalne rozpoczęcie budowy planujemy
na początek września. Jeżeli zima nie pokrzyżuje nam planów, zmodernizowany
zakład rozpocznie pracę wiosną przyszłego roku – zapowiada Aldona Dydak z firmy FCC Polska, która jest właścicielem
Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej. – Modernizacja zakładu będzie
polegać na hermetyzacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Planowana inwestycja obejmie budowę sześciu betonowych tuneli
kompostowniczych, hali operacyjnej, ciągu komunikacyjnego pomiędzy nowymi

skiwania wymaganych prawem decyzji
i pozwoleń – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która
już w styczniu 2017 r. powołała zespół
do współpracy przy realizacji projektu modernizacji Zakładu Segregacji
i Kompostowni Odpadów w Zabrzu
przy ul. Cmentarnej.
Rozpoczęcie przebudowy musiało zostać poprzedzone pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
takich jak: decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach z 14 listopada 2017 r.,
decyzja lokalizacyjna z 16 stycznia 2018 r.,
pozwolenie wodnoprawne z 5 czerwca 2018 r., pozwolenie na budowę z 20
czerwca 2018 r. To ostatnie uprawomocniło się 9 lipca tego roku.
W połowie lipca 2018 r. prezydent
miasta skierowała pismo do prezesa
zarządu Grupy FCC na Europę Björna
Mittendorfera oraz prezesa zarządu
FCC Polska Pawła Szewczyka, w którym
domagała się rozpoczęcia prac budowlanych mających na celu hermetyzację
procesów biologicznego przetwarzania odpadów. W przesłanej odpowiedzi władze koncernu zadeklarowały
niezwłoczne rozpoczęcie inwestycji.
Jej wartość szacowana jest na około
15 mln zł. Przedsięwzięcie w całości sfinansowane zostanie ze środków Grupy
FCC Environment CEE.
Dodatkowo w ramach budżetu partycypacyjnego, do końca 2018 r., w dzielnicy zostaną umiejscowione trzy kamery monitoringu. Jedna z nich zostanie
zamontowana na budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy
ul. Cmentarnej. Kamera ta umożliwi
m.in. rejestrację ruchu samochodów
ciężarowych transportujących odpady
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
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Fot. Tomasz Jodłowski

Ruszają prace nad hermetyzacją

Lipcowa gala odbyła się w Teatrze Nowym

Podziękowanie
za serce dla innych
Dr Alicja Pigoń-Węgiel, prof. Andrzej Lekston oraz ks. Henryk
Bardosz to tegoroczni laureaci Wyróżnień im. św. Kamila. Pamiątkowe statuetki odebrali 14 lipca podczas gali zorganizowanej w Teatrze Nowym.
Wyróżnienia im. św. Kamila otrzymują osoby oraz instytucje, które
poprzez swą działalność społeczną
na rzecz miasta i jego mieszkańców
przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku Zabrza. W tym
roku statuetki zostały wręczone już
po raz osiemnasty. Do grona laureatów dołączyła dr Alicja Pigoń-Węgiel, zasłużona diabetolog, która
zorganizowała w Zabrzu pierwsze domowe hospicjum.
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– Jestem zaskoczona tym wyróżnieniem
– mówi dr Alicja Pigoń-Węgiel. – To, co
robiłam, było moją powinnością jako nauczyciela akademickiego i lekarza. Sama,
bez zespołu ludzi dobrej woli, niczego bym
nie mogła zrobić – podkreśla laureatka.
Kamilka odebrał również prof. Andrzej
Lekston, wybitny kardiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. – Chciałbym
podziękować profesorom, dzięki którym
jestem tu, gdzie jestem: profesorowi Adamowi Wolańskiemu i profesorowi Stani-

WOKÓŁ NAS

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

POWIEDZIELI NAM

Prof. Andrzej Lekston

Ks. Henryk Bardosz

– To dla mnie wielki zaszczyt, że dołączyłam do grona laureatów Wyróżnień
św. Kamila. Dodaje mi to sił do dalszej
pracy. Warto służyć życiu. Bo życie
człowieka zmienia się, ale się nie kończy. Hospicjum to też życie. Dla tych
wszystkich osób potrzebujących, bez
rodziny, bez dachu nad głową, które
znalazły się w obliczu ciężkiej choroby,
to ważne, by istniały takie miejsca jak
hospicja, gdzie są życzliwe serca, które
będą się nimi opiekować. Od dziecka
chciałam być lekarzem. Praca w hospicjum to dla mnie powołanie.

– Chciałbym przede wszystkim podziękować kapitule za zaufanie w stosunku do mojej osoby i wyróżnienie mnie.
Czuję się zaszczycony. To również podjęcie obowiązku dalszej pomocy drugiemu człowiekowi, tak jak do tej pory
to czyniłem, pomimo upływu tylu lat.
Moja kariera zawodowa dobiega końca, z PESELEM jeszcze nikt nie wygrał.
Niemniej jednak chciałbym w dalszym
ciągu być tym człowiekiem, w stosunku do którego inni będą mieć zaufanie
i to nie tylko w aspekcie medycznym,
ale i osobistym.

– Kiedy dowiedziałem się o tym, że
zostałem w ten sposób wyróżniony,
myślałem, że to dowcip. Trzy razy pytałem czy to przypadkiem nie pomyłka. Na tę nagrodę składają się wszyscy
moi niepełnosprawni. To nie oni mnie,
ale to ja im zawdzięczam bardzo dużo
dobroci. Zawdzięczam im radość dnia
codziennego i świadomość, że tak naprawdę niewiele nam potrzeba, żeby
poczuć się szczęśliwym. Chciałbym,
żeby to, co zostało tak mocno nagłośnione w kwestii osób niepełnosprawnych, zostało wprowadzone w życie.

sławowi Pasykowi. Dzięki nim i całemu
zespołowi doprowadziliśmy do tego, że
Zabrze stało się znane w Polsce – mówi
prof. Andrzej Lekston.
W gronie nagrodzonych znalazł się także ks. Henryk Bardosz, twórca i przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu. W Biskupicach
buduje ono Dom im. św. Benedykta dla
osób niepełnosprawnych. – Tę statuetkę
dedykuję osobom niepełnosprawnym, wolontariuszom i członkom naszego stowarzyszenia. Bez was nie byłoby mnie – podkreśla ks. Henry Bardosz.
Laureaci odbierali statuetki z rąk prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz przewodniczącego Rady Miasta
Mariana Czochary. – Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to,
czym się dzieli z innymi. W Zabrzu mamy
cudownych ludzi, którzy pracują po to,
byśmy byli dumni z naszego miasta, ale
przede wszystkim po to, żeby mieszkańcy
naszego miasta i regionu w tym mieście
czuli się bezpiecznie. Kiedy wsłuchamy się
w laudacje dziś wygłoszone, to widzimy,
z jakimi nieprawdopodobnymi osobami
mamy do czynienia. Mijamy je codziennie, spotykamy w różnych okolicznościach i chyba nie do końca mamy świadomość, ile dobrego robią dla drugiego

człowieka. Wspólny mianownik, jaki ich
łączy, to miłość do drugiego człowieka
i za to jesteśmy im ogromnie wdzięczni –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas gali na scenie wystąpiła znakomita sopranistka i wokalistka Izabela Kopeć. Dzień później w kościele św.
Kamila odprawiona została uroczysta
msza w intencji parafii i miasta.

Tegoroczni laureaci dołączyli do grona, w którym do tej pory znaleźli się
m.in.: ks. infułat Paweł Pyrchała, prof.
Bożena Hager-Małecka, o. Andrzej
Chorążykiewicz, prof. Marian Zembala, prof. Irena Norska-Borówka, Śląskie Centrum Chorób Serca, Politechnika Śląska czy też Państwowa Straż
Pożarna w Zabrzu.

MM

Fot. Tomasz Jodłowski

Dr Alicja Pigoń-Węgiel

W części artystycznej gali wystąpiła znakomita sopranistka Izabela Kopeć
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WOKÓŁ NAS
MIASTO POZYSKAŁO UNIJNE DOFINANSOWANIE NA KOLEJNY ETAP REMONTU TEATRU NOWEGO

Zabrzańska scena jeszcze bardziej atrakcyjna
TAKIE SĄ LICZBY:

5,3 mln zł

to wysokość pozyskanego
przez miasto unijnego
dofinansowania na remont
Teatru Nowego

80 osób

Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

będzie mogło zasiąść
na kameralnej widowni
małej sceny

37 foteli

znajdzie się na
udostępnionym widzom
balkonie widowni
Teatr Nowy ma siedzibę w efektownym budynku dawnego kasyna huty Donnersmarcków

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zarówno remont istniejącego
budynku, jak i dobudowanie do niego
trzykondygnacyjnego segmentu. Znajdą się w nim m.in. warsztat służący do
przygotowywania dekoracji, garderoby wraz z węzłami sanitarnymi, fryzjernia oraz pomieszczenia socjalne. Teatr
wzbogaci się o małą scenę z kameralną
widownią dla 80 osób. Po wykonaniu
niezbędnego wyjścia ewakuacyjnego
i przebudowie istniejącej balustrady
widzom udostępniony zostanie także
balkon widowni, na którym pojawi się
37 foteli.
– Realizacja projektu przewidziana jest
do 2020 roku – zapowiada Jerzy Makselon, dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu. – Bierzemy pod uwagę, że w związku z prowadzonymi pracami nasza
siedziba będzie musiała być przez pewien
czas wyłączona z użytkowania, ale nasze
spektakle będziemy wówczas prezentować w innych lokalizacjach – dodaje.
Teatr Nowy w Zabrzu powstał w 1959 r.
Na koncie ma prawie ćwierć tysiąca
premier. Od 2000 r., wspólnie z miastem, organizuje cieszący się wielkim
uznaniem Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość
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przedstawiona”. Prezentuje on najciekawsze realizacje dramatu powstałe
po roku 1989. Teatr funkcjonuje w niezwykle efektownym budynku dawnego kasyna huty Donnersmarcków.
Kilka lat temu nowe oblicze zyskały
widownia oraz scena. Prace pochłonę-

ły ponad 3,2 mln zł. Prawie 2,8 mln zł
stanowiło dofinansowanie pozyskane
z Unii Europejskiej.
– Na działalność instytucji kultury przeznaczyliśmy w tym roku 25 milionów
złotych. Pod tym względem ustępujemy
w regionie tylko Katowicom. Jednocześnie
dbamy o to, by z bogatej oferty wydarzeń artystycznych można było korzystać
w jak najlepszych warunkach. Wyrazem
tego jest kompleksowy remont siedziby
kolejnej instytucji kultury w naszym mieście – podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.

GOR

Zabrzański teatr ma na swoim koncie prawie ćwierć tysiąca premier
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Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

Do dyspozycji widzów oddany będzie balkon, powstanie mała
scena z kameralną widownią dla 80 osób, a istniejący budynek przejdzie gruntowną renowację. Zabrzański Teatr Nowy
już niebawem zmieni oblicze. Na realizację projektu miasto
pozyskało ponad 5,3 mln zł unijnego dofinansowania.

WOKÓŁ NAS
NOWOCZESNY OBIEKT POWSTANIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

Gimnastycy dostaną nową salę
TAKIE SĄ LICZBY:

16,2 mln zł

to koszt budowy nowej sali

Fo
t. I
go
rC

ki

ie
śl
ic

Nowa sala powstanie obok dotychczas wykorzystywanego obiektu

Sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia powstanie
przy Zespole Szkół Sportowych
w Zabrzu. W lipcu symbolicznym wbiciem łopaty zainaugurowano inwestycję, której wartość przekracza 16 mln zł. Na
jej realizację miasto pozyskało
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Nowa sala powstanie tuż obok obiektu,
z którego w tej chwili korzystają uczniowie. Będzie miała powierzchnię ponad
2,1 tysiąca metrów kwadratowych. Zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt
sportowy, a wybudowany łącznik umożliwi wygodne przejście do budynku szkoły
lub starej sali. Łączny koszt inwestycji to
16,2 mln zł, a 5,7 mln zł z tej kwoty stanowi pozyskane przez miasto dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.

– Zabrze duże środki inwestuje w oświatę
i to są bardzo dobrze wydane pieniądze –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Ta wielka inwestycja, na
którą wszyscy czekali, z pewnością przełoży się na wspaniałe osiągnięcia sportowe. Życzę uczniom i trenerom wspaniałych
chwil na treningach – dodaje.
– Nasza nowa sala gimnastyczna będzie jednym z najpiękniejszych obiektów sportowych
na terenie Zabrza, a także metropolii – nie
ma wątpliwości Wioletta Stępień, dyrektor
ZSS im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu.
– Z tego obiektu korzystać będą nie tylko
uczniowie szkoły, ale również środowisko lokalne i wszyscy ci, którzy będą chcieli organizować tu zajęcia sportowe – dodaje.
Wykonawcą prac jest Mostostal Zabrze
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego. – To trudniejsze zadanie
niż budowa standardowej sali gimnastycznej, ale mamy doświadczenie w realizacji
tego typu obiektów – podkreśla Dariusz

Frankowski, wiceprezes spółki. Nowa sala
ma być gotowa w połowie 2020 r.
Zespół Szkół Sportowych w Zabrzu
w obecnym kształcie działa od 1998 r.,
ale historia szkoły w budynku przy ul. Płaskowickiej sięga końca XIX wieku. W placówce dominują trzy dyscypliny: piłka
ręczna, piłka nożna i gimnastyka sportowa. Wśród wychowanków szkoły są m.in.
znakomite gimnastyczki Joanna i Małgorzata Skowrońskie. I to właśnie przede
wszystkim młodzi gimnastycy będą korzystać z nowego obiektu.
– Zabrze już jest najważniejszym ośrodkiem szkolenia kadry seniorskiej i juniorskiej
w gimnastyce sportowej kobiet. Po oddaniu
do użytku nowej sali stworzone będą bardzo
dobre warunki do treningów. Dlatego mamy
zamiar stworzyć tu, we współpracy ze szkołą,
również ośrodek szkolenia juniorów w gimnastyce sportowej mężczyzn – podsumowuje Barbara Stanisławiszyn, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. 
GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

5,7 mln zł

to wysokość pozyskanego
przez miasto dofinansowania
z Ministerstwa Sportu
i Turystyki

Przygotowane przez młode gimnastyczki popisy
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WOKÓŁ NAS
NA TERENACH SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ RUSZYŁA NASTĘPNA INWESTYCJA

Kolejny inwestor buduje
zakład w Zabrzu

Fot. UM Zabrze

TAKIE SĄ LICZBY:

65 mln zł

zainwestowało miasto
w przygotowanie
terenów specjalnej strefy
ekonomicznej dla inwestorów
Specjalna strefa ekonomiczna w Zabrzu jest już zagospodarowana w jednej trzeciej

Zajmująca się produkcją opakowań z drewna firma Export Pack
to kolejny inwestor, który rozpoczął budowę swojego zakładu
na zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej. Łącznie położone tu działki kupiło już osiemnaście firm, a tereny
strefy zostały zagospodarowane w jednej trzeciej.
Stanowiący część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej teren położony między Rokitnicą a Mikulczycami
ma powierzchnię 157 ha. Do dyspozy-

Prezes Export Pack Polska Łukasz Pietrzyk
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cji przedsiębiorców przygotowano tu
działki o powierzchni od 0,5 do ponad
20 ha. Gigantyczny projekt uzbrojenia
nieruchomości zakończył się w grudniu 2015 r. Powstały m.in. drogi dojazdowe oraz sieci kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna. Do połowy
2018 r. tak przygotowana strefa przyciągnęła aż 18 inwestorów. To firmy
działające zarówno w branży spożywczej, jak i motoryzacyjnej, tworzyw
sztucznych czy też obróbki elementów
stalowych. Wśród inwestorów jest firma Export Pack, która za liczący 2,3 ha
powierzchni grunt położony w rejonie
ulic Salomona Isaaca i Alberta Borsiga
zapłaciła 2,3 mln zł.
– Zajmujemy się produkcją opakowań
drewnianych, jak również usługami w zakresie pakowania przemysłowego. Przygotowujemy elementy, takie jak szafy
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48 mln zł

wynoszą dotychczasowe
wpływy ze sprzedaży
nieruchomości

18

inwestorów kupiło
nieruchomości w strefie

500

osób zatrudnionych jest
obecnie w zakładach
działających w strefie

9,94 km

to długość dróg
wybudowanych na obszarze
KSSE w Zabrzu

22,6 km

to długość nowej sieci
kanalizacyjnej

5,95 km

to długość nowej sieci
wodociągowej

18,7 km

to długość nowej sieci
energetycznej

8 km

to długość dróg rowerowych

WOKÓŁ NAS

Piekarnia-Ciastkarnia „Kłos” była pierwszym zakładem w strefie

sterownicze, silniki czy prasy, do wysyłki
drogą morską, lądową lub lotniczą – tłumaczy Łukasz Pietrzyk, prezes firmy
Export Pack Polska. – Do tej pory wynajmowaliśmy hale. Teraz podjęliśmy decyzję o zakupie działki i budowie własnego
obiektu – dodaje.
Wartość zabrzańskiej inwestycji szacowana jest na około 17 mln zł. Pracę
w nowym zakładzie, którego uruchomienie planowane jest w przyszłym
roku, znajdzie 25 osób. Docelowo pracowników ma być około 40. – Rozwój

Pracownicy firmy BudExpert zajmują się obróbką elementów stalowych

terenów inwestycyjnych to jeden z priorytetów w działalności zabrzańskiego
samorządu – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Na kompleksowe uzbrojenie terenów i przygotowanie ich dla inwestorów pozyskaliśmy
dofinansowanie z funduszy unijnych.
Efekt jest taki, że dziś prezentujemy inwestorom atrakcyjną ofertę. Jak widać, spotyka się ona z dużym zainteresowaniem,
o czym świadczą kolejne podmioty, które
tutaj rozpoczynają działalność – dodaje
prezydent Zabrza.

W strefie działa już osiem zakładów.
Dwie firmy kupiły kolejne działki
i planują rozszerzenie działalności.
Przedsiębiorców, oprócz znakomicie
przygotowanej infrastruktury, przyciąga również położenie w centrum
aglomeracji, w pobliżu ważnych autostrad i lotniska w Pyrzowicach.
Dodatkowym atutem jest zaplecze
w postaci działających w mieście
szkół wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych. 

GOR
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WOKÓŁ NAS
ZA NAMI LIPCOWA SESJA RADY MIASTA

Więcej miejsc w żłobku,
Słoneczna Dolina z nową drogą

Radni przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w tegorocznym budżecie
miasta. Dotyczą one m.in. zwiększenia
wydatków w związku z utworzeniem
20 nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat trzech w Filii Żłobka Miejskiego
przy ul. Andersa 34. Miasto pozyskało na ten cel unijne dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz
pokrycie części kosztów związanych
z bieżącym funkcjonowaniem nowych
miejsc.
– Tegoroczny budżet Zabrza zostanie wykonany zgodnie z założeniami, o czym
świadczy analiza dotychczasowych dochodów. Jeżeli to tempo wpływów utrzyma się, możliwe jest, że budżet zostanie
przekroczony nawet o około pięć procent – mówił podczas sesji skarbnik
miasta Piotr Barczyk.
Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski, który przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, zwracał uwagę m.in. na
działania miasta dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej. – W dniu
9 lipca została zawarta umowa na wykonanie robót związanych z budową drogi
w ciągu ulicy Neptuna na terenie osiedla
Słoneczna Dolina. W ramach zadania
powstanie też kanalizacja oraz oświetlenie uliczne. Wartość umowy to 2,1
miliona złotych – mówił wiceprezydent
Krzysztof Lewandowski.

10

Fot. Jerzy Przybysz

Siedem projektów uchwał
przegłosowali
zabrzańscy
radni podczas lipcowej sesji Rady Miasta. Zdecydowali
m.in. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy
ul. Witosa i Składowej.

W lipcu radni przyjęli siedem uchwał

Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Neptuna to element dużego
projektu związanego z uzbrojeniem
terenów osiedla Słoneczna Dolina.
To jednocześnie jedna z inwestycji
usprawniających
funkcjonowanie
układu komunikacyjnego Zabrza.
Niebawem ruszyć ma również oczekiwana przez kierowców przebudowa
ul. Piłsudskiego. Jednocześnie rozpoczęły się prace w ramach projektu,
którego celem jest kompleksowe uporządkowanie komunikacji w mieście.
Zakłada on stworzenie jednego lub
nawet kilku centrów przesiadkowych.
Pierwszym etapem przedsięwzięcia
będzie przeprowadzenie analiz dotyczących transportu publicznego, samochodowego, polityki parkingowej,
ruchu pieszego, transportu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na tej podstawie ruszy inwestycja, której wartość szacowana jest
na 100 mln zł. W większości ma być
ona sfinansowana w oparciu o środki
pozyskane w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.
Wiceprezydent przypomniał także,
że 5 sierpnia mija termin składania
wniosków o udzielenie w tym roku
dotacji na rewitalizację obiektów zabytkowych na terenie miasta. – Pra-
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wo do otrzymania dotacji z budżetu
miasta przysługuje osobom fizycznym
lub innym jednostkom organizacyjnym i podmiotom posiadającym tytuł
prawny do zabytku. Dotacja z budżetu może być udzielona w wysokości do
50 procent nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków – tłumaczył wiceprezydent
Krzysztof Lewandowski. 

WG, GOR

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

SIERPIEŃ
2 (czw.)

Elżbieta Adach
Dariusz Walerjański

6 (pn.)

Rafał Marek

9 (czw.)

Antoni Strzoda

13 (pn.)

Czesława Kowalczyk
Dariusz Walerjański

20 (pn.)

Damian Trześniewski
Łucja Chrzęstek-Bar

23 (czw.) Bogusław Znyk
30 (czw.) Alojzy Cieśla

WOKÓŁ NAS
TRWA PIĄTA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Kolejne pomysły już zgłoszone
WAŻNE DATY:
10.07–4.09.2018 r.

– wstępna ocena wniosków

5.09.2018 r.

Fot. Tomasz Jodłowski

– ogłoszenie wyników
wstępnej oceny wniosków

20.09–5.10.2018 r.

– głosowanie mieszkańców

16.10.2018 r.

W ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego powstają m.in. nowe boiska

– ogłoszenie wyników
głosowania

– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem partycypacyjnym
i możliwościami, jakie on daje. Z każdym
miesiącem przybywa zrealizowanych
projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią
fazę wykonania – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Dziękuję zabrzanom za kolejne przedstawione propozycje i zachęcam do udziału
w głosowaniu. Jestem przekonana, że
warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować, na co mają być wydatko-

wane pieniądze przeznaczone na kolejne
edycje budżetu partycypacyjnego – dodaje prezydent miasta.
Dotychczas w naszym mieście zrealizowano już około 40 projektów
wybranych przez mieszkańców w ramach kolejnych edycji przedsięwzięcia. W poszczególnych dzielnicach
powstały m.in.: nowe boiska, siłownie
pod chmurką, place zabaw, parkingi,
oświetlenie wzdłuż chodników i alejek
ogrodowych.

JAK PRZEBIEGA GŁOSOWANIE?
Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest mieszkaniec, który najpóźniej
na dwa dni przed rozpoczęciem głosowania ukończył 16 lat oraz był wpisany
do miejskiego zbioru meldunkowego na pobyt stały lub czasowy.
Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może
głosować raz, wskazując co najwyżej dwa projekty i przyznając każdemu
z tych projektów punkt (po jednym projekcie dzielnicowym i ogólnomiejskim).
Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej za pomocą
interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.um.zabrze.pl
w zakładce „Budżet partycypacyjny”. Dostępne będą również
punkty stacjonarne (przynajmniej jeden w każdej z dzielnic),
w których będzie można głosować.

Fot. UM Zabrze

Prawie 50 wniosków złożyli mieszkańcy w ramach piątej
edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Obecnie
trwa ich weryfikacja pod względem formalnym. O tym, które z projektów zostaną ostatecznie zrealizowane, mieszkańcy zdecydują podczas zaplanowanego na przełom września
i października głosowania.

Kompleks rekreacyjny na osied

lu Kotarbińskiego

– W piątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego zarejestrowaliśmy
47 wniosków. Teraz weryfikujemy je
pod względem prawnym i finansowym
– tłumaczy Eugeniusz Mizerski z Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych
UM w Zabrzu. – Wśród zgłoszonych
wniosków, podobnie jak w poprzednich
edycjach, przeważają projekty dotyczące obiektów rekreacyjnych. Ale są też
nietypowe, jak na przykład propozycja
wybudowania w Makoszowach toru
pumptrack dla rolkarzy, rowerzystów
i deskorolkarzy. Jest też chociażby projekt
uruchomienia drogi rowerowej łączącej
Zaborze z Biskupicami, wykorzystującej
elementy tamtejszej infrastruktury – dodaje. Wnioski, które spełnią wszystkie
wymogi formalne, zostaną przekazane
pod głosowanie mieszkańców.

WG
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WOKÓŁ NAS
MŁODZI PASJONACI NAUK ŚCISŁYCH Z CAŁEJ POLSKI SPOTKALI SIĘ W ZABRZU

Rozwiązywali zadania, pisali
programy
komputerowe,
poznawali tajniki druku 3D.
W Zabrzu spotkali się w lipcu
młodzi pasjonaci nauk ścisłych z całej Polski, uczestniczący
w
Wakacyjnych
Warsztatach Wielodyscyplinarnych
organizowanych
przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy warsztatów w hali Pogoń

– Te warsztaty są
wyjątkowe. Panuje
rodzinna atmosfera
i przyjacielskie podejście prowadzących do uczestników
– zwraca uwagę
Arkadiusz Kozdra.
Podczas
pobytu
w Zabrzu młodzi naukowcy zwiedzili
Kopalnię Guido i Sztolnię Królowa Luiza. W ratuszu spotkali się z prezydent
miasta Małgorzatą Mańką-Szulik i wiceprezydentem Krzysztofem Lewandowskim.
– Zabrze to miasto medycyny, sportu, kultury, ale też miasto nauki – zwraca uwagę
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Gościmy w Zabrzu bardzo aktywną grupę. Zainteresowania tych młodych ludzi są bardzo szerokie, pogłębione
i naprawdę robią wrażenie – dodaje.

MM

Fot. TVZ

Fot. TVZ

– Zabrze ma bardzo dobrą lokalizację, równie dobry
dojazd, a warunki
tutaj są dużo lepsze
od tych, jakie w poprzednich
latach
udało nam się stworzyć gdzie indziej –
podkreśla Artur Puzio z Uniwersytetu
Warszawskiego. – Wszyscy nasi uczestnicy są bardzo zadowoleni – dodaje.
– W warsztatach biorę udział pierwszy
raz. Zadania kwalifikacyjne były naprawdę trudne. Myślę, że w poprzednich latach
miałabym problem z rozwiązaniem ich.
Pierwszy raz jestem też w Zabrzu. Bardzo
zdziwiło mnie to, że z jednej strony jest to
bardzo zielone miasto, a jednocześnie widać ślady społeczeństwa industrialnego.
To kreuje bardzo interesujący krajobraz –
uśmiecha się Paulina Kaczyńska, jedna
z uczestniczek warsztatów.

12

Okazuje się, że podczas wakacji nie wszyscy chcą odpocząć od nauki
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Fot. TVZ

Fot. TVZ

Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne to coroczna impreza organizowana przez studentów Uniwersytetu
Warszawskiego pod patronatem Koła
Pasjonatów Matematyki UW i Studenckiego Koła Fizyki UW. Skierowana jest
do licealistów zainteresowanych matematyką, informatyką, fizyką lub astronomią. Ma na celu rozwijanie ich zainteresowań i pasji.
Tegoroczna edycja trwała od 3 do 15
lipca. Część warsztatowa zorganizowana została w hali Pogoń. Uczestnicząca w nich grupa 24 osób wzięła
udział w ponad 70 godzinach zajęć
z zakresu informatyki, matematyki,
fizyki, chemii i biologii. W programie
nie zabrakło także propozycji niekoniecznie związanych z nauką. Był
przyśpieszony kurs brydża, rywalizacja w grach planszowych i RPG oraz
wspólne śpiewanie ogniskowych piosenek. Uczestnicy warsztatów wzięli
także udział w debacie poświęconej
studiom zagranicznym.
– Warsztaty kierowane są do zdolnej
młodzieży z całego
kraju.
Kandydaci
muszą
rozwiązać
zadania i na tej podstawie wybieramy
w yselekcjonowaną
grupę, która ostatecznie bierze w nich udział. Chcemy
przekazać w sposób interesujący tematykę, która wykracza poza program studiów. Poruszane są często bardzo niszowe tematy – tłumaczy Maciej Bartylak,
student Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot. TVZ

Przyjechali rozwijać naukowe pasje

WOKÓŁ NAS
NA ZABRZAŃSKIEJ LOGISTYCE URUCHOMIONE ZOSTANĄ TZW. STUDIA DUALNE

Fot. Patryk Pohl/Politechnika Śląska

Wykładowcy i przedsiębiorcy
łączą siły dla studentów

Siedziba Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu znalazła się wśród zaledwie kilku kierunków oferowanych przez
Politechnikę Śląską, na których prowadzone będą studia dualne. Na realizację projektu uczelnia pozyskała prawie 7,7 mln
zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
– Bardzo się cieszymy, że udało nam się
zdobyć tak wysokie finansowanie na
realizację aż pięciu projektów studiów
dualnych – podkreśla prof. Arkadiusz
Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. –
Jednym z głównych celów naszej uczelni
jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby współczesnego
przemysłu. Jako uczelnia techniczna jesteśmy ściśle związani z otoczeniem gospodarczym i przykładamy dużą wagę do
tego, aby sprostać oczekiwaniom pracodawców. Dlatego też postanowiliśmy rozwijać ofertę studiów dualnych. Obecnie
z powodzeniem kształcimy już dwa roczniki przyszłych inżynierów na tego rodzaju studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn, a trzeci rocznik właśnie
się rekrutuje. Do tej pory współpracowaliśmy w tym zakresie głównie z firmami
z branży automotive, jednak biorąc pod
uwagę różnorodność kierunków studiów
dualnych, które uzyskały dofinansowanie w konkursie, jestem przekonany, że

współpraca zostanie rozszerzona o kolejne obszary nauki i przemysłu – dodaje.
W ramach studiów dualnych na Politechnice Śląskiej młodzi inżynierowie
spędzają podczas każdego roku akademickiego nawet pół roku na stażach
realizowanych z partnerskimi firmami
oraz pół roku na uczelni, realizując pełen program kształcenia. Dzięki temu
absolwenci tuż po zakończeniu studiów są wysoko wykwalikowanymi,
posiadającymi ogromną wiedzę praktyczną i doświadczenie w pracy w przemyśle inżynierami, niezwykle pożądanymi na współczesnym rynku pracy.
Politechnika Śląska jest pionierską

uczelnią w Polsce w zakresie dualnego kształcenia studentów. Pierwsze
studia dualne na uczelni ruszyły już
dwa lata temu. Studia dualne na logistyce ruszą w lutym przyszłego roku.
– Będą to trzysemestralne studia drugiego stopnia. Wymogiem formalnym, jaki
muszą spełnić kandydaci, jest posiadanie stopnia naukowego inżyniera, niekoniecznie logistyki – zwraca uwagę prof.
Katarzyna Dohn, zastępca dyrektora
ds. dydaktyki Instytutu Zarządzania,
Administracji i Logistyki na Wydziale
Organizacji i Zarządzania. – Największym atutem studiów dualnych jest to, że
ich program realizowany jest wspólnie
z pracodawcami i to nie tylko w formie
staży. Zajęcia z części przedmiotów prowadzone są przez ekspertów, którzy przyjeżdżają z firm i przekazują umiejętności
praktyczne – dodaje.
Studia dualne w ramach dofinansowanego projektu mają być prowadzone
do 2020 r. Później uczelnia zamierza
kontynuować je we własnym zakresie.
Warto przypomnieć, że w tym roku logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej po raz
drugi z rzędu zwyciężyła w rankingu
studiów inżynierskich, organizowanym przez magazyn „Perspektywy”.
Nasza uczelnia wyprzedziła m.in. Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i Politechnikę Poznańską.
– To ogromny sukces naszego wydziału
i osób, które stworzyły ten kierunek. Logistyka jest w tej chwili na fali. Nie ma
przedsiębiorstw bez procesów logistycznych. Zamierzamy ten kierunek konsekwentnie rozwijać – podsumowuje prof.
Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału
Organizacji i Zarządzania.

GOR

NA TYCH KIERUNKACH RUSZĄ STUDIA DUALNE:
– mechanika i budowa maszyn na studiach I i II stopnia
– transport kolejowy na studiach I stopnia
– logistyka oraz inżynieria materiałowa na studiach II stopnia
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WOKÓŁ NAS
W KOLEJNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH TRWAJĄ INTENSYWNE REMONTY I TERMOMODERNIZACJE

Fot. Igor Cieślicki

Szkoły pięknieją (nie tylko) przez wakacje

W Przedszkolu nr 19 przy ul. Konopnickiej trwają ostatnie prace

Uczniowie cieszą się wakacjami, tymczasem w zabrzańskich szkołach i przedszkolach trwają intensywne remonty.
Wszystko po to, by nowy rok szkolny można było rozpocząć
w jak najbardziej komfortowych warunkach.
Prowadzony w Zabrzu od prawie dziesięciu lat program termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej objął
już około 80 budynków. Na jego realizację miasto pozyskało ponad 70 mln

zł. Większość wyremontowanych obiektów to szkoły i przedszkola. Obecnie
prace trwają w kolejnych placówkach.
– Najbardziej zaawansowane są w Przedszkolu nr 19 przy ulicy Konopnickiej –

mówi Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu
Miejskiego w Zabrzu. – Termomodernizacje trwają również w Przedszkolu nr 16,
Przedszkolu nr 43, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ulicy Cmentarnej,
Szkole Podstawowej nr 29 przy ulicy Budowlanej oraz Zespole Szkół Spożywczych
przy ulicy Franciszkańskiej – dodaje.
Równolegle prowadzone są remonty
i przebudowy pomieszczeń w innych
placówkach. To m.in. Przedszkole nr
47 przy ul. Kalinowej oraz Przedszkole
nr 49 przy ul. Sportowej. – Powstają tam
również place zabaw – zwraca uwagę naczelnik Leszek Szczygielski.
Remonty wewnątrz budynków objęły
też Centrum Edukacji przy ul. 1 Maja
oraz Szkołę Podstawową nr 24 przy
ul. Tarnopolskiej, która termomodernizację przeszła kilka lat temu. Warto
pamiętać, że dzięki wykonanym termomodernizacjom koszty utrzymania placówek spadają średnio o jedną trzecią.
Budynki zyskują również na estetyce.
Równie ważny jest efekt ekologiczny
w postaci wyraźnego zmniejszenia ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

GOR

KOLEJNE PRZESTRZENIE W CENTRUM MIASTA STAJĄ SIĘ BARDZIEJ PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW

Plac Teatralny nabiera kształtu

Przebudowa placu Teatralnego to wspólne przedsięwzięcie miasta oraz właściciela
Centrum Handlowego Platan, które obecnie jest rozbudowywane. Plac zyskał nową
nawierzchnię i elementy małej architektury. Docelowo jego centralnym punktem
stanie się fontanna w formie podświetlanych dysz posadzkowych.
– Nowy wizerunek nada placowi Teatralnemu większą funkcjonalność i przyciągnie tu
nie tylko mieszkańców Zabrza, ale i regionu
– zapewnia Tomasz Górski z firmy NEPI
Rockcastle, która jest właścicielem Platana.
Jednocześnie trwa modernizacja infra-
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struktury w Kwartale Sztuki, w ramach
którego funkcjonują m.in. Teatr Nowy
i Filharmonia Zabrzańska. Prace obejmują
przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz ulic i chodników.
– Konsekwentnie rewitalizujemy obiekty na
terenie naszego miasta, tworząc przestrzeń
przyjazną dla mieszkańców i naszych gości.
Kwartał Sztuki to miejsce, w którym funkcjonują między innymi Teatr Nowy i Filharmonia Zabrzańska. Na placu Teatralnym od
wielu lat występują uczestniczące w festiwalu
orkiestry dęte. Trwająca inwestycja z pewnością przyczyni się do tego, że to miejsce zyska
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Fot. Igor Cieślicki

Na finiszu są już prace związane z przebudową placu Teatralnego. Jednocześnie trwa modernizacja infrastruktury w sąsiadującym z nim Kwartale Sztuki.

Plac Teatralny przechodzi metamorfozę

nowy blask i stanie się jednym z ulubionych
miejsc mieszkańców i osób odwiedzających
Zabrze – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

WOKÓŁ NAS
FIRMA FORTUM ZAKOŃCZYŁA BUDOWĘ 10-KILOMETROWEGO RUROCIĄGU ŁĄCZĄCEGO SYSTEMY CIEPŁOWNICZE

Ekologiczne ciepło z Zabrza
TAKIE SĄ LICZBY:

870 mln zł

to koszt budowy
elektrociepłowni Fortum
w Zabrzu

70 tysięcy

gospodarstw domowych
ogrzewanych będzie
ekologicznym ciepłem
płynącym z zakładu

11 razy

Fot. Igor Cieślicki

zmniejszy się emisja pyłów
dzięki uruchomieniu
w miejscu starych jednostek
nowej elektrociepłowni

7 razy

Nowa elektrociepłownia Fortum ma zacząć działać jeszcze w tym roku

Zakończyła się budowa 10-kilometrowego połączenia systemów ciepłowniczych w Zabrzu i Bytomiu. W najbliższym
sezonie grzewczym do kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw
domowych popłynie nim ciepło z nowej elektrociepłowni budowanej przez koncern Fortum.

3 razy

mniej tlenków azotu dostanie
się do atmosfery

Inwestycje na terenie Zabrza i Bytomia
to największy projekt Fortum w Polsce,
którego wartość wynosi ponad miliard
złotych. Oprócz nowej elektrociepłowni
w Zabrzu oraz rurociągu łączącego to
miasto z Bytomiem, pod koniec przyszłego roku powstanie również nowa
kotłownia na terenie bytomskiej Elektrociepłowni Miechowice.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Rurociąg łączący oba miasta przebiega pod ziemią. Powstał w całości z wyprodukowanych na Śląsku rur preizolowanych, wyposażonych w specjalny
system alarmowy umożliwiający stały
nadzór nad instalacją. – Na 10-kilometrowej długości powstało 76 zaworów odcinających, 80 zasuw klinowych i 18 przepustnic. Całość połączono 2211 spawami
– wylicza Kamila Zybura-Pluta z Fortum.
Część prac została wykonana metodą
mikrotunelingu, pozwalającą na bezwykopowe układanie rur. Zakończyły się
również prace budowlane przy pompowni w Bytomiu. W najbliższych miesiącach prowadzony będzie jej rozruch.
Prowadzone inwestycje związane są
z budową nowoczesnej zabrzańskiej
elektrociepłowni. Jesienią obiekt zacznie
produkować ciepło dla około 70 tysięcy
gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Tym samym zastąpi dotychczasowe wyeksploatowane jednostki. Dzięki wyłączeniu starych i włączeniu nowej
emisja pyłów spadnie ponad jedenastokrotnie, emisja dwutlenku siarki ponad

siedmiokrotnie, a tlenku azotu blisko
trzykrotnie.
Nowa elektrociepłownia Fortum będzie
mogła być zasilana nie tylko węglem,
ale również paliwem alternatywnym
tzw. RDF – Refuse Derived Fuel. Zastosowane technologie umożliwią także
wykorzystanie do produkcji energii biomasy oraz miksu tych trzech paliw.

mniejsza będzie emisja
dwutlenku siarki

Nowoczesne instalacje robią spore wrażenie

Nasze Zabrze Samorządowe 8/2018
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WOKÓŁ NAS
W SIERPNIU BĘDZIEMY OBCHODZIĆ ROCZNICE WYBUCHU I I II POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Rocznicowe obchody odbywają się co roku przy pomniku Powstańców Śląskich w Kończycach

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Walczyli o polskość Śląska
Rocznice wybuchu I i II powstania śląskiego obchodzić
będziemy w sierpniu. Uroczystości upamiętniające patriotyczne zrywy naszych przodków w obronie polskości odbędą się tradycyjnie w Kończycach.
Rocznicowe obchody rozpoczną się
15 sierpnia o godzinie 16. Zainauguruje je uroczysta msza, która zostanie odprawiona w kościele Bożego Ciała. Uczestnicy nabożeństwa
przejdą następnie pod pobliski pomnik Powstańców Śląskich przy ul.
Paderewskiego, gdzie złożą wiązanki
kwiatów.

– W programie obchodów nie zabraknie
tradycyjnej biesiady przy muzyce. Odbędzie się ona na terenie Dzielnicowego
Ośrodka Kultury przy ulicy Dorotki w Kończycach – zapowiada Tomasz Gasidło
z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Celem powstań na Górnym Śląsku było
przyłączenie tych ziem do państwa

polskiego. Pierwsze z nich wybuchło
16 sierpnia 1919 r. Zostało stłumione
przez Niemców 24 sierpnia. Rok później,
w nocy z 19 na 20 sierpnia, rozpoczęło się
kolejne powstanie, które zakończyło się
25 sierpnia. Oba powstańcze zrywy dowodzone były przez Alfonsa Zgrzebnioka, nauczyciela i działacza samorządowego. Przeprowadzony w marcu 1921 r.
plebiscyt zaostrzył sytuację na Górnym
Śląsku. W nocy z 2 na 3 maja wybuchło
III powstanie śląskie pod wodzą Wojciecha Korfantego, cieszące się dużym poparciem ze strony Polaków. Powstanie
przyczyniło się do korzystnego dla Polski
podziału Górnego Śląska. 
WG

SIERPIEŃ TRADYCYJNIE JUŻ BĘDZIEMY OBCHODZIĆ JAKO MIESIĄC TRZEŹWOŚCI

Nałóg, z którym można wygrać
Będą spotkania, msze i zabawy. Oczywiście bez alkoholu.
Sierpień tradycyjnie już obchodzony będzie jako miesiąc
trzeźwości. Ten czas to dobra okazja do przypominania, że
trzeźwość nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać,
a niejednokrotnie z zaangażowaniem walczyć.
W naszym mieście osobom dotkniętym
nałogiem pomaga od lat Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej działania wspierają Ośrodek
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz
inne organizacje i stowarzyszenia pomagające zarówno osobom, które znalazły
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się na życiowym zakręcie, jak i ich bliskim.
– Konsekwentnie powtarzamy, że uzależnienie
to nie jest bilet w jedną stronę i warto zawsze
wrócić do tego, co dla człowieka jest naprawdę
ważne. Dlaczego by tego nie zrobić właśnie teraz, w tym sierpniu? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie – mówi Jan Szulik, koordynator ds.
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uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
W naszym mieście w sierpniu zaplanowano
szereg spotkań w dzielnicowych punktach
klubu abstynenta w Kończycach, Rokitnicy,
Mikulczycach i na Zaborzu. W piątek, 17 sierpnia, o godz. 15.30, na biesiadę abstynencką
zaprasza do swojej siedzibie przy ul. Pawliczka 16 Stowarzyszenie „Żyj i daj żyć”. Z kolei 25
sierpnia zaplanowano spotkanie integracyjne
środowisk trzeźwościowych przy muzyce zespołu „Pokora”, które odbędzie się w ogrodzie parafialnym kościoła św. Wojciecha.
Godzinę wcześniej organizatorzy zapraszają
na mszę. Swoją uroczystość zaplanowało także Zabrzańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nowe życie”, które wszystkich
chętnych zaprasza 28 sierpnia o godz. 18 do
swojej siedziby w Parku Hutniczym 6.

WG

WOKÓŁ NAS
ZABRZE Z KOLEJNYM WYJĄTKOWYM OBIEKTEM NA EUROPEJSKIM SZLAKU DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Odtworzony port przeładunkowy w zabytkowej sztolni

Kompleks Sztolnia Królowa Luiza został wpisany na listę
Punktów Kotwicznych Europejskiego Szlaku Dziedzictwa
Przemysłowego. To już kolejny z zabrzańskich obiektów
w tym prestiżowym gronie. Wcześniej na listę została wpisana Kopalnia Guido. Zabrze jest jedynym miastem w Polsce,
które na szlaku ERIH ma dwa Punkty Kotwiczne.
Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial
Heritage – ERIH) to sieć łącząca ponad
850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego, takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne
kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne europejskie
dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związanych z historią przemysłu. W lipcu członkowie
zarządu ERIH spotkali się w Zabrzu.
– Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Zabrze jest obecnie jedynym miastem w Polsce, w którym znajdują się dwa
Punkty Kotwiczne ERIH-a – podkreśla
Adam Hajduga, wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. – Punkty Kotwiczne to najważniejsze dla historii przemysłowej Europy
obiekty przystosowane dzisiaj do potrzeb
turystyki i kultury. W całej Europie są 102
takie miejsca, dziewięć z nich znajduje się
w Polsce, z tego pięć w województwie śląskim, a dwa właśnie w Zabrzu – dodaje.
– Kompleks Sztolnia Królowa Luiza to
zespół obiektów turystycznych obejmu-

jący zachowaną część kopalni Królowa
Luiza i zabrzański odcinek Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, największej
budowli hydrotechnicznej w Europie
– mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.

– Obecnie na terenach kopalni i sztolni,
skupionych wokół szybów „Carnall” przy
ulicy Wolności i „Wilhelmina” przy ulicy
Sienkiewicza, znajduje się unikatowy
na skalę europejską kompleks tras podziemnych prezentujących rozwój techniki górniczej oraz historię górnośląskiego
górnictwa, którym towarzyszą ekspozycje i atrakcje na powierzchni – dodaje.
Sztolnia Królowa Luiza dołączyła do
Kopalni Guido, która status Punktu Kotwicznego uzyskała w 2010 r.
– Sztolnia Królowa Luiza jest przygotowana na najwyższym poziomie – nie
ma wątpliwości Meinrad Grewenig,
prezydent ERIH. – Korzyści z przystąpienia do ERIH są obustronne. My stajemy się jeszcze silniejsi, a dla Punktów
Kotwicznych wstąpienie do największej społeczności skupiającej zabytki
przemysłowe w Europie przekłada się
na znaczący wzrost liczby turystów
– dodaje.
– Cieszymy się z tego wyróżnienia. Jednocześnie jest ono dla nas motywacją
do dalszej pracy nad rozszerzaniem
oferty – podkreśla Aleksandra Margas,
kierownik Działu Rozwoju i Projektów
Muzeum Górnictwa Węglowego. – Od
września zapraszamy do zapoznania się
z nową atrakcją, która będzie obejmować trasę wodną. Będzie można płynąć
łódkami, posłuchać legend o Skarbniku,
historii górnictwa i o zagrożeniach czyhających w kopalniach – dodaje.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Tomasz Kiełkowski/archifoto

Sztolnia Królowa Luiza zachwyciła Europę

Efektownie podświetlone podziemia gwarantują niesamowite przeżycia
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WOKÓŁ NAS
W SZPITALU MIEJSKIM W BISKUPICACH TRWA BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Gwarancja szybkiej i skutecznej pomocy
TAKIE SĄ LICZBY:

26 mln zł

to koszt budowy
i wyposażenia Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego

8,5 mln zł

Prezes Marek Morawski, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i prezes Mariusz Wójtowicz

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem
dla helikopterów trwa w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. W lipcu
w jedną ze ścian powstającego obiektu wmurowany został
akt erekcyjny. Pierwszych pacjentów zabrzański SOR ma
przyjąć wiosną przyszłego roku.

Nowy pawilon powstaje na dziedzińcu między dwoma skrzydłami szpitala
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– Inwestycje w ochronę zdrowia to jeden z priorytetów dla naszego samorządu. Od wielu lat modernizujemy
Szpital Miejski. W tym miejscu chorzy
mogą liczyć na pomoc drugiego człowieka. Ale żeby ta pomoc była właściwa, skuteczna i na jak najlepszym
Fot. Igo
r Cie
ślic
k

i

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

to wysokość
dofinansowania
pozyskanego
z Ministerstwa Zdrowia

WOKÓŁ NAS

Fot. Igor Cieślicki

poziomie, trzeba stworzyć warunki,
dzięki którym pacjent w tym trudnym
momencie życia będzie się mógł poczuć jak najlepiej – zwraca uwagę
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dlatego cztery lata temu
otworzyliśmy Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka, jeden z najnowocześniejszych
na południu Polski ośrodków ginekologiczno-położniczych. Budowa SOR-u to
kolejny etap rozwoju naszego szpitala.
Inwestycja umocni markę miasta na
medycznej mapie aglomeracji – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

Doktorzy Andrzej Tyczyński, Stanisław Pająk i Marek Hawranek oraz prof. Maciej
Misiołek, dziekan zabrzańskiego wydziału Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Zabrze to wyjątkowe miasto
Jerzy Szafranowicz,
dyrektor śląskiego oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wizualizacjat. Szpital Miejski w Zabrzu

– Ten SOR jest potrzebny nie tylko mieszkańcom Zabrza, ale też regionu. Widzę
zaangażowanie zabrzańskiego samorządu w działania związane z ochroną
zdrowia na tle całego województwa śląskiego. Zabrze jest wyjątkowym miastem
i dziękuję za całe udzielane wsparcie.
Trzymam kciuki za sprawną realizację
tej inwestycji.

Tak ma się prezentować gotowy SOR

Szpitalny Oddział Ratunkowy zapewni większe bezpieczeństwo nie tylko
mieszkańcom Zabrza, ale i regionu.
Podobnego obiektu nie ma bowiem
w okolicznych miastach. A warto pamiętać, że zabrzański szpital usytuowany jest pomiędzy autostradami A1
i A4 oraz Drogową Trasą Średnicową
i drogą krajową nr 88. Poszkodowani
w wypadkach będą więc mogli liczyć na
błyskawiczną pomoc. Z lądowiska ma
również korzystać usytuowane w pobliżu Śląskie Centrum Chorób Serca.
– Ta inwestycja to przysłowiowe postawienie kropki nad „i”, jeśli chodzi o rozwój
naszego szpitala – mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – Pacjent nie będzie już transportowany w różne miejsca. To specjaliści różnych
dziedzin będą w jednym miejscu udzielać
mu pomocy. Na miejscu będą blok operacyjny i sale obserwacyjne – dodaje.

INWESTYCJE
W SZPITALU MIEJSKIM
W LATACH 2011–2017:
• budowa Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka – 41 mln zł
• termomodernizacja budynków szpitala – 5,8 mln zł
• wprowadzenie e-usług
– 3 mln zł
• nowa apteka szpitalna
– 1,7 mln zł
• przebudowa klatki schodowej
i połączenie CZKiD ze szpitalem – 642 tys. zł
• budowa publicznych punktów dostępu do Internetu –
613 tys. zł
Koszt projektu sięga ponad 26 mln zł,
a na jego realizację szpital pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia
w wysokości 8,5 mln. Inwestycja jest
zrealizowana również w oparciu o kredyt bankowy i przy wsparciu miasta.
Wykonawcą prac jest spółka Mostostal
Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Oddział
ma być gotowy w marcu 2019 r.
– Presja czasu jest duża, ale na obecną
chwilę nie można mówić, że jakiś termin jest zagrożony – podkreśla Marek
Morawski, prezes firmy Mostostal Zabrze GPBP. – Przedsięwzięcie realizujemy
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W początkowej fazie inwestycji na budowie nie
działo się więc zbyt wiele, ponieważ musiał powstać projekt. Teraz ruszamy już
z realizacją na placu budowy – dodaje.

GOR
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WOKÓŁ NAS
ARTYSTA PRAWIE PÓŁ WIEKU MIESZKAŁ W SZWAJCARII, ALE POCHOWANY CHCIAŁ BYĆ W ZABRZU

Pożegnaliśmy Norberta Paprotnego

w wystawach ogólnopolskich, okręgowych i indywidualnych. W 1962 r.
otrzymał specjalne wyróżnienie jury
na międzynarodowej wystawie malarstwa w Monte Carlo.
W tym czasie zacieśniła się również
współpraca artysty z Kościołem.
W latach 1959–1971 tworzył prace
obejmujące malarstwo ścienne, malarstwo na płytach ceramicznych
oraz mozaiki w około dwudziestu
kościołach. Jego dzieła pojawiały się

Fot.Paweł Janicki/Teatr Nowy

Norbert Paprotny urodził się 6 maja
1928 r. w Pawłowie. Po ukończeniu
w 1943 r. szkoły podstawowej zabroniono mu, jako Polakowi, dalszego
kształcenia się. Miał jednak szczęście. Poznał mistrza malarskiego
z Niemiec, antyfaszystę, który podjął się nauczania młodego Polaka
trudnego fachu.
W 1952 r. Norbert Paprotny zdał
spóźnioną maturę i rozpoczął studia
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1959 r. uzyskał dyplom
na Wydziale Malarstwa, Malarstwa
Ściennego i Grafiki. Szybko został
członkiem Polskiego Związku Artystów Plastyków. Brał aktywny udział

Fot. arch. prywatne

Zmarł w Szwajcarii, ale jego
ostatnią wolą było, by mógł
spocząć w rodzinnym Zabrzu.
W lipcu pożegnaliśmy Norberta Paprotnego, pochodzącego z Pawłowa wybitnego
artystę, którego dzieła możemy podziwiać m.in. w kościołach całej Polski oraz w zabrzańskim Teatrze Nowym.

Efektowna mozaika autorstwa Norberta Paprotnego w zabrzańskim Teatrze Nowym
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także w obiektach użyteczności publicznej, w tym w zabrzańskim Teatrze Nowym. W jego holu powstała
licząca 14 metrów długości mozaika.
Rękę mistrza możemy również podziwiać w świątyniach św. Anny oraz
św. Józefa.
Prześladowany za współpracę z Kościołem na początku lat 70. musiał
opuścić Polskę. Wyjechał do Szwajcarii, gdzie zamieszkał w Zurychu.
Otworzył tam prywatną szkołę artystyczną dla dorosłych, którą prowadził do lat 90. XX wieku. Zajmował
się również malarstwem na płótnie,
wykorzystując w swej twórczości
różne techniki. Został honorowym
obywatelem Zurychu. Jego prace
można było podziwiać na wystawach w Szwajcarii i w innych krajach.
Znajdują się także w placówkach
muzealnych, jak i w zbiorach prywatnych, zarówno w Polsce, jak i m.
in. w Niemczech, Szwajcarii, Grecji,
Francji i Stanach Zjednoczonych.
Norbert Paprotny zmarł 2 lipca
w Szwajcarii. Ostatnią wolą artysty
było, by pochowano go w Zabrzu.
Uroczystości żałobne odbyły się 21
lipca w kościele św. Anny. Norbert
Paprotny spoczął na cmentarzu przy
ul. Czołgistów. 

WG

WOKÓŁ NAS
ZABRZAŃSCY POLICJANCI OBCHODZILI 6 LIPCA SWOJE ŚWIĘTO

W podziękowaniu za codzienną służbę
TAKIE SĄ LICZBY:
952 tys. zł

to kwota, jaką w 2018 r.
Zabrze wsparło policję

143,5 tys. zł

przeznaczono
na dofinansowanie
zakupu radiowozów
Fot. Tomasz Jodłowski

200 tys. zł

przeznaczono na sfinansowanie
dodatkowych patroli
prowadzonych przez
policjantów z Zabrza

Tegoroczna uroczystość odbyła się w Łaźni Łańcuszkowej

Zabrzańskie obchody Święta Policji zorganizowane zostały
w Łaźni Łańcuszkowej. Spotkanie było okazją do wręczenia
funkcjonariuszom wyróżnień i awansów na wyższe stopnie.
szy inspektor Marek Nowakowski.
Akty mianowania na wyższe stopnie
służbowe otrzymało w tym roku 103
funkcjonariuszy. Wyróżniający się policjanci odebrali także pamiątkowe
medale. – Sprawność zarządzania zabrzańską jednostką od lat budzi uznanie
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Dziś serdecznie dziękujemy policjantom za to, że możemy się bezpiecznie przemieszczać po ulicach naszego miasta, że możemy do niego zapraszać
gości. Cieszę się, że nasza współpraca
z zabrzańską policją wygląda tak dobrze.
Wzajemnie się wspieramy i pomagamy
sobie, ponieważ naszym wspólnym celem
jest zapewnienie mieszkańcom poczucia
bezpieczeństwa – dodaje.

Fot. Tomasz Jodłowski

Obchody przypadającego 24 lipca Święta Policji organizowane były już po raz
99. Ich zabrzańska odsłona miała miejsce w piątek 6 lipca. W należącej do
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza Łaźni Łańcuszkowej spotkali się policjanci,
ich rodziny, przedstawiciele samorządu
oraz innych służb mundurowych.
– Święto Policji to ten szczególny dzień,
niestety, jeden z nielicznych, gdy funkcjonariusze mogą odetchnąć trochę od
zwykłych obowiązków i po prostu się
cieszyć. W tym dniu szczególnie czujemy
naszą wspólnotę. Ale święto to przede
wszystkim okazja do podziękowania policjantom za to, co robią dzień po dniu
– mówił podczas uroczystości kierujący zabrzańskim garnizonem młod-

Awanse i pamiątkowe medale otrzymało ponad stu funkcjonariuszy

20 tys. zł

przeznaczono na służby
pełnione przez słuchaczy
Szkoły Policji w Katowicach

32 tys. zł

przeznaczono na zakup
narkotestów i alkomatów

Na wsparcie policji Zabrze przekazuje
co roku około miliona złotych. Prawie
ćwierć miliona z tej kwoty przeznaczanych jest na sfinansowanie dodatkowych służb. Dzięki wsparciu gminy na
ulicach miasta pojawia się średnio co
piąty pieszy patrol. Gmina regularnie
pomaga także w zakupie nowych radiowozów. W 2014 r. zostało zakupionych
ich siedem. Wysokość przekazanego
policji na ten cel dofinansowania wyniosła 238 tys. zł. W 2015 r. kupionych
samochodów było dziesięć, a wsparcie
miasta wyniosło 355 tys. zł. Na zakup
czterech kolejnych radiowozów Zabrze
przekazało w 2018 r. 143,5 tys. zł.
Dzięki wsparciu miasta dawny blask
odzyskał pochodzący z przełomu lat 20.
i 30. XX wieku budynek Komendy Miejskiej Policji. Charakterystyczny gmach
należy do pereł architektury modernistycznej w Zabrzu. W ostatnich latach
wyremontowano w nim dach, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, okna i drzwi. Odnowione zostały wszystkie pomieszczenia,
w których pojawiły się nowe meble
i wyposażenie. Remont przeszła również strefa wejściowa komendy. Wyremontowane zostały także zabrzańskie
komisariaty przy ul. Trocera i 3 Maja.

WG, GOR
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WOKÓŁ NAS
NASZE MIASTO ODWIEDZIŁA W LIPCU GRUPA DZIECI I MŁODZIEŻY Z MOŁDAWII

Fot. Dariusz Zemła

Poznawali Polskę i jej kulturę

Goście z Mołdawii z ks. Andrzejem Mikułą, proboszczem parafii św. Wojciecha

Grupa dzieci i młodzieży z Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej gościła w lipcu w naszym mieście. Młodzi
ludzie przyjechali na zaproszenie zabrzańskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W zorganizowaniu ich pobytu pomógł ks.
Andrzej Mikuła, proboszcz parafii św. Wojciecha.
Do Zabrza przyjechało z opiekunami
osiemnaścioro Mołdawian w wieku od
7 do 21 lat. Dzięki zaangażowaniu ks.
Andrzeja Mikuły nocowali u wiernych
z jego parafii. Podczas pobytu w Zabrzu goście odwiedzili m.in. Kopalnię
Guido, Park 12C w Sztolni Królowa Lu-

iza oraz Miejski Ośrodek Kultury. Były
występy i wspólne śpiewanie polskich
piosenek. W programie pobytu znalazły się także wycieczki do Krakowa,
Oświęcimia i Częstochowy.
Młodzi ludzie przyjechali głównie ze
stolicy Naddniestrza – Tyraspola oraz

Raszkowa, gdzie obecnie mieszka najwięcej osób z polskim pochodzeniem.
Wszyscy na co dzień związani są z Towarzystwem Polskiej Kultury „Jasna
Góra”. – Powstaliśmy w 2004 roku i działamy w trzech oddziałach na terenie całego Naddniestrza. Nasza organizacja liczy
około tysiąc członków. Najczęściej pomagamy osobom polskiego pochodzenia
w zakresie porad prawnych, medycznych
czy tematów związanych z edukacją.
Mamy przede wszystkim za cel działania
zmierzające do odrodzenia i zachowania
kultury naszych przodków, a największym naszym osiągnięciem jest otwarcie
w Raszkowie Domu Polskiego „Wołodyjowski”, sfinansowanego z datków Polaków przyjeżdżających do tej miejscowości
– mówi Natalia Siniawska-Krzyżanowska, prezes Towarzystwa „Jasna Góra”.
Inicjatorem przyjazdu do Zabrza grupy
z Mołdawii był Józef Dobrzański z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich. Sam niestety wizyty nie doczekał. Zmarł w lutym
tego roku. – Józef Dobrzański był w Tyraspolu dwa lata temu. Miał tam okazję do
spotkań z Polakami działającymi aktywnie w Towarzystwie „Jasna Góra”, szczególnie z dziećmi, które wprost chłonęły
wszystkie informacje o Polsce. Podsunął
nam wtedy ideę, by zaprosić te dzieci
do naszego kraju – opowiada Andrzej
Azyan, prezes zabrzańskiego oddziału
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
WG

ZABRZAŃSKIE ZASTĘPY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OTRZYMAŁY NOWY SPRZĘT RATOWNICZY

Dla skutecznego ratowania ludzkiego życia
Defibrylatory, torby ratownicze oraz nosze do transportu
poszkodowanych otrzymały w lipcu zabrzańskie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprzęt został zakupiony ze środków pozyskanych przez miasto z Funduszu Sprawiedliwości.
Nowy sprzęt został przekazany podczas spotkania w komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy ochotnicy
otrzymali w pełni wyposażone torby ratownicze, nosze do transportu poszkodowanych oraz defibrylatory. Cenne są
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szczególnie ostatnie urządzenia, które
wspierają ratownika w czasie całej akcji,
począwszy od pierwszych czynności na
miejscu zdarzenia, przez analizę rytmu,
aż po wspomaganie prowadzenia efektywnego i poprawnego masażu serca.
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Wbudowany metronom wskazuje prawidłową częstość uciśnięć klatki piersiowej, a unikalna elektroda kontroluje głębokość ucisków w trakcie masażu serca.
Sprzęt kosztował ponad 40 tys. zł, a pieniądze na jego zakup miasto pozyskało z Funduszu Sprawiedliwości. Tylko
w tym roku na działalność Ochotniczej
Straży Pożarnej przeznaczono 250 tys.
zł. Ponad 200 tys. zł Komenda Miejska
PSP otrzymała z rezerwy celowej zarządzania kryzysowego zabrzańskiego magistratu. 
GOR

WOKÓŁ NAS
ZA NAMI KOLEJNA EDYCJA WAKACYJNEJ AKCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „LATO Z TEATREM”

Wspólnie dotknęli magii teatru

Fot.Paweł Janicki/Teatr Nowy

W tegorocznych warsztatach wzięło udział 160 osób

Uczestnicy doskonalili umiejętności w czterech grupach tematycznych

Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

Skierowane do dzieci i młodzieży
w wieku od 7 do 16 lat warsztaty „Lato
z teatrem” odbyły się już po raz ósmy.
Akcję, przy finansowym wsparciu miasta i firmy Fortum, organizują Teatr
Nowy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Teatru Nowego w Zabrzu „Z kulturą”.
– W tym roku mieliśmy wyjątkowo dużo
uczestników. W obu turnusach wzięło
łącznie udział 160 osób – mówi Paweł
Janicki z Teatru Nowego.
Uczestnicy warsztatów rozwijali swoje
pasje w grupach aktorskiej, taneczno-wokalnej, plastyczno-scenograficznej,
a także promocyjno-fotograficzno-dziennikarskiej. Redagowali również
gazetkę, poznawali zakamarki teatru
i poszczególne etapy przygotowania
przedstawienia. Efektem ich pracy był
zaprezentowany na scenie Teatru Nowego spektakl „Gniazdo”. W humorystyczny sposób opowiadał on o początkach Polski.
– Dzieci są bardzo przejęte i jednocześnie
szczęśliwe – mówi Beata Dąbrowiecka,
kierownik literacki Teatru Nowego.
Warsztaty co roku przyciągają wielu
młodych miłośników sceny. – Nie pokazujemy tylko możliwości czysto technicznych, jak mówić i tak dalej. Pokazujemy teatr. Teatr za kulisami, od kuchni.
Dzieci są tym zafascynowane, bo z reguły
spotykają się tylko z konkretnym widowiskiem na scenie. Tutaj mają okazję zobaczyć wszystko od podszewki. Zapoznają
się z pracą, która przestaje być dla nich
obca, jednocześnie nabiera też magii
oraz zupełnie innego znaczenia – uśmiecha się Jarosław Karpiuk, aktor Teatru
Nowego w Zabrzu.

MM

Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

Rekordowa
liczba
osób
wzięła udział w wakacyjnych warsztatach „Lato z teatrem”. Miejsca na dwóch
lipcowych turnusach akcji
rozeszły się błyskawicznie.
Zwieńczeniem warsztatów
była prezentacja przygotowanego wspólnie spektaklu
„Gniazdo”.

Warsztaty zorganizowane zostały po raz ósmy
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LEKCJA HISTORII
PRZYBLIŻAMY DZIEJE RODÓW ZWIĄZANYCH NA PRZESTRZENI WIEKÓW Z NASZYM MIASTEM

Śladami rodziny Mosesa Glasera (cz. 2)
W lipcowym wydaniu „Naszego Zabrza Samorządowego”
przedstawiliśmy pierwszą część historii żydowskiej rodziny
o nazwisku Glaser. Pora na przybliżenie jej dalszych dziejów.

Fot. Piotr Hnatyszyn

Oprócz Noa Glasera w Zabrzu pozostali także jego
dwaj starsi bracia: Israel Loebel i Simon. Ten pierwszy
urodził się ok. 1816 r. w nieustalonej miejscowości. Po
osiągnięciu pełnoletności
osiadł w Zaborzu, gdzie zajmował się handlem końmi,
był też oberżystą, a z czasem dorobił się własnej
gospody. Z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie
urzędowej powiatu bytomskiego w 1858 r. wiemy, że
gospoda znajdowała się
w pobliżu kopalni „Królowa
Macewa na grobie Jenny i Philippa Glaserów
Luiza”.
Loebel Glaser (tego
imienia używał) ożenił się z o trzy lata munda Teichnera (ur. 05.1842 r. w Bumłodszą Henriette Königstein, z któ- lowicach w powiecie oświęcimskim, zm.
rą doczekał się dziewięciorga dzieci. 20.08.1903 r. w Morawskiej Ostrawie).
Wszystkie urodziły się w Zaborzu, tro- Większość z ich ośmiorga dzieci uroje z nich zmarło tamże jeszcze przed dziła się w Zabrzu, ale wszystkie wyproukończeniem pierwszego roku życia: wadziły się stąd wraz z rodzicami jeszLaura (ur. 01.1850 zm. 14.05.1850),
Sigmund Simon (ur. 8.08.1851 zm.
17.02.1852) i Eugen (ur. 19.02.1859
zm. 24.02.1859). Loebel Glaser
zmarł w Zaborzu 11 maja 1865
r. i pochowany został w Gliwicach bądź w Bytomiu. Jego żona
Henriette zmarła 23 lipca 1881 r.
w Małym Zabrzu i pochowana została na tutejszym cmentarzu żyOgłoszenie w sprawie dzierżawy gospody i sklepu
dowskim.
Loebela Glasera z 1856 r. (Beuthner Kreisblatt)
* * *
Z pozostałych sześciorga dzieci z Zabrzem (przynajmniej przez jakiś czas)
związanych było czworo. Johanna (ur.
ok. 1841 zm. 15.11.1913 w Zabrzu) zamężna z woźnicą, a następnie kupcem
Wilhelmem Herzbergiem (ur. 17.01.1842
w Toszku, zm. 26.10.1887 w Małym Zabrzu). Ich małżeństwo było bezdzietne.
Jettel Pauline (ur. ok. 1845 zm. 20.08.1908
w Pyskowicach) wyszła w 1868 r. za mąż
za mistrza szklarskiego i kupca Sieg-
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cze przed osiągnięciem pełnoletności.
W czerwcu 1875 r. Siegmund Teichner
otworzył w Zabrzu pierwsze stałe atelier
fotograficzne, które działało do początku lat 80. XIX w.
Rosalie (ur. 18.08.1847) poślubiła w 1874 r.
żorskiego blacharza Loebela (Leopolda) Pragera (ur. 25.12.1848 w Żorach).
Początkowo małżonkowie zamieszkali
w Zaborzu Kolonii B, gdzie urodziła im
się córka Hedwig (ur. 29.03.1875 zm.
4.08.1893 w Żorach). Wkrótce potem
wyprowadzili się do Żor, gdzie doczekali
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się jeszcze dziewięciorga dzieci. Jedno
z nich, Regina, urodziło się w czasie wizyty matki w Małym Zabrzu 1 maja 1877 r.
Philipp Glaser, urodzony 20 czerwca 1853 r.,
ożenił się w 1883 r.
w Lipinach z Rosalie Fernbach urodzoną 9 listopada 1858 r.
w Bierdzanach w powiecie opolskim. Młodzi
małżonkowie
osiedli
w Wirku (obecnie dzielnicy Rudy Śląskiej), gdzie
Philipp zajmował się
handlem. Tamże urodziło im się sześcioro dzieci.
Rosalie zmarła w Wirku 20 kwietnia 1893 r.
w wieku 33 lat, w tym samym dniu, w którym urodziła ostatnie z dzieci. Już
w lipcu tegoż roku Philipp
ożenił się ponownie. Jego
wybranką została Jenny Fernbach urodzona 9
lutego 1863 r. w Bierdzanach. Czy była
młodszą siostrą Rosalie, nie udało się
dotychczas ustalić.
Najstarsze z dzieci z pierwszego małżeństwa Philippa, Hedwig (ur. 19.10.1884)
wyszła za mąż za kupca Maksa Schwerina (ur. 4.10.1879 w Katowicach zm.
9.11.1931 w Branicach) i po jego
śmierci prowadziła sklep przy obecnej ul. Dworcowej 7 – fragment szyldu przysłonięty szybą widoczny jest
do dzisiaj. Po raz ostatni Hedwig
Schwerin odnotowana została w czasie spisu powszechnego przeprowadzonego w III Rzeszy 17 maja 1939 r.
Mieszkała wtedy przy obecnej ul.
Wolności 293. Druga z córek, Edith (ur.
22.04.1886), wyszła za Isidora Egona Markusa (ur. 29.05.1884 r. w Katowicach),
właściciela fabryki w Katowicach. Oboje
zostali zamordowani w sierpniu 1942 r.
w obozie zagłady w Bełżcu.
* * *
Pierwszy z synów Philippa i Rosalie, Leopold, urodzony 7 października 1887 r.,
zginął 3 marca 1916 r. na froncie zachodnim we Francji. W wojsku niemieckim
w czasie I wojny światowej służył również
Willy Glaser urodzony 14 listopada 1888 r.

LEKCJA HISTORII
TAK BYŁO, TAK JEST, CZYLI ZABRZE NA DAWNEJ
I WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII

Kamienice wciąż
tak samo piękne
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w Biskupicach...

Charakterystyczne kamienice przy ul. Bytomskiej

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Charakterystyczne kamienice przy ul. Bytomskiej witają nas zaraz po wjeździe do Biskupic. Już z daleka przyciągają wzrok niezwykle efektownymi
zwieńczeniami, które znakomicie przetrwały próbę czasu. I tylko stroje
przechodniów przypominają, że to już nie ta epoka... 
GOR

Fot. Jerzy Przybysz

W 1916 r. odznaczony został Krzyżem Żelaznym II Klasy. Po wojnie osiadł w Zabrzu
i wspólnie z siostrą Käthe prowadził sklep
ojca. W Zabrzu mieszkał jeszcze w 1937 r.,
jego dalsze losy nie są nam znane.
Käthe (ur. 14.02.1890) wyszła w 1930 r.
za mąż za kupca wrocławskiego Leo Weißbluma. Małżeństwo to przetrwało tylko
dwa lata, po czym Käthe przeprowadziła
się z Wrocławia do Berlina. Stamtąd została 28 maja 1943 r. deportowana do
getta w Theresienstadt (obecnie Terezin
w Czechach), a następnie 12 października 1944 r. do obozu Auschwitz, w którym
została zamordowana. Trzeci i ostatni
z synów Philippa i Rosalie, Reinhold (ur.
20.04.1893), zgłosił się do wojska niemieckiego jako ochotnik wkrótce po wybuchu wojny. Ranny w czasie walk na
froncie zachodnim, zmarł w szpitalu etapowym w Rethel we Francji 23 grudnia
1914 r. Z drugą żoną Philipp doczekał się
syna i córki, oboje zostali lekarzami. Otto
(ur. 26.08.1894 w Wirku) wyjechał z Zabrza, w 1939 r. mieszkał w Gelsenkirchen.
Rosa urodziła się 9 czerwca 1896 r. w Zabrzu, studiowała stomatologię w Berlinie,
a następnie w Monachium. W 1921 r.
otworzyła w Zabrzu swoją praktykę stomatologiczną. Nigdy nie wyszła za mąż,
w Zabrzu mieszkała do 1938 r., po czym
wyprowadziła się do Berlina.
Po przeprowadzce do Zabrza Philipp Glaser nadal zajmował się handlem. W 1902 r.
miał sklep z galanterią, w następnych latach poszerzył swoją działalność o handel
meblami. Sklepy te mieściły się przy obecnej ul. Wolności 291, a następnie 270. Pod
koniec życia był członkiem zarządu Gminy
Żydowskiej w Zabrzu. Zmarł w Zabrzu 16
września 1935 r., prawie dokładnie w pięć
lat po śmierci drugiej żony Jenny, zmarłej 22 września 1930 w szpitalu św. Józefa
w Zabrzu-Zaborzu. Oboje pochowani zostali na cmentarzu żydowskim w Zabrzu,
ich macewa zachowała się do dzisiaj.
O pozostałych dzieciach Loebela i Henrietty Glaser wiemy niewiele. Marie (ur.
20.11.1842) wyszła w 1868 r. za mąż za
kupca Josepha Perla z Królewskiej Huty (ur.
10.04.1839 w Bytomiu) i tam się najprawdopodobniej przeprowadziła. Z kolei Linna
(ur. 21.09.1855) poślubiła w 1875 r. kupca
z Mysłowic Simona Wolffa (ur. 1.07.1858
w Wodzisławiu Śląskim). I ona opuściła Zabrze przeprowadzając się do męża.
Jak napisano na wstępie tej części historii rodziny Mosesa Glasera, w Zabrzu
mieszkał również Simon Glaser. Dziejami jego i jego potomków zajmiemy się
w kolejnym odcinku tej sagi.
Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

Budynki nie straciły niczego ze swojego uroku
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SPORT
W NASZYM MIEŚCIE PONOWNIE BĘDĄ RYWALIZOWAĆ UCZESTNICY WYŚCIGU TOUR DE POLOGNE

Meta trzeciego etapu wyścigu zlokalizowana została przy Arenie Zabrze

Miłośnicy kolarstwa odliczają już dni do 6 sierpnia. Tego dnia
na ulicach Zabrza ponownie ścigać się będą uczestnicy wyścigu Tour de Pologne. Rywalizacji najlepszych zawodników
świata towarzyszyć będzie sporo atrakcji. W dniu wyścigu czekają nas również spore zmiany w organizacji ruchu.
Tegoroczny, 75. Tour de Pologne,
potrwa od 4 do 10 sierpnia. Trzeci
etap będzie miał długość 139 km.
Kolarze wystartują ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Trasa poprowadzi m.in. przez Rudę Śląską, Rybnik,
Knurów i Gierałtowice. W Zabrzu zawodnicy pojawią się między godziną
17 a 18 i czterokrotnie pokonają pętlę o długości około 6 km.
– Już od godziny 14 zapraszamy wszystkich miłośników kolarstwa na promenadę Areny Zabrze. Na kibiców Tour
de Pologne czekać tu będzie mnóstwo
atrakcji, między innymi „drzewo pamięci”, na którym każdy będzie mógł
pozostawić swój ślad w postaci odcisków palców. Będą szczudlarze z Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Biskupicach, pokazy i nauka jazdy na rowerze
elektrycznym, prezentacja amerykańskiego roweru z supernowoczesnego
tworzywa i mega rysunek do kolorowania przez dzieci – wylicza Celina Pająk, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. Będą zajęcia w miasteczku
ruchu drogowego oraz bezpłatny
serwis rowerowy. Miejski Ośrodek
Kultury przygotowuje przestrzenną
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konstrukcję w kształcie roweru, który mieszkańcy będą mogli ozdabiać.
Zaplanowano zajęcia z zumby i liczne animacje dla najmłodszych.
Przypomnijmy, że Zabrze przed rokiem po raz pierwszy znalazło się
na trasie wyścigu Tour de Pologne.
W naszym mieście kończył się najdłuższy, bo liczący aż 238 km długości, etap 74. edycji wyścigu. Za-

brze uznane zostało wówczas za
najpiękniejsze miasto spośród tych,
w których zlokalizowane były mety
poszczególnych etapów. Wyboru
dokonała kapituła złożona z przedstawicieli sponsorów i największych
polskich mediów.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej
prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce. Od 2011 r.
zaliczany jest do UCI World Tour,
czyli cyklu najważniejszych zawodów
świata w kolarstwie szosowym. Tour
de Pologne to nie tylko wielkie emocje sportowe, ale również znakomita
promocja Polski i miast, przez które
prowadzi trasa wyścigu. Co roku zawodników ogląda na trasie około 3,5
miliona kibiców, a transmisja telewizyjna dociera do ponad stu krajów
na całym świecie.
– Wyścig Tour de Pologne to bez wątpienia święto nie tylko dla miłośników
kolarstwa, których w naszym mieście
nie brakuje. To także okazja do zaprezentowania wyjątkowych w skali kraju
oraz Europy miejsc, obiektów i inicjatyw.
Obok przeżywania sportowych emocji
chcemy upowszechniać atrakcyjne tereny inwestycyjne strefy ekonomicznej czy
atrakcje turystyczne warte odwiedzenia,
jak Kopalnia Guido czy też kompleks
Sztolnia Królowa Luiza z Parkiem 12C
i BajtelGrubą – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Rywalizacji zawodowych kolarzy towarzyszyć będzie impreza zorgani-

Rywalizacji zawodowych kolarzy towarzyszyć będzie parada małych miłośników kolarstwa
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Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

Kolarskie emocje na ulicach Zabrza

SPORT
zowana z myślą o najmłodszych miłośnikach kolarstwa. Kinder+Sport
Mini Tour de Pologne jest największym wydarzeniem kolarskim dla
dzieci i młodzieży w Polsce.
– Zmieniliśmy formułę wydarzenia
z tradycyjnego wyścigu na paradę rowerową, ponieważ zależy nam, aby
dwa kółka kojarzyły się najmłodszym
z dobrą zabawą i świetnym sposobem
na spędzenie wolnego czasu – mówi

Agata Lang, organizator wydarzenia.
– Mamy nadzieję, że w czasie
Kinder+Sport Mini Tour de Pologne dzieci będą mogły przeżyć niezapomnianą
rowerową przygodę, a towarzyszący im
rodzicie będą najlepszymi kibicami –
dodaje Magdalena Szozda z będącej
sponsorem akcji firmy Ferrero Polska
Commercial.
Kinder+Sport Mini Tour de Pologne odbędzie się w pięciu polskich

miastach, w tym także w Zabrzu.
Mogą wziąć w nim udział dziewczynki i chłopcy w wieku od 7 do 14 lat.
W Zabrzu mali kolarze będą mieli do
pokonania pętlę o długości 6,2 km
prowadzącą m.in. ul. Roosevelta oraz
Drogową Trasą Średnicową. W zależności od kategorii trzeba ją będzie
przejechać raz, dwa lub trzy razy.


GOR

UWAGA KIEROWCY! W DNIU WYŚCIGU CZEKAJĄ NAS ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU:

1. W godz. 5.00–23.00 całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów będą ulice:
– ul. Roosevelta od ronda przy granicy
z Gliwicami do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz dalej od ul. Piłsudskiego do ul.
gen. de Gaulle’a;
– węzeł łączący ul. Roosevelta z DTŚ będzie
całkowicie zamknięty;
– ul. gen. de Gaulle’a od ul. Roosevelta do
ronda Sybiraków;
– na skrzyżowaniu ul. gen. de Gaulle’a z ul.
Reymonta zostanie wyznaczona śluza dla
pojazdów (przejazd poprzeczny przez ul.
gen. de Gaulle’a). Poprzeczny ruch pojazdów będzie odbywał się wyłącznie za zgodą
funkcjonariuszy kierujących ruchem;
– odcięte od wjazdu będą również drogi
krzyżujące się z ulicami: Roosevelta i gen.
de Gaulle’a, tj.: Dożynkowa, Łukasińskiego,
Wallisa, Puchałki, Botaniczna, Piłsudskiego,
Damrota, św. Józefa, Łokietka, Bracka, Archanioła, Orkana, B. Śmiałego, Sobieskiego,
wjazd na parking przy Politechnice Śląskiej
(od Roosevelta), Szczepaniakowej, Reymonta, A. Krzywoń, dojazdy do budynków
mających połączenia drogowe z ul. gen. de
Gaulle’a (na odcinku od ul. Reymonta do ul.
Ślęczka), Ślęczka, Przemysłowa;
– ul. Damrota na odcinku od skrzyżowania z ul. Roosevelta do skrzyżowania

z ul. Różańskiego zostanie zamknięta dla
ruchu oraz zabronione będzie parkowanie pojazdów (na jezdni i na chodniku).
W związku z powyższym parkowanie dla
pojazdów zostanie dopuszczone na ul.
Damrota, tj. na odcinku od ul. Różańskiego do skrzyżowania z ul. Chłopską;
– w ciągu ul. gen. de Gaulle’a oraz ul.
Roosevelta zostaną wyznaczone śluzy
dla ruchu pieszego. Przekraczanie jezdni tych ulic będzie możliwe wyłącznie po
wyznaczonych w tym celu śluzach.
2. Na całej trasie wyścigu zabroniony
będzie postój pojazdów (na jezdni i na
chodniku).
3. Drogowa Trasa Średnicowa będzie
dostępna dla ruchu w obydwu kierunkach w obszarze miasta Zabrze, jednak
bez możliwości zjazdu i wjazdu na rondo Sybiraków oraz bez możliwości zjazdu
i wjazdu przez węzeł Roosevelta.
4. Do godz. 17.00 utrzymany zostanie
ruch kołowy na ul. Winklera (wyłącznie
w kierunku ronda) z wjazdem na DTŚ
w kierunku Katowic i wyjazdem z ronda
do ul. Matejki (w kierunku ul. 3 Maja).

5. Dojazd do os. Dzierżona możliwy będzie również od strony ul. Winklera dla
jadących od strony ul. Makoszowskiej,
poprzez udrożnienie przejazdu w miejscu
istniejących barier betonowych.
6. Ulice Legnicka i Makoszowska będą całkowicie wyłączone z ruchu od godz. 17.30.
Dopuszczenie ww. dróg do ponownego
ruchu nastąpi po przejechaniu wyścigu,
tj. około godz. 19.00 (odcięte od ruchu
będą również drogi krzyżujące się z ww.
ulicami). Dopuszczony będzie ruch poprzeczny pojazdów, który odbywał się będzie za zgodą funkcjonariuszy kierujących
ruchem.
7. Od około godz. 17.30 do około godz.
19.00 zamknięty dla ruchu pojazdów będzie wjazd z ul. 3 Maja w ul. Makoszowską.
8. Utrzymany zostanie ruch w obydwu kierunkach na ul. gen. de Gaulle’a od ul. Goethego do ul. Roosevelta oraz w obydwu
kierunkach na ul. Roosevelta od gen. de
Gaulle’a do ul. 3 Maja.
9. Wszystkie rejony skrzyżowań drogowych na trasie wyścigu objęte zostaną patrolami służb mundurowych.
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PIŁKARZE GÓRNIKA ROZPOCZĘLI RYWALIZACJĘ W EUROPEJSKICH PUCHARACH I NOWYM SEZONIE EKSTRAKLASY

Daniel Smuga w meczu z Koroną zaliczył premierowe trafienie w ekstraklasie

Po wyeliminowaniu mołdawskiej Zarii Balti Górnik Zabrze
awansował do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Tam
przeciwnikiem Trójkolorowych stał się słowacki AS Trenčin.
Zwycięzca dwumeczu zmierzy się ze słynnym Feyenordem
Rotterdam. Nasi zawodnicy mają prawdziwy piłkarski maraton, ponieważ w lipcu ruszyły również rozgrywki ekstraklasy.

Mecz z Zarią Balti oglądało z trybun 19,5 tysiąca osób
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Feyenord Rotterdam, który zaczyna
rywalizację w europejskich pucharach
od III rundy eliminacyjnej, jest jednym
z najbardziej utytułowanych holenderskich klubów. Aż 15-krotnie zdobył
tytuł mistrza Holandii, dokładając do
tego trzynaście zwycięstw w krajowym pucharze. Jego pojawienie się
na Arenie Zabrze z pewnością byłoby
spektakularnym wydarzeniem. Trzymamy kciuki za awans do III rundy.
Tymczasem od remisu 1:1 z Koroną Kielce rozpoczęli Trójkolorowi rozgrywki tego
sezonu ekstraklasy. Warto zwrócić uwagę, że
w tym meczu trener
Marcin Brosz wystawił jedną z najmłodszych jedenastek
w historii ligi. Średnia wieku piłkarzy
ledwie przekraczała 20 lat, a na boisko
wyszli sami Polacy.
Wśród nich najstarszy był Michał Koj
(25 l.), dwóch było
osiemnastolatków (Daniel
Liszka i Kacper Michalski).
– Jestem w klubie od 60 lat, ale nie
przypominam sobie, by grała tak młoda drużyna – przyznaje Stanisław Ośli-

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Jerzy Przybysz

Trójkolorowa młodzież w natarciu

Piłkarze Górnika Zabrze w lipcu po raz pierwszy mogli skorzystać z nowych szatni

zy

zło, legendarny piłkarz Górnika. Podobnie mówi jego kolega z boiska Jan
Kowalski, który pięć razy był trenerem
pierwszej drużyny i na początku lat 90.
sam stawiał na młodych. – Zdarzała się
średnia wieku 22–23 lata. Sam stawiałem na młodych chłopaków. Byli to wtedy Agafon, Bałuszyński, Dziuk, Golda, ale
tak młoda jedenastka? Chyba w historii
czegoś podobnego nie było. Bardzo odważna decyzja Marcina Brosza, bo rzucił
ich na głęboką wodę, ale chłopcy się wybronili – podkreśla Jan Kowalski.
W meczu z Koroną pierwsze trafienie
w ekstraklasie zanotował Daniel Smuga, którego gol w Kiszyniowie zapewnił z kolei Górnikowi awans do
II rundy kwalifikacji Ligi
Europy. Asystę zanotoFo
t. J
er
wał Marcin Urynozy
Pr
wicz. Przed meczem z kielecką
drużyną
po
raz pierwszy
zawodnicy
gospodarzy i gości
nie
wyszli
na murawę
starym tunelem, lecz
z
narożnika
stadionu
od
strony ul. Roosevelta, gdzie powstały nowe szatnie.
Przygotowano tu także
pomieszczenia dla sędziów
i sztabu trenerskiego. Powstała sala
konferencyjna, siłownia, gabinety odnowy, łazienki.
– To prawdziwa Liga Mistrzów, a nie Europy – uśmiecha się Szymon Żurkowski, pomocnik Górnika.
– Pierwsze wrażenia są jak najbardziej
pozytywne. Mamy tu dużo lepsze warunki. Pomieszczenia są bardzo nowocześnie
wyposażone. Szafki są podświetlane,
jest dużo miejsca. Są pomieszczenia do
rozgrzewki, dla masażystów – zachwala
nową szatnię Tomasz Loska, bramkarz
Górnika.
Oddanie do użytku nowych szatni
oznacza, że do historii przechodzą
pamiętające jeszcze przedwojenne
rozgrywki pomieszczenia w starym
budynku klubowym. – Nowe szatnie
dla zawodników Górnika Zabrze to kolejny krok przybliżający nas do realizacji
drugiego etapu budowy Areny Zabrze –
podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
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Fot. Igor Cieślicki
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...a korytarze lśnią nowością

Fot. Igor Cieślicki

Wrażenia były bardzo pozytywne

Fot. Igor Cieślicki

Są nawet specjalne uchwyty na piłki...

Wybrane szafki zawodnicy oznakowali swoimi zdjęciami
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W LIPCU GOŚCILIŚMY MŁODZIEŻ Z ZAPRZYJAŹNIONEGO MIASTA WE WŁOSZECH

Z Rovereto do Zabrza na siodełkach

Kolarze z Rovereto już na ulicach Zabrza

jennych. Co wieczór dzwon wybija sto
uderzeń mających przypominać o tym
tragicznym w dziejach ludzkości okresie.
– To bardzo piękna inicjatywa. Jesteśmy
szczęśliwi, że możemy w Zabrzu gościć
naszych przyjaciół z Rovereto. To Miasto
Pokoju, gdzie wysoko w górach znajduje
się ten piękny dzwon. Tam pokój szanuje
się w sposób szczególny. Dlatego warto
sobie przypominać, że to dar, który nie
zawsze był dany poprzednim pokoleniom i wszyscy nadal musimy pracować
wytrwale, byśmy tym pokojem mogli się
cieszyć – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Włoscy goście podczas pobytu w naszym mieście również zgodnie podkre-

Fot. UM Zabrze

Słynny Dzwon Pokoju w Rovereto

W naszym mieście goście z Włoch zatrzymali się w drodze do Oświęcimia
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ślali, jak ważne jest, by o pokój wciąż
zabiegać i starać się przypominać o czasie, gdy nie wszyscy w Europie mogli się
nim cieszyć. O tym, że takie działania
wciąż należy podejmować, świadczy
chociażby główny cel ich wizyty w Polsce, czyli obóz zagłady z czasów II wojny
światowej Auschwitz Birkenau.

WG

Fot. UM Zabrze

W swojej podróży przez sporą część Europy młodzi kolarze niosą szczytną ideę
respektowania na całym świecie praw
człowieka. – Jesteśmy dziś w Zabrzu, a nasza trasa wiedzie z Rovereto do Oświęcimia, do tamtejszego muzeum. Jedziemy
tam z przesłaniem pokoju, ale chcemy też
pokazać bardzo pozytywne relacje między naszymi miastami. W naszej ekipie
są członkowie grupy teatralnej działającej na co dzień na rzecz praw człowieka.
W Zabrzu są najstarsi, a zatem najsilniejsi
chłopcy z tej grupy – wyjaśnia Michele
Pedrotti ze stowarzyszenia Ruota Libera, opiekun młodych cyklistów.
Rovereto nazywane jest powszechnie
Miastem Pokoju. Dla upamiętnienia
ofiar I wojny światowej postawiono tam
ogromny dzwon, do produkcji którego
wykorzystany został brąz z armat wo-

Fot. UM Zabrze

Trzynaście dni podróży i tysiąc pokonanych kilometrów
mieli za sobą członkowie włoskiej grupy rowerowej Ruota
Libera z włoskiego Rovereto,
którzy 19 lipca przyjechali do
naszego miasta. Cykliści zatrzymali się w Zabrzu niejako
po drodze, bowiem celem ich
kilkutygodniowego rajdu był
Oświęcim i zwiedzanie tamtejszego obozu zagłady.
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PROGRAM ZABRZAŃSKI ROWER MIEJSKI NABIERA CORAZ WIĘKSZEGO ROZMACHU

Przybywa stacji i rowerów

Fot. Igor Cieślicki

JAK WYPOŻYCZYĆ
ROWER?

Program Zabrzański Rower Miejski ma już ponad 1,6 tysiąca użytkowników

Dwie kolejne stacje pojawiły się w lipcu w ramach programu
Zabrzański Rower Miejski. Jednoślady można wypożyczać
w rejonie kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta
oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Rokitnicy. Jednocześnie zwiększyła się liczba dostępnych rowerów.
Program Zabrzański Rower Miejski ruszył 27 kwietnia. Do dyspozycji mieszkańców przekazano wówczas 32 rowery różnego typu, które były dostępne
w czterech stacjach. Zlokalizowano je
w rejonie dworca kolejowego, Kopalni
Guido, Łaźni Łańcuszkowej oraz budynku Sztolni Królowa Luiza przy ul. Miarki.
W ciągu dwóch miesięcy w systemie zarejestrowało się 1,6 tysiąca użytkowników, a rowery były wypożyczane ponad

trzy tysiące razy. Ogromna popularność
sprawiła, że system został poszerzony
o dwie kolejne stacje. W lipcu pojawiły
się one w pobliżu Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz
w sąsiedztwie kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Rokitnicy.
Przybyło także dostępnych rowerów.
Łącznie będzie ich 50, a wśród nich: 45
rowerów miejskich, jeden rower familijny (cargo), dwa tandemy oraz dwa rowerki dziecięce.

By skorzystać z oferty, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej
ZabrzanskiRowerMiejski.pl. Należy
również wnieść (przy użyciu karty
płatniczej lub kredytowej) 10 zł opłaty
inicjalnej, z której finansowane będą
późniejsze wypożyczenia. W systemie
nie muszą się rejestrować osoby, które posiadają już konto Nextbike założone w innym mieście.
Pierwsze 15 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne. Za czas do godziny zapłacimy 1 zł, za dwie godziny – 2
zł, trzy godziny – 3 zł, a czwarta i każda
kolejna to koszt 4 zł. Maksymalny czas
jednego wypożyczenia to 12 godzin.
Aby wypożyczyć rower, wystarczy wpisać na terminalu stacji wypożyczeń
swój numer telefonu i kod PIN, który
otrzymujemy podczas rejestracji oraz
numer wypożyczanego roweru, a potem wypiąć rower z elektrozamka.
Można również skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nextbike. Nie
wymaga ona każdorazowego logowania w systemie. Wystarczy wpisać numer roweru lub zeskanować kod QR.

– Z myślą o rowerzystach podejmujemy
w Zabrzu wiele działań. Już kilka lat temu
wytyczony został prowadzący wokół miasta szlak rowerowy. Powstają kolejne
ścieżki. Uruchomienie i rozwój programu
Zabrzański Rower Miejski jest kolejnym
etapem tworzenia przyjaznych rozwiązań dla miłośników jazdy na rowerze
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

GOR

TAKIE SĄ LICZBY:

28 km

to długość ścieżek
rowerowych w Zabrzu

14,5 km

to długość tras dla pieszych
i rowerzystów stworzonych
w efekcie rekultywacji
terenów nad Bytomką
Fot. UM Zabrze

57,5 km

to długość szlaku
prowadzącego wokół miasta

Nowa stacja wypożyczeń w Rokitnicy
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – poprzedza lato, 5 – ukryta drwina, szyderstwo, 8 – biblijna wieża, 9 – grządka z daliami, piwoniami,
astrami, 10 – niczym niezmącony słodki żywot, 11 – klasyczny styl pływacki,
12 – japońska łamigłówka liczbowa, 14
– Walt od kreskówek, 16 – Pola, która
zagrała „Panienkę z okienka”, 19 – tak
komputer mówi nam o błędzie, 21 – wijąca się roślina, 22 – drobna awaria, 23
– skrzywiony kwadrat, 24 – rodu Forsytów leciała przed laty w TV, 26 – w kałamarzu pradziadka, 28 – uczy się na
pamięć, 29 – choroba układu oddechowego, 30 – polski cent, 33 – zatopienie
w myślach, 35 – dzielnica Bytomia, 37
– traktor z Czech, 38 – obrazek pocięty na kawałki, 39 – gospoda, karczma,
40 – wino naszych bratanków, 41 – od
Azji dzieli ją Ural, 42 – „mieszkańcy”
niebios.

1

F o t o z a g a d k a
2

Pionowo: 1 – robaczkowy często bywa usuwany, 2 – kiedyś było trawą,
3 – ozdobna osłona lampy, 4 – leser,
próżniak, 5 – epos o wojnie trojańskiej,
6 – czarno-biały agat, 7 – powierzchowność, wygląd zewnętrzny, 13 – konsumuje, choć nie pracuje, 15 – wyznacza
kurs statku, 17 – autobus z turystami,
18 – nazywany królem walca, 20 – czerwony klejnot, 21 – do podłogi, butów
lub zębów, 25 – dzieło lutnika, 27 – jeden
z zimnych ogrodników, 30 – kupowana
w kiosku, 31 – dział fizyki zajmujący się
światłem, 32 – ochraniała ciało rycerza,
34 – mniejsze od pieroga, 36 – coś z lekkiej atletyki.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z MAJOWEGO NZS
1. Pokorne cielę
dwie matki ssie
2. Powiatowy Urząd Pracy
Fot. Jerzy Przybysz

3. Glorioza
4. Stanisław Grochowiak
5. Piękno, które pomaga
żyć, pomaga również
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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umierać

ROZRYWKA
3

Doktor Kowalski ogląda
z żoną telewizję. Nagle
dzwoni telefon. Odbiera
żona.
– Tu doktor Malinowski,
jesteśmy już w trójkę
z doktorami Nowakiem i Poznańskim.
Czekamy tylko na pani męża.
Żona podaje słuchawkę mężowi i mówi:
– Jakiś poważny wypadek, jest już trzech
lekarzy i nie mogą sobie bez ciebie
poradzić.
Kowalski chwyta słuchawkę i krzyczy:
– Co tam się u was stało?!
– Brakuje nam czwartego do brydża,
przyjeżdżaj.

Gwiazdy
Cisza płoNie w przesTworzu,
Morze corAz ciemniejsze,
Gwiazdki, nawet najmNiejsze,
Odbijają się w mOrzu.
OśmIelone milczenIem,
Rozpalone tą ciSzą,
Drżą leciutkO i wiszą
Ponad wody zŁocieniem.
Ale są tak malutKie,
Wyglądają tak blado,
Że ze wStydu i sMutku
Na dNo morza sIę kładą.

Przez hall szpitalny biegnie pacjent, który
miał być właśnie operowany.
– Co się stało?! – pytają go inni pacjenci.
– Słyszałem jak pielęgniarka mówi: to bardzo
prosta operacja, niech pan się nie martwi,
jestem pewna, że wszystko będzie dobrze.
– Próbowała pana uspokoić, co w tym
złego?
– Ona nie mówiła do mnie. Mówiła do
lekarza!!!

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza, należy z 15 liter wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.
4
1. przyjdzie... i wyrówna,
jak śpiewał Wojciech
Młynarski,
2. liść tego drzewa jest
na kanadyjskiej fladze,
3. cierń róży,
4. roślina na keczup,
5. w niej manatki podróżnego,
6. religijny odstępca,
7. sałatka z ogórków,
8. osłania przed deszczem
lub słońcem.

1
2
3
4
5
6
7

Godziny szczytu, ogromny ścisk
w tramwaju. Nagle wśród stłoczonych ludzi
ktoś woła:
– Czy jest tu lekarz?
– Jestem! – krzyczy pasażer z daleka
i przeciska się przez tłum.
Gdy dochodzi do wołającego ten pyta:
– Choroba gardła na sześć liter?
Lekarz pyta nieco zdziwiony:

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

– Nie zauważyła pani, że mąż miał zawał?
– Nie, ale trochę mnie zdziwiło, że po
dwudziestu latach po raz pierwszy
powiedział do mnie: „Haniu, moje serce…”.

5
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Talesa z Miletu.
Nasze Zabrze Samorządowe 8/2018

33

KULTURA
UCZNIOWIE SPĘDZAJĄCY WAKACJE W ZABRZU NIE MOGĄ NARZEKAĆ NA NUDĘ

Wakacje pod znakiem
wielu atrakcji

t.

Je
rz
y
Pr

zy

s
by
z

Koncert The Beatles Revival
na Muzycznym Lecie

Fot. UM

Zab
r

ze

Fot. Kat

arzy
na

Fla
k

Fot. Jerzy Przybysz

Warsztaty teatralne i ogrodnicze,
koncerty, zajęcia plastyczne i sportowe
to tylko niektóre z atrakcji czekających
na uczniów spędzających lato w mieście.
Sprawdziliśmy, jak tegoroczne
wakacje spędzają młodzi
zabrzanie.

Fo

Wycieczka do Kopalni Guido i Miejskiego Ogrodu Botanicznego

Warsztaty ogrodnicze i spotkanie
z czworonogami ze schroniska w MOK

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,
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Zdjęcie na okładce: Tomasz Jodłowski. 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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TWOJA REKLAMA

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

Fot. Małgorzata Tajnert

Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

Kąpielisko Leśne w Maciejowie
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