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TO NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W październiku odbieramy
nagrodę Europa Nostra!
Wcześniej otrzymał ją m.in. londyński Trafalgar Square i Narodowe Obserwatorium w Atenach.
Teraz do tego grona dołącza zabrzańska Sztolnia Królowa Luiza. Nasza turystyczna perła znalazła się wśród tegorocznych laureatów najbardziej prestiżowego w Europie wyróżnienia w obszarze dziedzictwa kulturowego. Nagrody Europa Nostra zostaną wręczone podczas organizowanego w październiku w Paryżu Europejskiego Kongresu Dziedzictwa Kulturowego.

Wyjątkowy rejs pod centrum Zabrza

E

Fot. MGW

uropa Nostra to europejska federacja stowarzyszeń działających na
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego Starego Kontynentu.
Od 1978 r. przyznaje ona nagrody za
utrzymanie i restaurację obiektów kulturowych w Europie. Nagroda Europa Nostra to najbardziej prestiżowe wyróżnienie na polu dziedzictwa kulturowego.
– Przyznanie jej Sztolni Królowa Luiza
stanowi potwierdzenie, że obrany przez
nas kierunek przynosi efekty. Zabrzańskie
obiekty dziedzictwa poprzemysłowego
są znane i cenione przez turystów oraz
ekspertów – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Nagroda Europa Nostra, zwana
europejskim Oscarem dziedzictwa kulturowego, jest ogromnym wyróżnieniem dla wyjątkowego obiektu, a także
dla nakładu pracy, jaki włożono w jego
udostępnienie odwiedzającym – mówi
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
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Górnictwa
Węglowego
w Zabrzu, którego częścią jest
Sztolnia Królowa Luiza.
Przypomnijmy, że rewitalizacja
i udostępnienie zwiedzającym Sztolni
Królowa Luiza to efekt robót górniczych, budowlanych oraz konserwatorskich rozpoczętych w 2009 r. Nigdzie
indziej nie udało się zaadaptować dla
turystów tak wyjątkowych przestrzeni.
Jedną z największych atrakcji kompleksu jest licząca dwa kilometry długości
trasa wodna, którą w ponad połowie
pokonuje się na pokładzie łodzi, płynąc... 40 metrów pod ulicami Zabrza. To
najdłuższy w Polsce podziemny spływ
łodziami. Unikatem na skalę światową
jest wykuty w pokładzie węgla chodnik,
który turyści pokonują podczas podziemnej wędrówki. Atrakcje czekają
również na powierzchni kompleksu.

Jedną z nich jest interaktywny Park
12C. Działa tu również BajtelGruba,
w której najmłodsi mogą się poczuć jak
prawdziwi górnicy.
Oddanie do ruchu turystycznego
Sztolni Królowa Luiza okazało się jednym z największych wyzwań, przed
jakimi stanęło Muzeum Górnictwa
Węglowego, Zabrze i województwo śląskie. Projekt został sfinansowany m.in.
ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych. Jego łączna wartość wyniosła
niemal 40 mln euro.
Tegoroczna ceremonia wręczenia Nagród Europa Nostra odbędzie się 29 października w Paryżu
podczas Europejskiego Kongresu
Dziedzictwa Kulturowego. Tym
razem uhonorowano 25 obiektów
z 16 państw. Sztolnia Królowa Luiza
została wyróżniona w kategorii konserwacja. Jest w tym roku jedynym obiektem z obszaru dziedzictwa przemysłowego w Europie i jednym z trzech
w Polsce, które dostąpiły tego zaszczytu
w całej historii nagród. 
GOR

Atrakcje Parku 12C

Fot. MGW
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TŁUMY MIESZKAŃCÓW PRZYCIĄGNĘŁY SKARBNIKOWE GODY

Prawie 10 tysięcy osób przyciągnęły zorganizowane
w ostatnią sobotę września Skarbnikowe Gody. Z okazji 97. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich ulicami
przeszedł barwny korowód, a do wieczora mieszkańcy
bawili się podczas rodzinnego pikniku, przygotowanego na parkingu Centrum Handlowego Platan.

Wiadomości i ogłoszenia
Prezydent Zabrza ze swoimi zastępcami podczas Skarbnikowych Godów

Rozrywka

Fot. I. Cieślicki
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Oglądaj
na kanale

140

w sieci Vectra
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sobotę 28 września Zabrze zaroiło się od superbohaterów.
Właśnie takie hasło towarzyszyło
bowiem tegorocznej paradzie. – Pomysł na strój zaczerpnęłam z filmów
Marwella. Jestem przebrana za Gomorrę. Mam zielony makijaż i fioletowe włosy. Jest dużo ludzi, więc
zabawa zapowiada się super – podkreślała Wiktoria Zagórska.
– Synek jest fanem Spidermana,
więc było oczywiste, że taki strój wybierze. Mnie przypadła rola Batmana
– śmiała się Karolina Jajecznica, która
na Skarbnikowych Godach pojawiła się
z mężem Sebastianem i synkiem Kubą.

Nadburmistrz Sangerhausen Sven Strauß
z Królową Róż Fot. I. Cieślicki
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– To świetna impreza, która integruje pokolenia – podkreślała przebrana
za gwiezdną wróżkę
Anna Bączek-Liber
(na zdj. po lewej).
W tym roku parada
wyruszyła z ul. Dubiela
i ulicami Wolności, Miarki
oraz Religi przeszła na parking
Centrum Handlowego Platan. Tradycyjnie już korowód prowadziły mażoretki oraz towarzysząca Skarbnikowi Orkiestra Muzeum Górnictwa
Węglowego. Ulicami maszerowały przedszkolaki, uczniowie,
goście z miast partnerskich,
przedstawiciele zabrzańskich
firm, klubów sportowych, organizacji i stowarzyszeń.
– Jestem po raz pierwszy
w Zabrzu i muszę powiedzieć, że
jestem pod wielkim wrażeniem tej
parady. Zabrze to interesujące miasto, zostaliśmy tu bardzo ciepło przyjęci – mówił Sven Strauß, nadburmistrz niemieckiego Sangerhausen,
z którym do naszego miasta przyjechała tegoroczna Królowa Róż.
– Parada była fantastyczna. Bardzo lubię, kiedy ludzie się jednoczą, by wspólnie świętować.
Przybyło wielu mieszkańców.
Widać, że bardzo sobie cenią
tę tradycję. Zabrze zaskoczyło mnie niezwykle pozytywnie – podkreślał Lars
Andersson, wiceburmistrz
szwedzkiego Lund.
Podczas rodzinnego pikniku rozstrzygnięty został konkurs na najładniejsze przebranie zaprezentowane w paradzie.
W kategorii grupowej zwyciężyły ekipy
Przedszkola nr 41 oraz Liceum Plastycznego. Po nagrody indywidualne
sięgnęli Kacper Gawlik (przedszkola),
Marcin Kuśnierz (szkoły podstawowe),
Paweł Rajek (szkoły średnie) oraz Aleksandra Drogokupiec (osoby dorosłe).
Na gości urodzin miasta czekała
masa atrakcji. Były pokazy taneczne
i wokalne, warsztaty oraz konkursy
z nagrodami. O świetną zabawę zadbały również zespoły Autentikos,
Need for strings oraz gwiazda wieczoru – Enej. Imprezę zakończył urodzinowy pokaz sztucznych ogni.
MM
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W barwnym korowodzie przeszło kilka tysięcy mieszkańców Zabrza

Fot. I. Cieślicki

Podczas rodzinnego pikniku poznaliśmy laureatów konkursu na najładniejsze przebranie
zaprezentowane w paradzie Fot. MOK

5

POZNALIŚMY TEGOROCZNYCH LAUREATÓW NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE KULTURY

Zabrze – miasto, z którego
możemy być dumni
Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza, chór
Lutnia oraz Zbigniew Barecki to tegoroczni laureaci Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. Pamiątkowe statuetki zostały wręczone podczas Koncertu Galowego
z okazji Święta Miasta. Muzyczną ucztę zaserwowali artyści Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Zabrzańskiej oraz zespoły Sopranissimo i Tre Voci.

Prezydent Zabrza z tegorocznymi laureatami nagród w dziedzinie kultury

– Zabrze 97 lat temu uzyskało prawa
miejskie. Wcześniej była to największa
i najbardziej uprzemysłowiona wieś
Europy. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy
siedem kopalń i hutę, a Zabrze kojarzyło się głównie z przemysłem ciężkim
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – W związku z restrukturyzacją przemysłu musieliśmy znaleźć
nowe ścieżki rozwoju. I jestem przekonana, że je znaleźliśmy. Dziś Zabrze
to miasto nauki, medycyny, turystyki,
kultury, sportu. Dziękuję wszystkim zabrzanom za codzienne budowanie naszego miasta. Życzę, byśmy kochali Zabrze i byli dumni z jego rozwoju – dodaje.
Wśród gości Koncertu Galowego nie
zabrakło przedstawicieli miast partnerskich Zabrza. – Sangerhausen to również miasto o korzeniach górniczych
i podobnie jak Zabrze musieliśmy po6

Fot. I. Cieślicki

konać drogę od przemysłu ciężkiego do
nowej rzeczywistości – zwracał uwagę
Sven Straub, nadburmistrz Sangerhausen. – Zabrze pokazało, jak można
z sukcesem przejść transformację. Wie-

Francesco Valduga, burmistrz Rovereto

Fot. I. Cieślicki

le z tych doświadczeń będziemy chcieli
zaszczepić również na naszym gruncie.
Dziękuję także za to, że w Zabrzu możemy się czuć jak u prawdziwych przyjaciół. Chciałbym, żebyśmy przez wiele

Wokalne popisy tenorów z zespołu Tre Voci zachwyciły publiczność
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lat utrzymywali i pogłębiali partnerstwo
naszych miast – podkreślał Sven Straub.
– Już kolejny raz mam przyjemność gościć w Zabrzu i za każdym razem czuję się tu jak
u siebie. Widzę ciągły rozwój Zabrza, i to nie tylko
jeśli chodzi o turystykę
industrialną. Te pozytywne zmiany są
widoczne i to bardzo cieszy – mówił
Francesco Valduga,
burmistrz włoskiego
Rovereto.
– Pamiętam Zabrze,
kiedy jako młody człowiek
przyjechałem tu pierwszy
raz za sprawą profesora Zbigniewa Religi. Zakochałem się w tym
mieście i związałem z nim całe moje
dalsze życie – mówi prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca i honorowy obywatel Zabrza.
– Niechaj to miasto nadal się zmienia.
To zasługa pani prezydent i zespołu ludzi, jaki wokół siebie stworzyła – dodaje.
– Życzę Zabrzu dalszego, nieustającego rozwoju – mówi Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. – Wspaniała turystyka industrialna w Zabrzu to crème
de la crème naszego regionu. Bardzo
dobrze rozwija się strefa ekonomiczna.
Nie wspomnę już nawet o sporcie czy
medycynie, która pod wieloma względami należy do czołówki światowej. To
wszystko składa się na obraz nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się miasta – dodaje.
Koncert z okazji urodzin
Zabrza był okazją do wręczenia Nagród Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury. – Bogactwo
Zabrza jest nieprawdopodobne
i wskazanie laureatów to za każdym razem spore wyzwanie – przyznaje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – W tym roku ponownie
nagradzamy osoby niezwykle zaangażowane, które wkładają całe serce
w to, by pokazywać i promować Zabrze
w regionie, kraju i Europie – dodaje.
Pamiątkowa statuetka, będąca miniaturą rzeźby Heinza Tobolli „Spotkanie
z własnym ja”, powędrowała w tym roku
do Henryka Mandrysza, dyrygenta Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego,
który z zespołem jest związany już od...
ponad 60 lat. – Ojciec zaprowadził mnie
do tej orkiestry, kiedy miałem 12–13 lat
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Wśród gości koncertu byli prof. Marian Zembala oraz równolatka Zabrza
- 97-letnia Marianna Dębska z córką Wandą Nieduziak Fot. I. Cieślicki

i tak trwam w niej
do dzisiaj. Jestem bardzo
zaskoczony nagrodą, bo uważam się za
skromnego pracownika winnicy pańskiej
– uśmiecha się Henryk Mandrysz.
Jubileusz 100-lecia istnienia obchodził w tym roku działający przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie
chór Lutnia. – Cieszę się niezmiernie, bo
to nagroda dla wszystkich chórzystów –
podkreśla Jadwiga Wandiger, dyrygentka chóru Lutnia. – Cieszę się, że ciężka

praca, jaką funduję moim śpiewakom,
zaowocowała tak wspaniałym wyróżnieniem – dodaje.
– Kontynuujemy dzieło naszych
przodków. Ta nagroda w roku jubileuszu
ma dla nas szczególny wymiar – mówi
Kazimiera Trombała, prezes chóru.
Nagrodę za długoletnią działalność
na rzecz ochrony dziedzictwa poprzemysłowego otrzymał Zbigniew Barecki,
prezes Przedsiębiorstwa Górniczego
Demex, które na koncie ma m.in. rewitalizację zabytkowego Szybu Maciej. – Ta
nagroda to dla mnie duży zaszczyt, ponieważ stanowi wyraz dla tego, co zrobiliśmy przez ostatnie ćwierć wieku – zaznacza Zbigniew Barecki.
Podczas koncertu podziękowania i gratulacje dla zespołu
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za zdobycie nagrody Europa Nostra odebrał
jego dyrektor – Bartłomiej
Szewczyk. 
GOR

Gości przybywających do Domu Muzyki i Tańca witała Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego

Fot. I. Cieślicki
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ZABRZE POZYSKAŁO DOFINANSOWANIE NA KONTYNUACJĘ NIEZWYKLE WAŻNEGO PROJEKTU

Piłsudskiego już wyrównana,
teraz czas na rondo
Jeszcze na początku tego roku zmorą kierowców była tu wyboista kostka brukowa. Teraz
zastąpił ją gładki jak stół asfalt. Dopiero co zakończył się pierwszy etap oczekiwanej przez
mieszkańców przebudowy ul. Piłsudskiego, a miasto już pozyskało dofinansowanie na kontynuowanie projektu. Efektem będzie rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego i Roosevelta.
– Nowa nawierzchnia jest super.
Jest idealnie. Teraz jest o wiele większy komfort jazdy. Bardzo mi się podobają efekty tego remontu – to tylko niektóre z opinii kierowców, jakie
można było usłyszeć po oddaniu do
ruchu wyremontowanego odcinka ul.
Piłsudskiego.
– Rewitalizacja ulicy Piłsudskiego
to bardzo ważna inwestycja, która była
od dawna oczekiwana przez mieszkańców. Stanowi ona kolejny element
procesu modernizacji i rozbudowy
infrastruktury drogowej w naszym
mieście – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że remont ul. Piłsudskiego ruszył w marcu tego roku.
Przebudowę podzielono na trzy etapy.
Pierwszy z nich objął liczący ponad
osiemset metrów długości odcinek drogi od ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego. Istniejąca tu do tej pory nierówna
nawierzchnia z kostki brukowej została
zastąpiona przez asfalt. Przebudowano
kolejne skrzyżowania z drogami poprzecznymi i rozbudowano kolektor kanalizacji deszczowej. Koszt robót to 8,2
mln zł. Prace, zgodnie z umową z wykonawcą, zakończyły się 30 września.
Dzień później na ul. Piłsudskiego przywrócony został ruch w obu kierunkach.
– W ramach tej inwestycji przebudowaliśmy jezdnię wraz z jej całą
konstrukcją oraz wykonaliśmy całkowicie nową kanalizację deszczową na
potrzeby odwodnienia tego odcinka.
Droga ma teraz bardzo mocną konstrukcję, która zapewni bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat – zapewnia Michał Staszewski, wiceprezes
prowadzącego roboty Przedsiębiorstwa Budowy Dróg DROGOPOL.
8

Prezydent Zabrza odbiera symboliczny czek z rąk wojewody śląskiego

Michał Staszewski, wiceprezes PBD DROGOPOL

Fot. I. Cieślicki

Fot. UM Zabrze

W drugim etapie przedsięwzięcia
przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Roosevelta.
Powstanie tutaj rondo. Właśnie na realizację tej części projektu Zabrze pozyskało we wrześniu dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Symboliczny czek na kwotę ponad
11,2 mln zł wręczył prezydent Zabrza
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
W ramach trzeciego etapu robót ul.
Piłsudskiego ma zostać przedłużona
do ul. Szkubacza.
Tymczasem drogowcy pojawiają się
również w innych miejscach Zabrza.
W sierpniu do użytku został oddany
gruntownie wyremontowany wiadukt
nad ul. Hagera. Roboty budowlane pochłonęły 4,3 mln zł, z czego aż milion
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TAKIE SĄ LICZBY:

8,2 mln zł

kosztował I etap
przebudowy
ul. Piłsudskiego

806 metrów

to długość
wyremontowanego
odcinka ulicy
stanowiło pozyskane
przez miasto dofinansowanie z budżetu państwa.
Do użytku oddano ul. Neptuna, a aktualnie trwa
budowa ulic
Jowisza (3 mln
zł) i Lawendowej (2,9 mln
zł). Trwa także
wymiana torowisk
tramwajowych wzdłuż
ulic Powstańców Śląskich
i Religi. Koszt przedsięwzięcia, realizowanego przy wsparciu miasta przez
spółkę Tramwaje Śląskie, to 23 mln zł.
– Tak jak kompleksowo uporządkowaliśmy gospodarkę wodno-ściekową w mieście, tak teraz kompleksowo
podchodzimy do tematu dróg. Chcemy, by w Zabrzu jeździło się bezpiecznie i wygodnie – podsumowuje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Gładki jak stół asfalt zastąpił zniszczoną kostkę brukową

Drogowcy usuwają tymczasowe oznakowanie...

Fot. I. Cieślicki

Fot. I. Cieślicki

GOR

...i bariery blokujące przejazd na czas prowadzenia robót
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Fot. I. Cieślicki
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POSIEDZENIA KOMISJI

KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

8.10 godz. 16.00 – finansowanie zadań oświatowych – skutki
finansowe dla Gminy Miejskiej Zabrze związane ze zmianami wynikającymi z reformy oświaty.
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA EKOLOGII

9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.10 godz. 16.00 – rzeki i potoki w Zabrzu – czyszczenie koryt
i stan jakości wód.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

8.10 godz. 18.00 – ławki – inwestycje i remonty; zagospodarowanie skweru przy budynkach w okolicy ul. Mikulczyckiej
(vis a vis PGNiG).
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA

2.10 godz. 16.00 – pomnik prof. Zbigniewa Religi – plany budowy, koncepcja, stan realizacji; pracownia prof. Krzysztofa
Nitscha. Komisja wyjazdowa.
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA OŚWIATY

8.10 godz. 14.00 – Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci
i Młodzieży. Komisja wyjazdowa.
14.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

ZA NAMI WRZEŚNIOWA SESJA RADY MIASTA

W obliczu
zmian klimatu
Plan adaptacji miasta do zmian klimatu
do 2030 r. przyjęli radni podczas wrześniowej sesji. Przygotowanie dokumentu
to inicjatywa Ministerstwa Środowiska.
Opracowanie zostało sfinansowane ze
środków pochodzących z budżetu państwa oraz unijnego Funduszu Spójności.

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU MIASTA

9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.10 godz. 18.00 – stan realizacji remontów infrastruktury
transportowej w Zabrzu; ulica Piłsudskiego oraz torowisko
tramwajowe linii nr 3.

KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

7.10 godz. 14.30 – kontrola wykonania budżetu (rozchody
i przychody) za 2018 r. przez Straż Miejską w Zabrzu; sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zabrzu za 2018 r. i sześć
miesięcy 2019 r. Komisja wyjazdowa.
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA REWIZYJNA

7.10 godz. 14.30 – kontrola wykonania budżetu (rozchody
i przychody) za rok 2018 przez Straż Miejską w Zabrzu; sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zabrzu za 2018 rok
i sześć miesięcy 2019 roku.

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

7.10 godz. 16.30 – Akademia Piłkarska Górnika Zabrze – aktualny stan, wydatkowanie przyznanej dotacji oraz dalszy
rozwój szkoleń.
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

8.10 godz. 14.00 – Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci
i Młodzieży. Komisja wyjazdowa.
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

DYŻURY RADNYCH
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 67, wt. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30

Przewodnicząca Rady Miasta
Łucja Chrzęstek-Bar
/ po wcześniejszym umówieniu
– tel. 32 27-39-750 /

PIĄTKI, GODZ. 14.00–15.30
1.10
Adam Harasimowicz
3.10
Dariusz Walerjański
8.10
Joachim Wienchor
Gabriela Bator

15.10
Grzegorz Turek
Damian Trześniewski
22.10
Kamil Żbikowski
Dariusz Walerjański
24.10
Mariola Olichwer
Marian Rau

29.10
Sebastian Markisch

PIĄTKI, GODZ. 14.00–15.30
Sebastian Dziębowski

ŚRODY, GODZ. 15.00–16.30
Adam Ilewski

WTORKI, GODZ. 13.00–14.30
Krystian Jonecko

Radni w sali sesyjnej ratusza

Fot. I. Cieślicki

P

race nad Miejskim Planem Adaptacji trwały od lutego
2016 r. W tym czasie wykonano m.in. szereg analiz, które
pozwoliły na określenie głównych zagrożeń klimatycznych
miasta. Opracowanie ma stanowić podstawę do podejmowania przez władze miasta określonych działań informacyjno-edukacyjnych, organizacyjnych oraz technicznych.
Radni zdecydowali o zaliczeniu do kategorii dróg
gminnych ulic: Piekarniczej, Fryderyka Wilhelma Redena, Macieja Wilczka, Folwark Wesoła, Salomona Isaaca
oraz Alberta Borsiga. Drogi te powstały w ramach projektu
uzbrojenia terenów specjalnej strefy ekonomicznej w Mikulczycach i są ogólnodostępne dla mieszkańców.
Radni zmienili uchwałę określającą zadania finansowane w tym roku w ramach Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o zwiększenie puli środków umożliwiających zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Wprowadzili również zmiany w programie „Rodzina na
5+”. Mogą z niego korzystać rodziny, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci. Otrzymane karty uprawniają
do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów
programu. Obecnie jest ich około 70. To zarówno miejskie
instytucje kultury czy obiekty sportowo-rekreacyjne, jak
i sklepy, punkty usługowe lub restauracje.
Radni zdecydowali również o dopisaniu radnego Grzegorza
Lubowieckiego do składu Komisji Gospodarki Komunalnej.
GOR
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N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

NA 13 PAŹDZIERNIKA WYZNACZONA ZOSTAŁA DATA TEGOROCZNYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

Wybieramy posłów i senatorów
Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne wybory parlamentarne. Do urn wybierzemy się
13 października. O czym warto pamiętać, by oddać ważny głos?
TAKIE SĄ LICZBY:

130 238

mieszkańców Zabrza
uprawnionych jest
do udziału w wyborach

90

obwodów głosowania
wyznaczonych zostało
w naszym mieście
* stan na 30 września 2019 r.

KIEDY GŁOS BĘDZIE NIEWAŻNY?

Gmach Sejmu RP

Fot. Kancelaria Sejmu / Paweł Kula

KIEDY GŁOSUJEMY?
13 października 2019 r.

7.00–21.00

GŁOSOWANIE KROK PO KROKU
Po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymasz dwie karty do głosowania – jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.
W wyborach do Sejmu głosować
możesz tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki)
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.
W wyborach do Senatu głosować
możesz tylko na jednego kandydata,
stawiając na karcie do głosowania
znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki)
w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

N A S Z E

Oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x”
w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście.

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

GŁOSOWANIE W MIEJSCU
POBYTU CZASOWEGO
Jeśli zmienisz miejsce pobytu przed
dniem głosowania, otrzymasz, na
podstawie zgłoszonego wniosku, zaświadczenie o prawie do głosowania.
Zaświadczenie wyda urząd gminy
lub właściwy konsul albo kapitan
statku. Z zaświadczeniem takim możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą
lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia
o prawie do głosowania możesz zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy
(konsulacie lub na polskim statku
morskim), w której będziesz ujęty
w spisie wyborców, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów.
Pamiętaj, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, nie będzie możliwe
otrzymanie kolejnego zaświadczenia
ani wzięcie udziału w głosowaniu
w obwodzie właściwym dla miejsca
stałego zamieszkania.

Nieoddanie głosu na którąkolwiek
z list, czyli niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce.
Postawienie znaku innego niż co
najmniej dwie przecinające się linie
w obrębie kratki.
Nieważne są karty do głosowania
inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.
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ZA NAMI 7. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

Więcej niż muzyka
Już po raz siódmy odbył się w Zabrzu Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego.
Gościem inaugurującego go koncertu w Domu Muzyki i Tańca był sam patron przedsięwzięcia, który zza pulpitu dyrygenckiego poprowadził orkiestrę Sinfonietta Cracovia.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor festiwalu Jurek Dybał

– Bardzo się cieszę, że moje nazwisko weszło już tutaj na stałe do kultury. Jest dużo miast na całym świecie,
w których moja muzyka jest wykonywana. Jestem szczęśliwy z tego powodu
– podkreśla prof. Krzysztof Penderecki.
– Maestro grał wszędzie na świecie.
Fakt, że wraca do Zabrza, żeby stanąć
za pulpitem dyrygenckim, świadczy
o tym, że dobrze mu się występuje
w naszym mieście. Widzi, jak żywiołowo publiczność odbiera jego utwory.
To jest bardzo piękne – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Kolejna edycja Międzynarodowego
Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego z pewnością zachwyciła, zaskoczyła
i skłoniła do refleksji. Stała się niezapomnianym muzycznym przeżyciem dla
swych stałych słuchaczy i z pewnością
przyciągnęła też wielu nowych. Jesteśmy dumni, że możemy w Zabrzu realizować tak wspaniałe dzieło – dodaje.
Publiczność, która podczas inauguracyjnego koncertu zasiadła na
widowni Domu Muzyki i Tańca, wy12

Fot. Tomasz Jodłowski

słuchała m.in. IV Symfonii Krzysztofa
Pendereckiego oraz Mazura z opery
Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”.
Oprócz samego Mistrza za pulpitem
dyrygenckim stanął również Rafael
Payare, gwiazda światowej dyrygentury z Wenezueli.

Elżbieta i Krzysztof Pendereccy

Fot. I. Cieślicki

Podczas drugiej odsłony festiwalu
na scenie zaprezentował się zjawiskowy wirtuoz organów Cameron Carpenter. Artysta zagrał na specjalnie skonstruowanych przez siebie organach,
które przywiózł do Zabrza i... zmontował przed koncertem. Elementy ważą-

Za pulpitem dyrygenckim stanął Rafael Payare z Wenezueli

N A S Z E

Fot. Tomasz Jodłowski

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Orkiestrę Sinfonietta Cracovia poprowadził sam prof. Krzysztof Penderecki

cego kilka ton instrumentu przyjechały
do Zabrza ciężarówkami z Berlina. –
Dźwięki, które z nich płynęły, poruszyły
całe Zabrze – uśmiecha się Jurek Dybał,
dyrektor Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego. – To
wyjątkowy instrument, który imituje
dźwięk klasycznych organów w elektronicznej formie – dodaje.
– Jestem trochę inny od większości
muzyków – mówi Cameron Carpenter.
– Nie tylko ze względu na to, że gram na
organach, ale też na to, jak o nich myślę.
Gram na organach, które sam zaprojektowałem. To jedyne takie organy na
świecie – dodaje.
Zwieńczeniem
przedsięwzięcia
była przygotowana 320 metrów pod
ziemią w Kopalni Guido prezentacja
monodramu „Kontrabasista” Patricka
Süskinda. Przed publicznością wy-

Fot. Tomasz Jodłowski

stąpił Jerzy Stuhr. – Grałem już
w kopalni soli w Wieliczce. Tam
również pod ziemią, ale
w Zabrzu jest inaczej – przyznaje
Jerzy Stuhr. – Tam
na scenie kapała
na mnie sól, tu
jest jeszcze pył
węglowy. Lubię
takie odmiany. Po
tylu latach grania
to działa mobilizująco. Lubię występować podczas
festiwali muzycznych.
Czuję specyfikę tej
publiczności,

melomanów, którzy wychwytują dowcipy, skojarzenia, których zwykła publiczność nie do końca rozumie. To
działa na mnie odświeżająco. A pasja
do muzyki profesora Krzysztofa Pendereckiego jest ze mną przez całe życie.
Tym większy to dla mnie honor, że mogłem wziąć udział w tym przedsięwzięciu – dodaje.
– Od początku zależało nam, żeby
na festiwal nie składały się zwykłe
koncerty, kolejne powtórzone symfonie – podkreśla Jurek Dybał. – W Zabrzu odwiedzamy wyjątkowe miejsca,
postindustrialne przestrzenie Kopalni Guido czy Sztolni Królowa Luiza.
W tym roku dwukrotnie gościliśmy w Domu Muzyki
i Tańca, który jest legendarnym obiektem i wizytówką miasta – dodaje.

Cameron Carpenter przy swoich organach

Jerzy Stuhr w monodramie „Kontrabasista”

N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. UM Zabrze

S A M O R Z Ą D O W E



GOR

Fot. Tomasz Jodłowski

W Domu Muzyki i Tańca można było posłuchać dwóch koncertów tegorocznego festiwalu

Fot. T. Jodłowski
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KOLEJNY ZABRZAŃSKI OBIEKT ZOSTAŁ NAGRODZONY W KONKURSIE „MODERNIZACJA ROKU”

Laury dla naszego przedszkola
Wyróżnienie w konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku otrzymało Przedszkole
nr 43 w Zabrzu. Gala, podczas której ogłoszono wyniki architektonicznej rywalizacji, odbyła
się 5 września na Zamku Królewskim w Warszawie. To już kolejne laury dla naszej placówki.

Elżbieta Olejnik, dyrektor Przedszkola nr 43

Fot. I. Cieślicki

W

ramach gruntownej przebudowy przedszkola nad wejściem
została dobudowana strefa z salami. W starej części wyremontowano
klatkę schodową i schody. Wymiana
objęła instalacje centralnego ogrzewania i elektryczną. Położono nową
posadzkę i wyremontowano kuchnię. Największe wrażenie robi jednak
przypominająca witraż przeszklona
ściana budynku. Już wcześniej zachwyciła ona jurorów organizowanego przez firmę Baumit ogólnopolskiego konkursu na najładniejszą

Niezwykle efektowna fasada Przedszkola nr 43

fasadę 2018 roku. Przedszkole nr 43
zwyciężyło w nim w kategorii budynków po termomodernizacji.
– Teraz mamy dla dzieci idealne
warunki, prawdziwą rajską wyspę, estetyczną i bezpieczną przestrzeń, pozwalającą realizować potrzeby dziecięcej aktywności – mówi Elżbieta
Olejnik, dyrektor Przedszkola nr 43.

Fot. Baumit

– Dla takich wspaniałych efektów
warto wytrwale pracować. Mieliśmy
przy tej inwestycji szczęście zarówno
do projektantów, jak i wykonawców,
dlatego teraz możemy cieszyć się
wspaniałym obiektem – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 

WG

ZAKOŃCZYŁ SIĘ NASTĘPNY PROJEKT W RAMACH
ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Do zabawy i nauki
Plac zabaw z minimiasteczkiem ruchu drogowego otwarty
został przy Przedszkolu nr 29 w Zabrzu. Obiekt powstał
w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego z myślą o mieszkańcach dzielnic Kończyce, Pawłów i Guido.

Minimiasteczko ruchu drogowego

Fot. UM Zabrze

O

twarciu towarzyszył piknik, w programie którego znalazło się m.in.
pasowanie przedszkolaków. Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy
latawiec, a maluchy miały okazję zobaczyć z bliska wóz strażacki.
– Miasteczko ruchu drogowego przyda się nie tylko naszym przedszkolakom, ale też starszym dzieciom. Będziemy mogli kształcić i wychowywać
przyszłych bezpiecznych kierowców. Dzieci na pewną będą miały dużą satysfakcję z tego, że znają już przepisy ruchu drogowego – mówi Katarzyna
Sputo, dyrektor Przedszkola nr 29.
GOR
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Podczas otwarcia maluchy świetnie się bawiły

N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. UM Zabrze

S A M O R Z Ą D O W E

TRWA SZÓSTA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Wybieramy projekty dla swoich dzielnic
Od 3 do 17 października potrwa głosowanie mieszkańców w ramach VI edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. Wybierać możemy spośród 71 projektów, które pozytywnie
przeszły ocenę pod względem formalnym. Wyniki głosowania poznamy 24 października.

Leszek Bucki

Fot. I. Cieślicki

– Budżet partycypacyjny to bardzo trafiona inicjatywa, dzięki której
my, mieszkańcy, możemy współuczestniczyć w zmianach dokonujących się w naszym mieście – mówi
Leszek Bucki, kierownik zabrzańskiej
delegatury Polskiego Związku Działkowców, który przygotowywał projekty w każdej z dotychczasowych
edycji przedsięwzięcia. Efektem jest
wykonanie oświetlenia w siedmiu

TAKIE SĄ LICZBY:

5 mln zł

jest do podziału w ramach
VI Zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego

71

projektów trafiło pod
głosowanie mieszkańców

rodzinnych ogrodach działkowych
na terenie miasta, otwarcie bajkowego placu zabaw w ROD „Wiśnia” czy
też powstanie placu zabaw z minimiasteczkiem ruchu drogowego przy
Przedszkolu nr 29.
– Wniosek nie jest trudny do
złożenia, ale trzeba pamiętać, że
nie wystarczy go złożyć i czekać na
efekty. Trzeba rozmawiać z ludźmi,
informować, że taki projekt został
złożony i właśnie to pozwala odnieść końcowy sukces – podkreśla
Leszek Bucki.
Od 3 października mieszkańcy
mogą głosować na wybrany projekt
ogólnomiejski oraz dzielnicowy.
W przypadku tych ostatnich, najwięcej wniosków dotyczy dzielnicy
Centrum Południe, gdzie zabrzanie
mogą zagłosować m.in. na plac zabaw, nowe przejścia dla pieszych
czy lampy solarne na terenach zielonych. Siedem wniosków zostanie
poddanych glosowaniu w dzielnicy
Guido. Mają tu szansę powstać m.in.
wybiegi dla psów, boisko wielofunkcyjne oraz do gry w piłkę nożną przy
Szkole Podstawowej nr 1 czy też park
treningowy Street Workout Guido.
Wśród pozostałych propozycji są
m.in. Naukowo-Sensoryczny Park
Doświadczeń w Maciejowie, Międzyszkolna Pracownia Pierwszej Pomocy w Rokitnicy, Chillout na Zaborzu – leżaki miejskie czy też wybieg
dla psów na Helence.

JAK GŁOSOWAĆ?
Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego
formularza dostępnego na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce „Budżet
partycypacyjny”. W poszczególnych dzielnicach dostępne będą również
punkty stacjonarne.
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).
Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Zabrza.

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Sebastian Dziębowski

Fot. UM Zabrze

– Budżet partycypacyjny to wspaniała inicjatywa. Dzięki niemu mieszkańcy
decydują o tym, na co przeznaczyć część
miejskich pieniędzy. Cieszę się, że to właśnie mieszkańcy mogą wymyślać różne ciekawe inicjatywy na rzecz naszego
miasta, bo to w końcu ich Zabrze i to oni
zdecydują co tu powstanie. Każdego roku
kibicuję tej inicjatywie i sam biorę w niej
udział jako głosujący oraz pomysłodawca
projektów. Zachęcam mieszkańców do
głosowania na projekty, które uważają za
najbardziej potrzebne w swojej okolicy.
To świetna okazja, żeby razem z innymi
decydować o tym, jak zmienia się Zabrze
– mówi Sebastian Dziębowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze..
W tym roku do podziału jest ponad
pięć milionów złotych. W efekcie głosowania mieszkańców projekty zostaną
uszeregowane według liczby głosów, począwszy od projektu o największej liczbie głosów dla każdej z list dzielnicowych
i listy ogólnomiejskiej. Skierowane do realizacji zostaną projekty z danej listy, kolejno od pierwszego aż do wyczerpania
środków. Dla każdej z dzielnic określony
został wcześniej limit wydatków.
– Zachęcam do głosowania w szóstej już edycji Zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje ręce
i osobiście decydować, na co mają być
wydatkowane miejskie pieniądze –
podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
WG
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OKRĄGŁY JUBILEUSZ ŚWIĘTUJE SZWEDZKI PRODUCENT SPRZĘTÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Od stu lat na świecie,
drugi rok w Zabrzu
Setne urodziny obchodzi w tym roku Electrolux. Szwedzki producent sprzętu gospodarstwa domowego od dwóch lat obecny jest w Zabrzu, gdzie produkuje okapy
kuchenne. Z okazji jubileuszu firma zaprosiła do wspólnego gotowania.

Z okazji setnych urodzin firmy Electrolux zaprosił najmłodszych do wspólnego gotowania

Wojciech Ludwig, dyrektor zabrzańskiego
zakładu Fot. I. Cieślicki

– Z okazji urodzin firmy zaprosiliśmy na piknik, który ma nieco naukowy
charakter. Przygotowaliśmy bowiem
grę edukacyjną. Chcemy pokazać najmłodszym, co można robić, by nie
marnować jedzenia – mówi Wojciech
Ludwig, dyrektor zakładu w Zabrzu.
– Z naszą inicjatywą chcemy wyjść także
poza mury zakładu i szerzyć tę wiedzę
między innymi w szkołach – dodaje.
Electrolux pojawił się w naszym
mieście dwa lata temu. Koncern ku16

Fot. Electrolux

pił wówczas produkujący okapy kuchenne zakład przy ul. Pyskowickiej.
Obecnie pracuje to około pięćset
osób, a firma wiąże ze swoim zabrzańskim oddziałem ambitne plany.
– Chcielibyśmy osiągnąć poziom
miliona okapów kuchennych produkowanych rocznie. W tej chwili jesteśmy mniej więcej w połowie tej drogi.
Dlatego czekają nas duże wzmocnienia i ciekawe inwestycje. Jeszcze
w tym roku rozpoczynamy rozbudowę naszej infrastruktury poprzez połączenie dwóch istniejących budynków. To wszystko po to, by w ciągu,
dwóch, trzech lat stać się wiodącym
producentem w ramach grupy Electrolux – podkreśla Wojciech Ludwig.
Electrolux wytwarza dziś ponad
50 milionów produktów rocznie
i zatrudnia na całym świecie prawie
60 tysięcy pracowników, w tym 6,5
tysiąca w Polsce. W naszym kraju ma
pięć zakładów produkcyjnych.

CZY WIESZ, ŻE...
– Firmę Electrolux założył w 1919 r.
szwedzki przedsiębiorca Axel
Wenner-Gren. Wcześniej, odwiedzając Wiedeń, zauważył w witrynie sklepowej potężne, 20-kilogramowe urządzenie w kształcie
beczki, w którym dziś z trudem
rozpoznalibyśmy odkurzacz.
– W 1921 r. Wenner-Gren zaprezentował elegancki model odkurzacza Lux V, ważący jak na
owe czasy zaledwie 5 kg. Firma
reklamowała go jako urządzenie
świetnie sprawdzające się także
do szybkiego odświeżenia ubrań
czy… szczotkowania grzywy koni.
– W 1926 r. Electrolux otworzył
w Warszawie na Krakowskim
Przedmieściu swój pierwszy salon
sprzedaży.
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NA ZABRZAŃSKICH TERENACH SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ POWSTAŁ KOLEJNY ZAKŁAD

Profesjonalnie zabezpieczą
towary do transportu
Kolejna firma uruchomiła swój zakład na zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej. To zajmujące się profesjonalnym pakowaniem produktów przedsiębiorstwo
Export Pack. Budowa nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej trwała zaledwie rok.

Łukasz Pietrzyk, prezes Export Pack Polska

Fot. I. Cieślicki

– Zdecydowaliśmy się na Śląsk, ponieważ mamy tutaj wielu klientów, bardzo dobry dostęp do autostrad oraz, co
jest niezwykle ważne, mamy tu bardzo
dobrych pracowników – wylicza Björn
Scharnhorst, właściciel niemieckiej firmy Export Pack, która już od ponad 160
lat zajmuje się produkcją skrzyń, drewnianych klatek, palet wysyłkowych oraz
innych opakowań transportowych wykorzystywanych zarówno w transporcie lądowym, morskim, jak i lotniczym.
W Zabrzu firma za 2,3 mln zł kupiła przed rokiem dwie działki przy ul.
Alberta Borsiga o łącznej powierzchni 2,3 ha. W ciągu zaledwie dwunastu
miesięcy powstała tu nowoczesna hala
produkcyjno-magazynowa. – Jesteśmy
z niej bardzo dumni. Życzyłbym so-

bie takiego obiektu w naszej siedzibie
w Niemczech. Niestety, tam nasz budynek jest troszeczkę starszy – uśmiecha
się Björn Scharnhorst.
Zatrudnienie w zabrzańskim zakładzie znalazło już 40 osób. – Intensywnie
szukaliśmy na polskim rynku lokalizacji
dla naszego nowego zakładu. Wybraliśmy Śląsk, ponieważ działa tu bardzo
dużo firm z branży automotive, z którymi współpracujemy – mówi Łukasz
Pietrzyk, prezes Export Pack Polska. – Zabrze oferuje bardzo dobre warunki do
prowadzenia biznesu, ma również świetną lokalizację, która pozwala na szybkie
dotarcie w różne części Polski – dodaje.
Nieruchomości na zabrzańskich
terenach specjalnej strefy ekonomicznej kupiły już 24 firmy. Prawie połowa
z nich rozpoczęła działalność. – To dla
nas powód do dumy i ogromnej radości
– przyznaje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Widzimy, że dobrze przygotowane tereny inwestycyjne
cieszą się dużym zainteresowaniem. To
bardzo ważne, bo przecież jeszcze nie
tak dawno Zabrze kojarzyło się głównie
z przemysłem ciężkim. Dziś stawiamy
nasze miasto na zupełnie innym fundamencie – dodaje.

TAKIE SĄ LICZBY:

65 mln zł

przeznaczyło miasto
na przygotowanie dla
inwestorów terenów
specjalnej strefy
ekonomicznej

24

firmy kupiły położone
tu nieruchomości

11

z nich rozpoczęło
już działalność

59 mln zł

wynoszą dotychczasowe
wpływy ze sprzedaży
działek w strefie
Przypomnijmy, że na uzbrojenie
i przygotowanie dla inwestorów terenów specjalnej strefy ekonomicznej
miasto przeznaczyło ponad 65 mln zł.

Działki na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów
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TRWA KOMPLEKSOWY PROJEKT REWITALIZACJI HISTORYCZNEJ DZIELNICY ZABRZA

Zandka zmienia swoje oblicze
Nowy blask zyskała już szkoła przy ul. Cmentarnej, zaawansowane są prace związane
z utworzeniem Centrum Usług Społecznych. W kilku budynkach przy ulicy Bytomskiej
oraz Krakusa trwają z kolei roboty związane z likwidacją pieców kaflowych i podłączeniem
mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gigantyczny projekt rewitalizacji Zandki nabiera coraz większego rozmachu.
– Zandka zyska nowy blask. Myślę, że można też śmiało powiedzieć
o nowej jakości życia w tej dzielnicy
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To nie są łatwe
działania, ale uważam, że warto było
podjąć wyzwanie. Rozmach projektowania tej dzielnicy był imponujący.
Myślę, że równie imponujący efekt
wkrótce zobaczymy – dodaje.
Wrażenie już teraz robi odnowiony
gmach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej. Zaawansowane są prace w budynku dawnej
gazowni przy ul. Stalmacha 7. Powstaje tu Centrum Usług Społecznych.
Będą tam prowadzone m.in. działania
z zakresu wspierania rodziny, osób
starszych i niepełnosprawnych. Uruchomione zostaną: klub integracyjny,
świetlica dziennego wsparcia, program
aktywności lokalnej czy też punkt porad prawnych. Planowane są szkolenia
dla bezrobotnych.
Jednocześnie trwają prace związane z podłączeniem pierwszych
budynków do miejskiej sieci ciepłow-

Powstające przy ul. Stalmacha Centrum Usług Społecznych

Fot. I. Cieślicki

ku którego podwyższony zostanie
standard mieszkań, pod nadzorem
konserwatora zabytków zostanie
przeprowadzona modernizacja nieruchomości oraz zmieniony zostanie system grzewczy całego osiedla
– tłumaczy Renata Lemańska, prezes
spółki ZBM-TBS.

niczej. Aktualnie objęły one kamienice przy ul. Bytomskiej 3, 3a, 3b oraz
Krakusa 6. – To pierwszy etap projektu „Nowa Zandka”, który stanowi
element prowadzonej przez miasto
kompleksowej rewitalizacji dzielnicy.
Zamierzamy przeprowadzić remont
zasobów mieszkaniowych, w wyni-

UNIKATOWA ARCHITEKTURA
Zandka to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Zabrza. Jako
osobna dzielnica wydzielona została dopiero w 2013 r., ale jej historia
jest o wiele dłuższa.
Budowa osiedla mieszkaniowego dla urzędników i robotników
Huty Donnersmarcka ruszyła w rejonie dzisiejszych ulic Stalmacha,
Krakusa, Bytomskiej, Siedleckiego, Cmentarnej i Bonczyka w 1903 r.
Ostatnie domy wybudowano tu na początku lat 20. XX wieku. Zandka
należy do najciekawszych zespołów domów robotniczych zbudowanych na początku XX wieku na Górnym Śląsku. Do dziś zachwyca swoją
architekturą, która czyni z tej części Zabrza miejsce chętnie odwiedzane przez turystów.
Fot. Jerzy Przybysz
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W ramach prac prowadzonych
w pierwszych budynkach rozebrane
zostały stare piece kaflowe. W piwnicach powstają wymiennikownie
ciepła, a na klatkach schodowych
i w mieszkaniach wykonywane są instalacje centralnego ogrzewania. Ten
etap prac wiąże się z największymi
uciążliwościami dla mieszkańców, ale
wykonawcy robót uspokajają. – Staramy się w jak najmniejszym stopniu
ingerować w istniejący stan mieszkań – mówi Bogdan Wydmański, inspektor nadzoru. – Remontowane
pomieszczenia zostaną przywrócone
do stanu wyjściowego, a w niektórych
przypadkach lokatorzy zyskają nowe
łazienki – dodaje.

TAKIE SĄ LICZBY:

60 mln zł

to wartość projektów,
które w najbliższych
kilku latach zostaną
zrealizowane
na terenie Zandki

Ekipy budowlane wymieniają
okna na klatkach schodowych i drzwi
wejściowe do budynków. Klatki schodowe zostaną również pomalowane.
Wszystkie kuchnie i łazienki zyskują
wentylację, a przewody wentylacyjne

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 przy ul. Cmentarnej

są czyszczone i foliowane. Podłączenie
budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza również dostarczanie
do mieszkań ciepłej wody użytkowej
– Priorytetem jest dla nas to, by
nowe instalacje grzewcze były gotowe
do uruchomienia przed zimą – podkreśla Mariusz Zwoźniak, kierownik
robót instalacyjnych.
– Likwidując piece kaflowe
i ograniczając tym samym
emisję szkodliwych pyłów
i gazów włączamy się do
walki o czyste powietrze
– podkreśla prezes Renata Lemańska.

Fot. I. Cieślicki

– Bardzo cieszy nas ten projekt.
Czekaliśmy na to od lat. Mieszkańcy
proszą jedynie o szczegółowe informacje, co i kiedy będzie robione, żeby
móc się do tego przygotować – zwraca uwagę Bożena Dorosz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Zandka.

– Mieszkając na Zandce, sam przeniosłem do mieszkania 120 ton węgla.
Z centralnego ogrzewania bardzo się
cieszymy, bo niska emisja to coś strasznego. Czasem powietrze jest aż gęste.
Mamy tylko nadzieję, że koszty nowego systemu ogrzewania nie zmniejszą
za bardzo zadowolenia z komfortu –
podsumowuje Henryk Froehlich, jeden
z mieszkańców dzielnicy.
W piwnicach budynków podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej powstają wymiennikownie ciepła
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Fot. I. Cieślicki
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W GRZYBOWICACH ODBYŁY SIĘ MIEJSKIE DOŻYNKI

Rolnicy podziękowali za plony
Były pięknie przystrojone posesje, masa atrakcji na stadionie i barwny korowód na ulicach.
W Grzybowicach odbyły się 7 września miejskie dożynki.

W barwnym korowodzie nie mogło zabraknąć orkiestry...

– Dożynki to czas na spotkanie
nie tylko rolników i ogrodników, ale
też i ludzi niezwiązanych na co dzień
z pracą na roli. To dobra okazja do
nawiązania ciekawych nowych znajomości, dobrej zabawy i relaksu przy
muzyce – mówi Adrian Piernikarczyk,
starosta tegorocznych dożynek, który
wraz z Patrycją Galus przekazał na
ręce prezydent Zabrza Małgorzaty

Fot. UM Zabrze

...i efektownie przystrojonych pojazdów

Mańki-Szulik bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.
– Zabrze to miasto medycyny,
kultury, nauki i sportu, ale nie brakuje tu także ogrodników i rolników.
Im wszystkim jesteśmy wdzięczni za
ciężką, codzienną pracę. Ogrodnicy
sprawiają, że nasze miasto jest coraz
piękniejsze, natomiast rolnicy i cała

Fot. UM Zabrze

tradycja pracy na roli przypominają,
że po prostu bez pracy nie ma kołaczy
– uśmiecha się prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Podczas dożynkowej zabawy wyłoniono laureatów konkursu na najlepiej przystrojony pojazd oraz posesję. Były ciekawe pokazy i konkursy
z nagrodami. O oprawę muzyczną
zadbał m.in. zespół Blue Party.  WG

ZA NAMI SIÓDMA EDYCJA „PIKNIKU W RYTMIE FIRMY”

Plenerowo o biznesie
Występy muzyczne, zawody sportowe i gra miejska to tylko część atrakcji, jakie czekały
na uczestników VII edycji „Pikniku w rytmie firmy”. Impreza odbyła się 6 września na
zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej.
„Piknik w rytmie firmy” to impreza wystawienniczo-handlowa
skierowana do przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Ma
na celu promocję lokalnych wytwórców i ich produktów. Dla przedsiębiorców jest okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych
i rozwijania swoich firm.
– Stopa bezrobocia w Zabrzu wynosi dziś około pięciu procent. W niektórych zawodach brakuje nawet wykwalifikowanych rąk do pracy – zwraca uwagę Alina Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.
Uczestnicy pikniku mogli konsultować się z ekspertami w tematach
dotyczących m.in. eksportu produktów na rynki zagraniczne, przepisów prawnych oraz ulg i zwolnień podatkowych na terenie miasta.
WG
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Piknik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
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MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCENIA NASZYCH SPOŁECZNIKÓW

Zabrzanie nagrodzeni
Pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. osób niepełnosprawnych Helena Budzanowska, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Jan Szulik oraz dyrektor
Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych Zbigniew Gurnacz otrzymali honorowe odznaki „Primus in Agendo” („Pierwszy w działaniu”). Minister rodziny, pracy i polityki społecznej przyznaje je za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.

Jan Szulik z minister rodziny, pracy i polityki społecznej

– Ta nagroda bardzo mnie cieszy,
ponieważ doceniono dziedzinę, którą
się zajmuję – mówi Jan Szulik, pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień. – Pozornie te sprawy bardzo
łatwo rozwiązać. Wydaje się, że problem
dotyczy jednej osoby, ale nic bardziej
mylnego. To, że ktoś ma problem z uzależnieniem, oznacza, że nie tylko on
się z tym boryka, ponieważ oddziałuje
na całe otoczenie, czyli dom, rodzinę,
pracę – dodaje pan Jan, który, jako absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej, początkowo swoje
zawodowe życie związał z przemysłem.
Z czasem jednak bezgranicznie poświęcił się pracy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Od 1994 r. jest
przewodniczącym Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczył w pracach nad nowym kształtem ustawy o wychowaniu
w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest współtwórcą Ośrodka
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Fot. UM Zabrze

Odznakę odbiera Zbigniew Gurnacz

Nagrodzona została Helena Budzanowska Fot. UM Zabrze

Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.
Na co dzień wspiera wiele organizacji
działających w sferze walki z uzależnieniami, jak np. Stowarzyszenie na rzecz
adaptacji osób uzależnionych i ich rodzin do społeczeństwa „Żyj i daj żyć”.
Jest przewodniczącym Śląskiego Forum
Profilaktyki Uzależnień przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz
członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds.
Ekonomii Społecznej. Od lat należy również do koordynatorów kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”,

Fot. UM Zabrze

której celem której celem jest uchronienie młodych ludzi przed używkami.
Od wielu lat pełnomocnikiem
prezydenta Zabrza ds. osób niepełnosprawnych jest Helena Budzanowska.
Będąc sama osobą niepełnosprawną,
jest żywym świadectwem tego, że w życiu nie można się poddawać. W naszym mieście zakładała Stowarzyszenie
Amazonek. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zbigniew Gurnacz jest dyrektorem
Zabrzańskiego Centrum Świadczeń
Rodzinnych. Wcześniej kierował Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Zabrzu, realizując szereg przedsięwzięć mających na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Honorowa odznaka „Primus in
Agendo” została ustanowiona w 2015 r.
Otrzymują ją osoby fizyczne, organizacje
oraz instytucje za szczególne działania
lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki
społecznej albo rodziny. 
GOR, MM
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MŁODZI LUDZIE CHĘTNIE WYBIERAJĄ OFEROWANE W ZABRZU KIERUNKI STUDIÓW

Ruszył nowy rok akademicki
W nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej doskonalą swoje umiejętności przyszli lekarze i dentyści. Atrakcyjne kierunki studiów oferuje Politechnika Śląska. Działające w Zabrzu
uczelnie przyciągają coraz więcej młodych ludzi, a akademickie kampusy tętnią życiem.

W

otwartym przy placu Dworcowym Centrum Symulacji
Medycznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego odtworzone zostały
warunki panujące w prawdziwym
szpitalu, gabinecie dentystycznym
czy na miejscu wypadku. Dzięki zaawansowanym fantomom studenci
mogą ćwiczyć plombowanie zęba,
przygotowanie pacjenta do operacji
czy odebranie porodu.
– To olbrzymie ułatwienie i zachęta dla studentów, by u nas studiować
– mówi prof. Maciej Misiołek, dziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
– Uruchomienie kolejnego już Centrum Symulacji Medycznej jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stają przed
uczelniami wyższymi w dobie nieustannego rozwoju technologicznego.
Jestem przekonany, że miejsce to sprosta oczekiwaniom naszych obecnych
studentów, wychowanych w cyfrowym
świecie, a przyszłych maturzystów
zachęci do studiowania na naszym
uniwersytecie – podkreśla prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którego najstarszy wydział działa
w Zabrzu. Historyczny kampus uczelni

Prof. Maciej Misiołek wręcza absolwentom dyplomy

w Rokitnicy przechodzi obecnie gruntowną rewitalizację.
W przededniu rozpoczęcia nowego
roku akademickiego 350 absolwentów
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM odebrało
dyplomy ukończenia studiów. Tradycyjne dyplomatorium odbyło się 27
września w Domu Muzyki i Tańca.
– Wśród tegorocznych absolwentów jest grupa stomatologów pochodzących z różnych krajów świata –
zwraca uwagę prof. Maciej Misiołek,
dziekan zabrzańskiego wydziału SUM.

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Technicznej
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Fot. I. Cieślicki

Młodzi lekarze złożyli również
uroczyste ślubowanie. – To były studia
bardzo uczące życia. Konieczna była regularna nauka, na którą trzeba było poświęcać dużo czasu, co oznaczało wiele
wyrzeczeń. Teraz czeka mnie roczny
staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim
w Zabrzu. Zastanawiam się nad pulmonologią lub radiologią – mówi Marta
Wajda-Pokrątka, jedna z absolwentek.
– Początkowo marzyła mi się stomatologia, ale przed maturą zweryfikowałam swoje plany i planuję pracę
z dziećmi, czyli pediatrię. Studia były
bardzo ciężkie. Ta uroczystość jest bardzo ważna również dla naszych rodziców, bo bez ich wsparcia nie byłoby nas
tutaj – podkreśla Joanna Sala. – Jestem
pierwszą osobą w rodzinie, która zdecydowała się na studia medyczne. Zawsze chciałam pomagać ludziom, a ten
zawód mi to umożliwi. Bycie lekarzem
to dla mnie bardzo duże wyzwanie,
ale jednocześnie spełnienie marzeń –
uśmiecha się Olga Szczepkowska.
Swoją ofertę studiów konsekwentnie rozbudowuje Politechnika Śląska,
która w Zabrzu ma dwa swoje wydziały.
Prowadzona na Wydziale Organizacji
i Zarządzania logistyka dwukrotnie już
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60 LAT ZABRZAŃSKIEJ „SORBONY”
Jubileusz 60-lecia świętowała we wrześniu zabrzańska „Sorbona”, czyli
Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego
Cieszyńskiego. Kształcą się tu m.in. higienistki stomatologiczne, masażyści, terapeuci zajęciowi oraz asystenci osoby niepełnosprawnej. Placówka
bierze udział w projekcie „Śląska sieć szkół promujących zdrowie”.
– Kształcimy w zawodach, które są potrzebne na rynku pracy – podkreśla
Katarzyna Sonnenfeld, nauczycielka na wydziale techniki dentystycznej.
– Zabrze to miasto medycyny z wieloletnimi tradycjami w tym obszarze. Tę markę współtworzy również państwa szkoła, z której wszyscy
możemy być dumni – mówiła podczas obchodów jubileuszu prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która przekazała szkole czek o wartości 30 tys. zł na wyposażenie jednej z pracowni.

zwyciężyła w rankingu studiów inżynierskich, organizowanym przez magazyn „Perspektywy”. Wyprzedziliśmy
m.in. Wojskową Akademię Techniczną
w Warszawie i Politechnikę Poznańską.
W tym roku na logistyce uruchomione
zostały studia dualne. Realizowany przy
wsparciu funduszy unijnych projekt
daje studentom możliwość zdobywania wiedzy zarówno od wykładowców,
jak i współpracujących ściśle z uczelnią przedsiębiorców. Bardzo dużym
zainteresowaniem absolwentów szkół
średnich cieszą się także wprowadzone
niedawno do oferty studiów kierunki
analityka biznesowa oraz zarządzanie
projektami. Stanowisko wirtualnej rzeczywistości oraz strefa multimedialna
z dotykowymi monitorami znalazły się
w otwartym w tym roku na wydziale Laboratorium Kreatywnego Myślenia.
W Zabrzu działa również uruchomiony przez Politechnikę Śląską pierwszy, i jak do tej pory jedyny w Polsce, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Kształcą

się tu inżynierowie i powstają urządzenia wspomagające lekarzy w skutecznej
diagnostyce i leczeniu. – W tym roku naukę rozpocznie u nas 140 osób, a ponad
20 będzie się kształciło na prowadzonym
w języku angielskim kierunku „Information Systems in Medicin” – mówi prof.
Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii
Biomedycznej, który wspólnie z koncernem Philips pracuje nad stworzeniem
w Zabrzu Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Wartość projektu, który obejmuje
m.in. przygotowanie jedenastu laboratoriów wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji, sięga prawie 92 mln zł.
Centrum powstanie na terenie kampusu
Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta.
Najnowszą propozycją w akademickiej ofercie Zabrza jest uruchomiony przez Wyższą Szkołę Techniczną
Wydział Nauk Medycznych. Kształcić
się można tu na kierunkach lekarskim
i pielęgniarskim. 

GOR, MM

Śląski Uniwersytet Medyczny

Fot. I. Cieślicki

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Zajęcia z wykorzystaniem unitów stomatologicznych w Centrum Symulacji Medycznej SUM
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Fot. I. Cieślicki

Wyższa Szkoła Techniczna

Fot. Politechnika Śl.

Fot. I. Cieślicki

Fot. I. Cieślicki
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ZNAMY LAUREATÓW 24. EDYCJI KONKURSU „ZIELONE ZABRZE”

Ogrody i zieleńce pełne pasji
W pielęgnowanie roślin na swoich balkonach, działkach i zieleńcach wkładają mnóstwo
pracy i jeszcze więcej serca. Ich zaangażowanie zostało teraz docenione. We wrześniu
poznaliśmy laureatów 24. już edycji konkursu „Zielone Zabrze”.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu „Zielone Zabrze”

– Aż 60 procent powierzchni Zabrza to tereny zielone. Bardzo się
cieszymy, że są wśród nich miejsca,
o które dbają mieszkańcy naszego
miasta. Dziś chcemy nagrodzić tych,
którzy z zaangażowaniem pielęgnują
swoje ogrody, a więc dbają również
o piękno całego naszego miasta –
podkreśla wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.
W tym roku wręczono blisko 70
wyróżnień. Tradycyjnie przyznano
je w kilku kategoriach: balkon, ogród
przydomowy, zieleniec na osiedlu
mieszkaniowym, zieleniec przed zakładem pracy, ogród działkowy oraz rodzinne ogrody działkowe. W tej ostat-

niej kategorii zwyciężył ROD „Tulipan”.
– Bardzo nas cieszy ta nagroda. To
zasługa wszystkich naszych działkowców, którzy wkładają wiele pracy w to,
aby ogrody pięknie wyglądały. Za naszymi sukcesami kryje się także zgoda
między działkowcami, którzy potrafią
ze sobą współpracować. Praca w ogrodzie to oczywiście wysiłek, ale również
ogromny relaks i przyjemność. Cieszy
nas, że ogródki przyciągają również
młode pokolenie – mówi Zygmunt Jeziorski z ROD „Tulipan”.
Jedno z tegorocznych wyróżnień
trafiło do Danuty Nowak, która od 19
lat pielęgnuje z mężem ogródek działkowy. – Moja mama miała działkę,

Przed niektórymi blokami powstają roślinne instalacje
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Fot. UM Zabrze

więc można powiedzieć, że się wychowałam w takim klimacie. Od zawsze
działka kojarzyła mi się z odpoczynkiem, ucieczką od zgiełku i tak jest do
dzisiaj. Mój ogród to nasz rodzinny
azyl – uśmiecha się pani Danuta. –
Uwielbiam kwiaty. W moim ogrodzie
są cynie, astry, hortensje, azalie. Najpiękniej jest wiosną, kiedy wszystko
rozkwita. Mamy też ozdobne drzewka
i karmniki dla ptaków. Mąż zajmuje
się szklarnią, w której mamy pomidory i ogórki. To wyróżnienie było
dla nas zaskoczeniem, ponieważ nie
liczyłam, że wśród tylu pięknych działek ktoś zauważy moje kwiaty – dodaje
pani Danuta. 
MM

Spore wrażenie robią zieleńce

Fot. UM Zabrze
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WSPÓLNA AKCJA MIASTA, FIRMY FCC I MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

Zabrzanie sprzątali swoje dzielnice
Setki uczestników i tyle samo zebranych worków śmieci. Tak w największym skrócie można podsumować akcję edukacyjną „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę”.

Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem

Do

udziału w akcji, przygotowanej wspólnie przez miasto oraz Miejski Ogród Botaniczny
i firmę FCC Polska, zgłosiło się około
siedemset osób z kilkunastu dzielnic
Zabrza. Wspólne sprzątanie objęło
m.in. tereny zielone w mieście. Zebrane odpady były następnie odpo-

Fot. UM Zabrze

Zebrane odpady były od razu odpowiednio segregowane

wiednio sortowane. Celem trwającej
od 19 do 21 września akcji było m.in.
zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami, w szczególności właściwej ich segregacji.
– Inicjatywa ma na celu kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzial-

Fot. UM Zabrze

ności za czystość i porządek w najbliższej okolicy – zwraca uwagę prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festynu zorganizowanego
dla wszystkich uczestników na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego.
GOR

DOBRE WIADOMOŚCI DLA CZYTELNIKÓW

Biblioteka w Kończycach ma nową siedzibę
W nowej siedzibie funkcjonuje od września Filia nr 9 Miejskiej
Biblioteki Publicznejw Zabrzu. Placówkaprzeniosłasię do kamienicy, która przed laty była rodzinnym domem profesora Floriana
Śmiei – wybitnego iberysty pochodzącego z naszego miasta.

P

rzypomnijmy, że filia Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
działa
w Kończycach już od 1952 r. Na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniała się
jej siedziba. Wszystkie mieściły się
jednak przy ulicy Paderewskiego.
W pierwszej, pod numerem 101, biblioteka funkcjonowała najdłużej, bo
około 40 lat. Ostatnio, przez prawie
20 lat, biblioteka działała w przed-
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szkolu. Obecnie zajmuje lokal
przy ul. Paderewskiego 35.
– Nowa lokalizacja najwyraźniej
spodobała się mieszkańcom. W ciągu
pierwszego miesiąca funkcjonowania
filii pod obecnym adresem do biblioteki
zapisało się więcej nowych czytelników,
niż w całym ubiegłym roku – podkreśla
Tomasz Iwasiów, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.
GOR

Nowa filia biblioteki z zewnątrz...

...i w środku

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze
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W PARKU 12C ODBYŁA SIĘ JUBILEUSZOWA EDYCJA DNIA NAUKI

Plenerowe spotkanie z nauką
Fascynujące doświadczenia fizyczne i chemiczne oraz efektowne pokazy
czekały na gości XV Dnia
Nauki. Jubileuszowa odsłona przedsięwzięcia została
zorganizowana 13 września w Parku 12C Sztolni
Królowa Luiza.

Wśród przygotowanych atrakcji nie brakowało bardzo efektownych doświadczeń

Pokazy japońskiej kaligrafii

Fot. UM Zabrze

Ćwiczenia z użyciem laparoskopu

W tym roku Dzień Nauki przygotowany został w Parku 12C Sztolni Królowa Luiza
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– To obiekt, w którym rekreacja
idealnie łączy się z nauką – podkreśla Celina Pająk, naczelnik Wydziału
Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Mamy 40
wystawców. Swoją ofertę prezentują
szkoły, uczelnie, instytuty badawczo-naukowe. Jest interaktywnie i bardzo
wesoło – dodaje.
Dzień Nauki to doskonała okazja
do tego, by poszerzyć swoją wiedzę
w niekonwencjonalny sposób, z dala
od szkolnej ławki. Przedsięwzięcie
pokazuje, że uchodzące za trudne
i często niezbyt lubiane przedmioty,
takie jak chemia czy fizyka, mogą być
ciekawe, a pokazanie pewnych zagadnień od innej strony rozbudza zainteresowanie otaczającym światem.
– Co roku staramy się uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. To
okazja, by przedstawić ofertę naszej
szkoły, osiągnięcia i to, czym dysponujemy. To jest bardzo dobry pomysł. Przecież wśród najmłodszych
są osoby, które w przyszłości zostaną
naukowcami – uśmiecha się Agnieszka Gurnacz, dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 5.
– Rozwój nauki to przyszłość Zabrza. Dzisiaj chodzi o to, by zachęcić
do niej młodych ludzi, by swoją przyszłość widzieli w pogłębianiu swojej
wiedzy – podkreśla wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski.
Dzień Nauki został przygotowany
przez miasto oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
MM

Fot. UM Zabrze
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PONAD 30 TYSIĘCY OSÓB ODWIEDZIŁO KRAINĘ KINDER NIESPODZIANKI

Słynne jajko zaprosiło do zabawy
Był niezwykły spektakl z bajkowymi postaciami, akademia tańca, linowy tor przeszkód,
magiczna dżungla, baseny pełne kolorowych piłeczek, karuzele i mnóstwo innych
atrakcji dla najmłodszych. Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu już po raz piąty zamienił się
we wrześniu w Krainę Kinder Niespodzianki.
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POPULARNY BASEN PRZY PLACU KRAKOWSKIM ŚWIĘTOWAŁ 90. URODZINY

Dziewięć dekad Aquariusa
Już dziewięć dekad zabrzanie mogą korzystać z pływalni przy placu Krakowskim.
W gmachu działała przed laty miejska łaźnia. Dziś nie brakuje atrakcji dla miłośników
kąpieli i zdrowego trybu życia.

Na urodzinach pływalni był nawet tort
w jej kształcie Fot. UM Zabrze

– Na przestrzeni tych 90 lat
obiekt bardzo się zmienił – podkreśla Agnieszka Bober, dyrektor Zabrzańskiego Kompleksu
Rekreacji, do którego należy basen „Aquarius” przy pl. Krakowskim. – Mamy piękny przeszklony
dach, przez który słońce oświetla
nieckę basenu. Mamy solary i wiele
innych elementów, które sprawiają,
że obiekt jest ekologiczny i przyjazny
dla gości – dodaje.
Modernistyczny gmach przy dzisiejszym placu Krakowskim został
wzniesiony w latach 1927–1929. – To
dla naszego miasta architektoniczny
skarb – nie ma wątpliwości historyk
Dariusz Walerjański. – Jest wyjątkowy z wyglądu i ma wyjątkową historię. Od początku przypadł do gustu
mieszkańcom Zabrza i okolicznych
miejscowości. W ciągu pierwszego
roku funkcjonowania skorzystało
28

Dzięki wykonanym pracom o połowę zmniejszyło się zapotrzebowanie
na ciepło. Jednocześnie ograniczona
została emisja do atmosfery szkodliwych substancji. Termomodernizacja budynku kosztowała prawie 9 mln
zł. Aż 5,5 mln zł z tej kwoty stanowiła
dotacja z Unii Europejskiej.
Na jubileuszowej uroczystości nie
zabrakło dawnych pracowników pływalni. – Pracowałem tu czterdzieści
lat jako ratownik i konserwator urządzeń. Bardzo dobrze wspominam te
czasy. Obiekt bardzo się zmienił, wypiękniał – podkreśla Jan Popiołek.
– To był kiedyś jeden z najpiękniejszych basenów w Polsce. PraFo
t. U
cowałem tu od 1945 roku, byM
Za
br
ze
łem ratownikiem. Wiele się
tu zmieniło, oczywiście na
plus – mówi Fryderyk Bać.
– Ten obiekt jest
dowodem na to, że
jeśli zrobi się coś dobrze, to przez długie
lata będzie służyło
mieszkańcom. Nawiązujemy do tych
tradycji.
Chcemy,
by powstające obecnie obiekty również
przetrwały dziesięciolecia i dawały powody
do dumy kolejnym pokoleniom mieszkańców naszego
miasta – mówi wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski.
Basen przy placu Krakowskim
odwiedza co roku około 80 tysięcy
z niego 108 tysięcy gości, a przypoosób. Na gości jubileuszu czekały
mnijmy, że Zabrze liczyło wówczas
specjalne atrakcje. Był aquazorbing,
około 126 tysięcy mieszkańców – wyzabawy z animatorami oraz rodzinlicza Dariusz Walerjański.
ne zawody w pływaniu na wszystPo II wojnie światowej z basenu
kim, co się unosi na wodzie. Spore
korzystali m.in. sportowcy. To wławrażenie zrobił tort w kształcie gmaśnie tu trenowali pływacy Górnika
chu pływalni.
Zabrze. W ostatnich latach obiekt
przeszedł gruntowną modernizację.
MM
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NOWOCZESNE SALE GIMNASTYCZNE POWSTAJĄ W GRZYBOWICACH I NA ZABORZU

Aż chce się ćwiczyć!
To obiekt na miarę XXI wieku! Przy Zespole Szkół Sportowych im. Janusza
Kusocińskiego dobiega właśnie końca budowa sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Zaawansowane są także prace w Grzybowicach, gdzie nowoczesny obiekt powstaje przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Fot

Sala przy Zespole Szkół Sportowych
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Fot. I. Cieślicki

Na

Zaborzu nowa sala powstała tuż obok obiektu, z którego obecnie korzystają uczniowie.
Z gmachem szkoły została połączona
przeszklonym łącznikiem. – Budowa
sali zbliża się już do końca. Aktualnie
trwają odbiory techniczne. Przed nami
zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń. Do
nowego obiektu wchodzimy w styczniu

TAKIE SĄ LICZBY:

16,2 mln zł

to koszt budowy
nowej sali ZSS

2020 roku, a więc prawie cztery miesiące przed pierwotnie planowanym terminem zakończenia inwestycji – mówi
Wioletta Stępień, dyrektor ZSS im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu (na zdj.
powyżej).

– Gimnastyka sportowa rozwija się
w Zabrzu od lat 80. minionego wieku.
Teraz zyskujemy przepiękny obiekt, profesjonalną salę, która będzie służyć gimnastykom, obecnym i przyszłym olimpijkom oraz olimpijczykom – dodaje.
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. Koszt
budowy i wyposażenia nowej sali
to 16,2 mln zł. Aż 5,7 mln zł z tej
kwoty stanowi pozyskane przez
miasto dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zaawansowane są również prace
w Grzybowicach, gdzie nowa sala gimnastyczna powstaje przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. Koszt projektu
przekracza 5 mln zł. Sala o powierzchni
prawie 1,2 tysiąca metrów kwadratowych ma być gotowa wiosną przyszłego roku. 
GOR

5,7 mln zł

to wysokość pozyskanego
przez miasto
dofinansowania

2,1 tysiąca

metrów kwadratowych
to powierzchnia obiektu

220

osób będzie mogło
zasiąść na widowni
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Sala powstająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Grzybowicach

Fot. TVZ
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NASI SZCZYPIORNIŚCI PRZYSTĘPUJĄ DO ROZGRYWEK W RAMACH PUCHARU EHF

Trójkolorowi wracają
na europejskie parkiety
Dwumeczem z izraelskim Maccabi Rishon Lezion rozpoczynają nasi szczypiorniści przygodę
z tegoroczną edycją Pucharu EHF. To dla Trójkolorowych powrót do klubowych rozgrywek
piłki ręcznej organizowanych od 1981 r. z inicjatywy Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej.

Nasi szczypiorniści dostarczają kibicom sporo emocji

P

rzypomnijmy, że izraelski Maccabi Rishon Lezion wyeliminował w pierwszej rundzie rozgrywek
klub Dragunas Kłajpeda z Litwy.
Zabrzanie zostali z kolei rozstawieni od drugiej rundy eliminacyjnej.
Trójkolorowi pierwsze spotkanie
rozegrają w Zabrzu 5 października o godzinie 18.00. 11 października Górnicy wylecą do Izraela,
by dzień później o godzinie 18.00
zagrać w rewanżu przeciw Maccabi Rishon. Stawką dwumeczu
jest awans do trzeciej rundy eliminacyjnej Pucharu EHF. Wygrana
w niej gwarantuje udział w fazie
grupowej.
– Przystąpienie do rozgrywek
Pucharu EHF traktuję jako kolejny
etap rozwoju naszych zawodników – mówi Marcin Lijewski, trener
Trójkolorowych. – Ogranie na europejskich parkietach to coś zupełnie
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Fot. J. Przybysz

W tym sezonie Trójkolorowi podejmowali rywali z kraju

innego niż nasz ligowy kociołek.
Każdy mecz z przeciwnikiem nie
z Polski przynosi ogromny bagaż
doświadczeń – dodaje.
– Uwielbiam grać, więc im więcej meczów, tym lepiej. Oby nam
się udało jak najdłużej utrzymać
w pucharze – uśmiecha się Bartłomiej Tomczak, kapitan naszych
szczypiornistów. – Mamy szeroką
kadrę, klasowych zawodników i liczę na ciekawe mecze – dodaje.
– Izraelczycy grają bardzo fajną
i poukładaną piłę ręczną – zwraca
uwagę Krzysztof Łyżwa, środkowy
rozgrywający Górnika. – To będą
ciężkie mecze, musimy się do nich
dobrze przygotować. Rozgrywki
Pucharu EHF różnią się znacznie
od naszej ligi. Tam są mecze na poziomie naszych spotkań z Płockiem
czy Kielcami. Nie ma tam słabeuszy, a satysfakcja z gry przy 10-ty-

Fot. J. Przybysz

sięcznej publiczności jest niesamowita – dodaje. Trzymamy kciuki za
Trójkolorowych! 	
GOR

Z numerem „7” Bartłomiej Tomczak
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Fot. J. Przybysz
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SŁOWENIEC ERIK JANŻA ZALICZA KOLEJNE ŚWIETNE WYSTĘPY W BARWACH GÓRNIKA ZABRZE

Szkoda, że nie trafiłem tu wcześniej
Przebojem wdarł się do kadry Górnika, a komentatorzy sportowi są zachwyceni jego grą.
Słoweniec Erik Janża, występujący na pozycji lewego obrońcy, to jedno z najważniejszych
wzmocnień ekipy Trójkolorowych w letnim okienku transferowym. Prywatnie jest niezwykle
skromny, a przy tym pogodny. Jak mówi, pieniądze mają dla niego znaczenie drugorzędne.
Liczy się przede wszystkim rodzina i zdrowie. No i oczywiście regularna gra w piłkę.
– Gdy dostałem sygnał z Górnika, nie miałem innych ofert. Koledzy, a mam ich trochę w polskiej
lidze, reklamowali ekstraklasę.
Damjan Bohar, Sasa Żivec, Matej
Pućko i Uroš Korun przekonywali,
że warto tu przyjechać – mówi lewy
obrońca Trójkolorowych.
Zaznacza, że w chorwackim NK
Osijek, gdzie występował w poprzednim sezonie, pensje były podobne jak
w Polsce. – Jasna sprawa, każdy lubi
pieniądze, ale dla mnie kasa jest na
drugim planie. Chcę grać, a nie siedzieć na ławie. Pod koniec 2016 roku
przeszedłem z Mariboru do Viktorii
Pilzno, ale tam kadra była szeroka,
przekazano mi, że mam pół roku na
adaptację, a później będę grał. Czołowy lewy obrońca David Limbersky
przedłużył umowę i dla mnie nie
było miejsca w wyjściowej jedenastce. Dlatego poszedłem na wypożyczenie do cypryjskiego Pafos – opowiada Erik Janża.
Właścicielem Pafos FC jest rosyjski milioner Siergiej Łomakin, który
ma także łotewski klub Riga FC. Całkiem niedawno wyrzucił on z europejskich pucharów Piasta Gliwice.
Ale na początku wcale nie było tam
specjalnie kolorowo. W klubie brakowało nawet piłek. Minęło trochę
czasu, zanim zmieniło się to na plus.
Dziś cypryjski klub takich problemów już nie ma. Jednak sam zawodnik akcentuje, że żałuje, iż wcześniej
nie spotkał na swojej drodze Artura
Płatka, koordynatora pionu sportowego Górnika Zabrze.
– To niesamowity człowiek, bystry, inteligentny, doskonale rozumie piłkę i potrzeby piłkarzy, profesjonalista w każdym calu. Jestem
przekonany, że gdybym miał z nim
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Erik Janża

kontakt wcześniej, wyszłoby mi to
na dobre – komplementuje Artura
Płatka Erik Janża. – W Górniku mogę
skupić się na treningach, grze, dbają
o mnie, mamy regeneracje, fitness,
fizjoterapeutów – dodaje.
W styczniu 2017 r. Viktoria Pilzno
zapłaciła za Janżę 750 tysięcy euro.
– To było sporo, jak na lewego obrońcę z ligi słoweńskiej, bo wiadomo,
że gracze ofensywni kosztują więcej. Nie wiem, jaka jest moja obecna wartość, ale współcześnie płaci
się zwariowane kwoty za piłkarzy.
Manchester United dał za Harry’ego
Maguire’a aż 80 milionów funtów.
Jeśli byłbym właścicielem klubu, za
tę kwotę miałbym jedenastkę świetnych zawodników. Zresztą 80 milionów chyba nie jest wart żaden piłkarz świata – przekonuje Janża.

Do Polski przyjechał z dziewczyną i trzyletnim synkiem. Poza piłką
nożną uwielbia koszykówkę, która
w Słowenii jest nawet popularniejsza niż piłka nożna. – Dwa lata temu
wygraliśmy mistrzostwa Europy
i mamy takich znakomitych zawodników, jak Goran Dragić czy Luka
Dončić. W telewizji wolę oglądać
NBA niż piłkarską ligę niemiecką,
włoską czy hiszpańską – uśmiecha
się Erik Janża.
Zawodnik zwraca na siebie uwagę nie tylko świetną grą, ale również
tatuażami, którymi ma pokrytą całą
prawą rękę. Zdobi ją wizerunek Jezusa, krzyż, anioł i gołąb. – Jestem
ewangelikiem. Uważam, że jeśli człowiek prowadzi uczciwe życie, Jezus
mu pomoże – podsumowuje piłkarz.
GOR
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JUŻ PRAWIE PÓŁTORA WIEKU TEMU ZABRZANIE MIELI SWOJĄ GAZETĘ

Wiadomości i ogłoszenia
Dokładnie 147 lat temu zabrzanie doczekali się własnej gazety. Jej powstanie związane jest
z osobą Juliusa Mückego, który pod koniec lipca 1872 r. uruchomił w Małym Zabrzu drukarnię.

Reklama „Zabrzer Anzeiger” na budynku przy obecnej ul. 3 Maja 8

J

ulius Mücke urodził się 14 kwietnia 1844 r. w Tarnowie Grodkowskim w ówczesnej rejencji opolskiej.
Zanim osiedlił się w Zabrzu, odbył
kilkuletnią praktykę w zawodzie drukarskim. Odbył także służbę w armii
pruskiej, walcząc w jednej z wojen
prowadzonych przez Prusy w drugiej
połowie XIX w. Krótko po przyjeździe
do Zabrza ożenił się z Bertą Keller,
która urodziła mu czwórkę dzieci.
Drukarnia mieściła się początkowo na zapleczu budynku przy Dorotheenstr. 10 (obecnie ul. 3 Maja)
mieszczącego m.in. siedzibę cesarskiej poczty. W ogłoszeniu, które ukazało się w gliwickim „Der oberschlesische Wanderer”, J. Mücke zachwalał
swoje nowoczesne maszyny drukarskie, polecał druk formularzy kupieckich, cenników, zaproszeń ślubnych
i na bale, kart adresowych i wizytowych, broszur i całych dzieł.
W drugiej połowie września 1872 r.
J. Mücke ogłosił z kolei zamiar wydawania od 1 października 1872 r.
gazety z ogłoszeniami urzędowymi
i reklamami wszelkiego typu zatytułowanej „Zabrzer Anzeiger” (Kurier
Zabrzański). Gazeta miała się ukazy-
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Fot. ze zbiorów W. Wysockiego

wać co sobotę, a jej kwartalna prenumerata kosztowała 7,5 srebrnego
grosza. Już 21 i 28 września 1872 r.
miały się ukazać numery próbne. Jak
wyglądały pierwsze roczniki „Zabrzer
Anzeiger”, nie wiemy. W Archiwum
Państwowym w Katowicach Oddział
w Gliwicach zachowały się roczniki
z lat 1875–1879 i 1888–1921. Ponadto
w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego przechowywane są roczniki
z lat 1880–1887 oraz 12 innych, dostępnych również w Gliwicach.

** *

W 1875 r. „Zabrzer Anzeiger” był
tygodnikiem o formacie 25x20 cm,
ukazującym się w środę. Poszczególne numery miały przeważnie cztery
strony, zawierały powieść w odcinkach i kilka wiadomości ze świata
oraz ogłoszenia firm i osób prywatnych. Od nr 35 z tegoż roku zaczęła
się nieregularnie pojawiać rubryka
„Lokales und Provinzielles”, w której
publikowano informacje z terenu Zabrza i Śląska.
Od 1878 r. gazeta ukazywała się
dwa razy w tygodniu – w środy i so-

boty. Coraz więcej w niej było wiadomości, szczególnie lokalnych.
W latach 80. XIX w. format gazety
zwiększył się do wymiaru A3. Od
października 1887 r. ukazywała się
ona codziennie z wyjątkiem dni następujących po świętach i dniach
wolnych. W tym czasie na jej łamach
informowano o aktualnej sytuacji politycznej na świecie, o wydarzeniach
w Cesarstwie Niemieckim i Prowincji Śląskiej. Osobną rubrykę stanowiły wiadomości z Zabrza i okolicy,
co kilka dni publikowano dane z zabrzańskich urzędów stanu cywilnego.
Część rozrywkową gazety stanowiła
powieść w odcinkach i humor, również rysunkowy. Ostatnią, a często
i przedostatnią, stronę zajmowały
ogłoszenia urzędowe, reklamy i ogłoszenia osób prywatnych. Wśród tych
ostatnich pojawiały się informacje
o narodzinach dzieci, zaręczynach
i oczywiście nekrologi. Poszczególne
numery miały od czterech do sześciu
stron, w okresie przedświątecznym
nawet więcej.
W grudniu 1885 r. w nowo wybudowanej dwupiętrowej kamienicy
stojącej przy Dorotheenstr. 8 Julius
Mücke otworzył księgarnię i sklep
papierniczy (obecnie w tym miejscu
znajduje się gmach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Można w nich
było m.in. zamówić i nabyć książki
pracy, statuty cechowe i organizacyjne, plakaty reklamowe, rozkłady
lekcji, katalogi i świadectwa szkolne,
protokoły egzaminacyjne, listy przewozowe, deklaracje celne, weksle, serwetki papierowe, kartonowe mankiety, kołnierzyki. Przy drukarni działała
również introligatornia. Od 1898 r.
J. Mücke wydawał także pocztówki
z widokami Zabrza.
Poza pracą zawodową znajdował
również czas na działalność społeczną. Był członkiem-założycielem
trzech zabrzańskich organizacji:

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

„Kriegerverein” (Związku Wojaków –
kombatantów wojen z lat 1864–1871),
towarzystwa gimnastycznego „Männer-Turn-Verein”, towarzystwa śpiewaczego „Liedertafel”. Był ponadto
członkiem wspierającym ochotniczej straży pożarnej w Zabrzu. Julius
Mücke zmarł nagle na zawał serca
24 stycznia 1898 r. w Małym Zabrzu
w wieku 53 lat.

* * *

Następcą J. Mückego został jego
syn Hans, który urodził się w 1874 r.
Firmą, założoną przez ojca, kierował
przez następne dziesięć lat, również
wydając pocztówki z widokami Zabrza. 1 października 1907 r. sprzedał
ją Dagobertowi Kaiserowi, a sam przeprowadził się do Berlina, gdzie zmarł
25 października 1911 r. w wieku 37 lat.
Dagobert Kaiser urodził się 24
sierpnia 1870 r. w Starym Zabrzu w rodzinie kupca i właściciela browaru
Michaela Kaisera i jego żony Berthy
z domu Böhm. W 1895 r. ożenił się
w Kluczborku z Cäcilie Wongtschowski, córką tamtejszego właściciela hotelu Heimanna Wongtschowskiego
i Auguste z domu Ucko. Początkowo
D. Kaiser kontynuował tradycje rodzinne i został właścicielem browaru
w Rudzie (obecnie Ruda Śląska). Tam
urodziło mu się dwóch synów: Ernst

(ur. 4 stycznia 1896 r.), który po skończeniu studiów prawniczych został
adwokatem, i Kurt (ur. 16 marca 1899),
który został lekarzem. Na początku listopada 1905 r. Kaiser sprzedał browar
zabrzańskiej spółce „Oberschlesische
Bierbrauerei A.-G. vormals L. Haendler” za sumę 100 tys. marek.
Po tym, jak 21 lutego 1915 r. cesarz
Wilhelm II zezwolił na zmianę nazwy
gminy i powiatu Zabrze na „Hindenburg O.-S.”, nazwę zmieniła również
gazeta. Od nr 48 z 1 marca 1915 r.
nazywała się ona „Hindenburger Anzeiger”. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła proces kilka lat trwającego
upadku zabrzańskiej gazety, która nie
wytrzymała konkurencji ze strony gliwickich „Der oberschlesische Wanderer” i „Oberschlesische Volksstimme”.
Niecały rok po zakończeniu wojny,
15 września 1919 r., Dagobert Kaiser
sprzedał gazetę wraz z wydawnictwem, drukarnią i księgarnią Sigmundowi Reisowi. Po 1921 r. przeprowadził
się wraz z rodziną do Wrocławia, gdzie
zmarł 15 lutego 1937 r. Pochowany został na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu-Kazanowie. Jego żona Cäcilie
zginęła w getcie w Theresienstadt 30
stycznia 1943 r. Prawie dokładnie rok
później, 25 stycznia 1944 r., zginął tam
ich starszy syn Ernst. Wojnę udało się
przeżyć żonie i córce Ernsta, a także
Kurtowi, jego żonie i dzieciom.

Winieta najstarszego zachowanego „Zabrzer Anzeiger”
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Siegmund Reis urodził się 5 września 1874 r. w Uherskym Brodzie
w dzisiejszych Czechach. Do Zabrza
przyjechał w lipcu 1919 r. Ożeniony był z Elfriede Pniower urodzoną
25 sierpnia 1880 r. w Wodzisławiu
Śląskim. Po przejęciu gazety z rąk
D. Kaisera, Siegmund Reis wydawał ją
jeszcze przez dwa lata. Kiedy dokładnie „Hindenburger Anzeiger” przestał się ukazywać, nie wiemy. Ostatni
znany nam numer ukazał się 31 marca 1921 r. Przez kilka następnych lat
S. Reis pozostał właścicielem drukarni i księgarni przy Dorotheenstr. 8.
Od 1925 r. występuje w księgach adresowych jako właściciel księgarni
i sklepu papierniczego mieszczącego się przy Kaniastr. (ul. J. Karłowicza). Elfriede Reis zmarła 22 lipca
1929 r. w Zabrzu, pochowano ją na
miejscowym cmentarzu żydowskim.
Siegmund Reis po raz ostatni odnotowany został jako mieszkaniec
Zabrza w październiku 1937 r. Jego
dalsze losy nie są nam znane, zmarł
bądź też wyjechał z Niemiec przed
17 maja 1939 r.
„Zabrzer Anzeiger” ukazywał się
przez 50 lat. Jego następcą został
„Hindenburger Tageblatt”, który ukazywał się w latach 1922–1931. Ale to
już jest inna historia.
Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

Fot. Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
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Poziomo: 1 – prysznicowa lub telefoniczna,

1

7 – „Aida” lub „Nabucco”, 8 – 45 minut w ławce,
9 – S, M, X lub XL, 10 – okienna zasłona, 11 – zeszyt
na zapiski, 12 – jest na garnuszku ZUS-u, 15 – trzeba je kuć póki gorące, 18 – nawierzchnia jezdni lub
boiska, 21 – posiadał ją każdy uczeń Hogwartu,
24 – zadaje ją kapłan w spowiedzi, 25 – tworzywo
skóropodobne, 26 – śpiewał o pszczółce Mai.
Pionowo: 1 – liczą je osoby na diecie, 2 – niezbędne do pieczenia keksu, 3 – odcień czerwieni, 4 – podziemna część roślin, 5 – dziecięcy lekarz, 6 – zasięg działania, 13 – miś na szczęście,
14 – … Brynner, amerykański aktor, 16 – woda na
twardo, 17 – nie ma go taboret, 19 – dwuznaczne
napomknienie, 20 – łódź rozbitków, 22 – drewniana tyczka, 23 – część krowiego żołądka lub
mięsień twarzy.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki zespołu
Budka Suflera, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

2

3

FOTOKONKURS

1

1. Leopold, autor wiersza
„Kochać i tracić”,
2. zębata do drewna,
3. podobno czyni cuda,
4. najmniejszy ptak,
5. wynalazł go Bell,
6. zaliczka, akonto,
7. pocztowy schowek,
8. nad nią Paryż.

2
3
4
5
6
7

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

4

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
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1. Nadzieja
2. Stapelia
3. Bursa Miejska

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł baletu Piotra Czajkowskiego.
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