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Wakacje czas zacząć!
Dla prawie 20 tysięcy uczniów
zabrzańskich szkół rozpoczęły się
wakacje. Ci, którzy spędzą je w mieście,
z pewnością nie będą się nudzić.
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wokół nas
Wakacyjne propozycje dla uczniów przygotowały szkoły i instytucje kultury

foto: Katarzyna Flak / MOK

Lato w mieście pełne atrakcji

fo

Wodecki. Plenerowe koncerty będą się
odbywać na terenie Śląskiego Rancha
przy ul. Webera. Tradycyjnie już zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży
swoje obiekty bezpłatnie udostępnia
w czasie wakacji Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Na zwolenników
aktywnewokół
nas
go wypoczynku czekają także baseny
Aquarius i Aquarius Kopernik oraz Kąpielisko Leśne w Maciejowie. W grupach
aktorskiej, lalkarsko-dramatycznej, wokalno-tanecznej, sceniczno-kostiumowej
i promocyjno-dziennikarskiej ćwiczyć
będą uczestnicy warsztatów w Teatrze Nowym. Na spacery wśród
zieleni zaprasza z kolei MiejWakacyjne zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury
ski Ogród Botaniczny.
– Jestem przekonana, że
lato spędzone w naszym
Nie wyjeżdżasz nigdzie na wakacje?
mieście dostarczy wielu
W Zabrzu z pewnością nie będziesz
niezapomnianych wrasię nudzić. Bogatą ofertę zajęć tradyżeń. Gratulując sukcesów i dobrych stopni,
cyjnie przygotowały szkoły i działajążyczę udanych i bezce w mieście instytucje kultury. Wolny
piecznych wakacji, które
na długo pozostaną
czas w zdrowy sposób będzie można
Na warsztaty zaprasza Teatr Nowy
w pamięci – uśmiecha się
spędzać korzystając z basenów, boisk
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
czy kortów tenisowych. Czekają koncerty

GOR
w ramach Muzycznego Lata i ogrom emocji
Szczegółowe informacje na temat oferty
przygotowanej dla uczniów spędzających
w otwartym niedawno Parku 12C Sztolni Królowa Luiza.
lato w mieście można znaleźć w informatorze dostępnym w szkołach oraz na stroGrzybowicach,
Kończycach
i
Pawłowie.
„Mistrzowskie wakacje” proponuje
nie internetowej www.um.zabrze.pl
uczniom Miejski Ośrodek Kultury. Cze- Szczegóły na www.mok.art.pl.
kają m.in. treningi z klubem Rycerze Już po raz 20. na akcję „Lato w biblioAjaxu. – To zajęcia prowadzone przez tre- tece” zaprosi Miejska Biblioteka Punerów pracujących tylko w oparciu o uni- bliczna. Będą konkursy i zabawy prokalny model szkolenia stosowany w Ajaxie mujące czytelnictwo oraz mnóstwo
Amsterdam – podkreśla Katarzyna Flak, innych atrakcji. Zajęcia towarzyszące
dyrektor MOK. W programie wakacyj- prezentowanym wystawom przygotonej oferty znalazły się także warsztaty wuje Muzeum Miejskie. Ich uczestnicy
ceramiczne, florystyczne „Kolory Brazy- poznają m.in. historię sportu w Zabrzu
lii” oraz z dziennikarstwa sportowego. i zasady gier drużynowych z początku
Swoje propozycje mają także dzielni- XX wieku. Z górniczymi zwyczajami oraz
cowe ośrodki kultury w Biskupicach, dawnym i współczesnym sprzętem używanym przez strażaków będzie można
zapoznać się w Muzeum Górnictwa Węglowego. Placówka zaprasza także do
Kopalni Guido oraz kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza.
Atrakcyjnie zapowiadają się wakacyjne piątki. W ramach organizowanego
przez Dom Muzyki i Tańca Muzycznego
Lata wystąpią m.in. Łzy, Tomasz Karolak
Orlik w Maciejowie
i Pączki w Tłuszczu, 2 plus 1 i Zbigniew
to
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wokół nas
Kolejna część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza już dostępna
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Schulz ożywił magiczne wnętrza

Niezwykły park
otworzył podwoje

W otwarciu Parku 12C pomógł... kombajn górniczy

Można wejść do środka gigantycznego aparatu fotograficznego, poznać działanie pompy o napędzie wiatrowym albo dowiedzieć się, jak światło słoneczne przekształca się w energię.
A to tylko niektóre z atrakcji dostępnych w Parku 12C. Otwarta
w czerwcu część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza to przestrzeń dla rodzin z dziećmi, przybliżająca w przystępny sposób zagadnienia ze świata nauki i techniki.
– Głównym zamysłem parku jest interakcja, aktywna nauka i zabawa, a także
wypoczynek – podkreśla Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.
Park 12C zlokalizowany został w okolicy szybu „Wilhelmina” przy ul. Sienkiewicza. Podzielony jest na dwie części.
W naziemnej funkcjonuje m.in. BajtelGruba. – Najmłodsi mogą spełnić tu
jedno ze swoich najskrytszych marzeń
i wcielić się w postać górnika. BajtelGruba to zabawkowa minikopalnia pełna ruchomych urządzeń obsługiwanych przez
dzieci. Mała brygada ładuje „węgiel” do
wózków na urobek za pomocą łopaty,
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transportuje go specjalnymi przenośnikami aż do szybu, gdzie przy pomocy kolegów napędzających urządzenie wyciągowe wyjeżdża on na powierzchnię. Tam
zostaje przejęty przez brygadę naziem-

Takie są liczby

26,3 mln zł
to wartość inwestycji
związanych z powstaniem
Parku 12C
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Jedną z atrakcji obiektu jest BajtelGruba

Dyrektor MGW Bartłomiej Szewczyk

szłość – podsumowuje marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

GOR

foto: Igor Cieślicki

industrialna. Dziękuję
wszystkim, od
których mogliśmy się uczyć,
i tym, których
determinacja pomogła w realizacji
ambitnych planów.
To nie były łatwe decyzje, ale idąc do przodu, musimy pamiętać, skąd wyszliśmy – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Kompleks dziedzictwa przemysłowego,
który dziś poszerzamy o kolejne atrakcje, jest największym tego typu obiektem
w Europie. Pokazuje on nasz region poprzez dziedzictwo, o którym nie chcemy
i nie możemy zapomnieć, bo tylko poprzez
przeszłość możemy budować naszą przy-

foto: Igor Cieślicki
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ną, która komunikuje się z poziomem
wydobywczym za pomocą specjalnych
telefonów akustycznych – tłumaczy Andrzej Mitek.
W naziemnej części parku działa camera obscura, czyli gigantyczny aparat
fotograficzny z możliwością wejścia
do środka. Słoneczna fontanna pozwala zrozumieć, jak pozyskiwać darmową energię elektryczną. Sterując
ogniwem słonecznym i eksponując je
w kierunku promieni słonecznych uzyskuje się coraz mocniejszy strumień
wody tryskający z fontanny. Śruba
Archimedesa, amerykański
wiatrak i stacja meteorologiczna to kolejne z propozycji
czekających na
najmłodszych.
Atrakcje Parku
12C to także
podziemny
park maszyn
górniczych,
zlokalizowany
w dawnych wyrobiskach „Królowej Luizy”. Prezentuje on oblicze
górnictwa z lat 70. XX
wieku. Nowoczesne prezentacje multimedialne połączono z pokazami działających maszyn górniczych:
struga ścianowego, wrębiarki, ładowarki zasięrzutnej, kombajnu ścianowego i chodnikowego. Jedną z największych atrakcji części podziemnej
jest przejazd górniczą kolejką szynową
typu Karlik.
Tuż obok Parku 12C, przy współpracy
z Fundacją Techniki Wojskowej – Mała
Armia „Grupa Śląsk”, powstaje Park
Techniki Wojskowej, w którym będzie
można podziwiać interesujące eksponaty wojskowe. Wśród nich znajdą
się pojazdy gąsienicowe, transportery
opancerzone, wojskowe samochody
ciężarowe, wyrzutnie rakiet, a nawet
czołgi T-34 i T-72.
Rewitalizacja i budowa Parku 12C stały się możliwe dzięki dofinansowaniu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz zaangażowaniu
samorządów Zabrza i województwa
śląskiego. Łączna wartość inwestycji związanych z powstaniem Parku
12C przekracza 26 mln zł. Otwarty 10
czerwca obiekt dostępny jest dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli
w godzinach 8.00-20.00.
– Śląsk pięknie się dziś rozwija, a jedną z odsłon tego procesu jest turystyka

foto: Agnieszka Wróblewska / MGW
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Kolejka spągowa typu Karlik
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Prawie 90 tysięcy osób przyciągnęła tegoroczna edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki

foto: Igor Cieślicki

działanie słonecznej zapalniczki, śruby
Archimedesa i systemu zapór wodnych
albo nadać pozdrowienia alfabetem
Morse’a. Czekał podziemny park maszyn górniczych, w którym można było
przejechać się kolejką spągową Karlik,
zobaczyć pokaz pracy ogromnego kombajnu ścianowego, struga, wrębiarki
i innych urządzeń. Organizatorzy
przygotowali także warsztaty,
a po kompleksie oprowadzali
tacy superbohaterowie, jak
Batman czy Spiderman.
– Robię maskę żółwia
Ninja. Mama mi trochę
pomaga. Zjeżdżałem już
na linie i to było super –
mówił Bartek Skubacz.
Klaudia Gajdzik i Mateusz Sosna zaręczyli się w koszu balonu

Industriada
pod znakiem
premier

Po raz pierwszy
podczas tegorocznej Industriady zaprosił zwiedzających Park 12C.
To część kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza przygotowana w rejonie ul. Sienkiewicza.
W naszym mieście atrakcje
czekały także w Kopalni Guido
oraz Szybie Maciej.
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Tegoroczną Industriadę z pewnością
długo będą wspominać Klaudia Gajdzik
i Mateusz Sosna, który właśnie Święto
Szlaku Zabytków Techniki wybrał, by...
oświadczyć się swojej wybrance. O rękę
poprosił Klaudię kilkadziesiąt metrów
nad ziemią, w koszu balonu, którym lot
był jedną z atrakcji czekających w naziemnej części Sztolni Królowa Luiza.
– Miałem już kupiony pierścionek i cze-

kałem na okazję,
żeby go wręczyć.
Dzień przed Industriadą przeczytałem o lotach balonem
i pomyślałem,
że to będzie
właśnie to. Zaskoczenie było
pełne – cieszy się
Mateusz.
Udostępniony
zwiedzającym po raz
pierwszy Park 12C był
jednym z obiektów
najchętniej odwiedzanych podczas
tegorocznej
Industriady.
Można
tu
było poznać

Goście Parku 12C muszą m.in.
znaleźć wyjście z ogromnego
labiryntu
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– Byliśmy już na Industriadzie, ale pierwszy
raz jesteśmy na zabrzańskiej odsłonie tej
imprezy. Bardzo nam się podoba – podkreślała Dominika Skubacz, mama Bartka.
– Na razie zwiedziłam wszystkie dziecinne
atrakcje, bo mam na ręku takiego „roczniaka”. Zaliczyłyśmy piaskownice i różne
konstrukcje. Są bardzo fajne, bo dzieci,
jak widać, oprócz zabawy mają także naukę – zwracała uwagę Katarzyna Piekarz,
która tegoroczną
Industriadę spęfo
dzała w Parku
12C z roczną córeczką Jagodą.
Na
przygotowanej
zy

zy
Pr
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kreślała jego żona Diana. Goście części
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza przy
ul. Wolności mogli obejrzeć wystawy
„Kopalnia Edisona” i „Niezwykła historia”. Przygotowano także pokazy pracy
101-letniej parowej maszyny wyciągowej. Zabytkowe urządzenia „w akcji”
można było także zobaczyć w Szybie
Maciej.
– Święto Szlaku Zabytków Techniki to bardzo cenna inicjatywa. Można zobaczyć,
jak w pewien sposób ożywa przeszłość.
Klimat imprezy jest bardzo fajny – mówił
Andrzej Surmacz, który do Szybu Maciej
wybrał się z synem Olafem. 
MM

foto: Jerzy Przybysz

w Sztolni Królowa Luiza industriadowej scenie zaprezentowany został spektakl
muzyczno-taneczny łączący projekty Marcin
Wyrostek Solo, Tango
Corazon i Coloriage.
O dodatkowe wrażenia zadbali tancerze
Anna
Głogowska,
Jan Kliment i Tomasz
Barański. Ukoronowaniem wieczoru była
próba bicia rekordu
Dominika Skubacz z synem Bartkiem
w liczbie grających jednocześnie akordeonistów.
Atrakcje w ramach Industriady przygotowała także Kopalnia
Guido, w której zwiedzać można było
poziomy 170, 320 oraz 355. – Mieszkam
na Dolnym Śląsku. Wcześniej miałam tylko okazję być w Wieliczce, ale tutaj to coś
zupełnie innego. Wrażenia z pobytu pod
ziemią są niesamowite. Można zobaczyć,
jak ciężka była praca górnika. Inaczej
się to odbiera, jak można przekonać się
o tym na własnej skórze – mówiła Danuta Raszkiel, która na zabrzańską Industriadę przyjechała z grupą motocyklistów. Wśród nich byli także Cezary
i Diana Półjanowscy, którzy na co dzień
mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
– Wcześniej byłem w Zabrzu tylko przejazdem. Nigdy nie miałem okazji zwiedzać,
a słyszałem o tym mieście dużo fajnych
rzeczy. Dziś mam okazję zobaczyć na własne oczy parę miejsc – uśmiechał się Cezary Półjanowski.
– Dowiedziałam się tu dużo nowych
rzeczy. Podziwiam górników, bo to naprawdę ciężka robota. Na Śląsku to był
chleb powszedni, ale ludziom spoza tego
regionu ciężko sobie to wyobrazić – podfoto: Jerz
y Pr

i Cezary Półjanowscy

foto: Igor Cieślicki
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Próba bicia rekordu w liczbie grających jednocześnie akordeonistów

Pełen emocji zjazd tyrolką
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„W stronę Schulza” to tytuł niezwykłej wystawy otwartej w Galerii Café Silesia

Schulz ożywił
magiczne
wnętrza
Artystyczny projekt wyreżyserowała Agata Duda-Gracz

„Zabrze Republiką
Marzeń” to projekt
kulturalny, który zainaugurowany został
w czerwcu w klimatycznych
wnętrzach zabytkowego hotelu Admirals Palast oraz Galerii Café Silesia. Oba te miejsca stały się sceną działań
inspirowanych twórczością
Brunona Schulza.

We wnętrzach opuszczonego hotelu zapanował klimat rodem z Schulzowskiego Drohobycza za sprawą Agaty Dudy-Gracz i towarzyszących jej aktorów,
którzy w zakamarkach pochodzącego
sprzed wieku budynku czytali fragmenty prozy pisarza.
– Ta wystawa nie miała takiej formy w żadnym innym mieście – podkreśla Jan Bończa-Szabłowski, wiceprezes fundacji
„Republika Marzeń”. – Zabrze kojarzyło
mi się do tej pory, jako krytykowi teatralnemu, z festiwalem „Rzeczywistość przedstawiona”. Przyjechałem tu dzięki namowom
Janusza Kapusty. Zobaczyłem ten niezwy-

8

kły hotel i pomyślałem, że to miejsce, które
trzeba zdobyć. I udało nam się zrealizować
ten szalony pomysł – dodaje.
„Aktorzy czytający Szulzem” w reżyserii
Agaty Dudy-Gracz wprowadzili uczestników wydarzenia w niezwykły klimat,
a magiczna sceneria hotelu nawiązywała

Wystawa „W stronę Schulza” w Galerii Café Silesia

Nasze Zabrze Samorządowe 7/2016

Wystawa „W stronę Schulza” po raz pierwszy zaprezentowana została w 2012 r.
na Zamku Królewskim
w Warszawie. Od tego
czasu otwierała Rok Polski
na Ukrainie i w Izraelu.
Gościła w uznanych muzeach oraz galeriach Polski
i Europy. – Edycja w Zabrzu
ma swój szczególny wymiar
– zwraca uwagę Jan Bończa-Szabłowski. – Oczarowani magią miasta postanowiliśmy rozciągnąć naszą
opowieść na cały sezon,
który przebiegać będzie pod
hasłem „Zabrze Republiką
Marzeń”. Inauguracją stała
się wystawa w Galerii Café
Silesia. Potem świat drohobyckiego artysty będzie
można odnaleźć także
w innych obiektach, choćby starej kopalni, Teatrze
Nowym czy Łaźni Łańcuszkowej. Zapraszamy na
sezon z udziałem najwybitniejszych artystów. Razem
z nimi podążać będziemy
w stronę Schulza aż do 12
lipca 2017 roku, by wspólnie
obchodzić jego 125. urodziny – podsumowuje wiceprezes fundacji „Republika
Marzeń”.

foto: Jerzy Przybysz

foto: Igor Cieślicki

Zabrze Republiką
Marzeń

wokół nas
Twórca o niezwykłej wyobraźni

ludzie poszukujący czegoś wyjątkowego,
tak jak wyjątkowa jest ta ziemia – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszę się, że za sprawą Schulza
przestrzenie tego najpiękniejszego hotelu
na Śląsku ożyły – dodaje. 
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do słynnego filmu Wojciecha Hasa „Sa- – To opowieść nie Brunona Schulza, ale
natorium pod Klepsydrą”. W hotelu na jego sąsiadów, którzy przyszli po nim –
czas wystawy uruchomiona została cu- uśmiecha się Agata Duda-Gracz. – Jestem oszołomiona gościnnością Zabrza.
kiernia ciast i deserów cynamonowych.
Wystawę „W stronę Schulza”, którą Jestem Ślązaczką, a po trzech dniach spęotwarto w Galerii Café Silesia, będzie dzonych w tym mieście jestem z tego jeszmożna oglądać do końca wakacji. Eks- cze bardziej dumna – dodaje.
pozycja poświęcona jest twórczości – Przygoda z Brunonem Schulzem
Brunona Schulza oraz artystów, dla pokazuje, że na Śląsku mieszkają
których dzieło tego znakomitego pisarza, malarza, rysownika i grafika
było inspiracją. W zabrzańskiej
fot
o:
Ig
or
galerii zagościły prace plejady
Ci
polskich artystów współczesnych: Kiejstuta Bereźnickiego, Jerzego Dudy-Gracza, Piotra Dumały,
Edwarda Dwurnika, Stasysa Eidrigevičiusa, Jana
Lebensteina, Franciszka
Maśluszczaka,
Adama
Myjaka, Tadeusza SmoW hotelu aktorzy czytali Schulza
lickiego, Ireny Stankiewicz, Franciszka Starowieyskiego, Józefa Szajny, Krystyny
Piotrowskiej i Wiesława Rosochy.
Wśród nich znajdują się również rysunki słynnego
polskiego
rzeźbiarza Igora Mitoraja
oraz fotografie
Ryszarda Horowitza.
Są
tu
również
prace trzech
artystów od
lat tworzących w Stanach
Zjednoczonych:
Andrzeja
DuNie zabrakło oryginalnej scenografii
dzińskiego, Janusza Kapusty i Rafała
Olbińskiego. Wszystkie
prace inspirowane są twórczością autora „Sklepów cynamonowych”, wiele z nich przywołuje klimat
prowincjonalnego żydowskiego miasteczka, świata Brunona Schulza.
lic

ki

foto: Igor Cieślicki

foto: wikipedia.org

t

Urodzony w 1892 r. w Drohobyczu i bestialsko zamordowany przez
hitlerowców w 1942 r. Bruno Schulz to jeden z najciekawszych
i najbardziej niezwykłych twórców europejskich XX wieku. Polski
pisarz pochodzenia żydowskiego, grafik i malarz, słynący z niezwykłej wyobraźni, bardzo bliskiej wyobraźni Franza Kafki, jest twórcą
wciąż niedocenianym i nieznanym. Pozostawił po sobie dwa tomy
opowiadań, które stały się literacką sensacją. Większość jego spuścizny spłonęła lub została zniszczona w czasie II wojny światowej.

fo t

o: I

Cieś
gor

licki
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Zabrzańscy radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu miasta na 2015 rok

westycji należało uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w północnej części
miasta. Wartość projektu sięga 56 mln
zł, a na jego realizację zabrzański samorząd pozyskał unijne dofinansowanie w wysokości 85 procent tej kwoty.
– W 2015 roku pozyskaliśmy łącznie 67
milionów złotych unijnego dofinansowania. Od początku minionej perspektywy finansowej, czyli od
2007 roku, uzyskane dofif
nansowanie sięga prawie
907 milionów złotych.
Z jego wykorzystaniem
Za absolutorium zagłosowała zdecydowana większość radnych
miasto
zrealizowało projekty o wartości prawie 1,2 miliarŚrednio co czwarta złotówka z ubiegłoda złotych – wyliczał
rocznego budżetu Zabrza przeznaczoskarbnik
miasta
na została na inwestycje. Najwyższą
Piotr Barczyk.
Dzięki realizowanym
pozycję wśród wydatków tradycyjnie już
w ubiegłym roku inwePrezydent Małgorzata Mańka-Szulik
stanowiła oświata. Podczas czerwcowej
stycjom Zabrze umocniodbiera gratulacje
ło
swą pozycję na szlaku
sesji zabrzańscy radni pozytywnie ocenili
zabytków techniki. Zwiedzawykonanie budżetu miasta za 2015 rok i udzielijącym udostępniony został m.in. odmieniony poziom 170 Kopalni Guido,
li absolutorium prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik.
trwały prace w kompleksie Sztolnia
Królowa
Luiza. Stabilny fundament dla
na
inwestycje
około
miliarda
złotych
–
– Rok 2015 był kolejnym rokiem proinwestycyjnym. Na ten cel przeznaczy- podkreślała podczas sesji prezydent dalszego rozwoju miasta zapewnił giliśmy około dwustu milionów złotych. Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. gantyczny projekt poprawy gospodarW ciągu minionych pięciu lat wydaliśmy Do największych ubiegłorocznych in- ki wodno-ściekowej. – Bardzo ważnym
ot

o:

o
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i
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foto: Igor Cieślicki

Absolutorium dla prezydent Zabrza
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Budynek przy ul. Niedziałkowskiego

Poziom 170 w Kopalni Guido

Śląski Park Technologii Medycznych

Rekultywacja terenów nad Bytomką

Nowe przedszkole w Mikulczycach

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
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Warto wiedzieć

Z 1 miliarda
do 2,5 miliarda
złotych wzrosła
wartość majątku
gminy na
przestrzeni
ostatnich
dziesięciu lat
dla Zabrza i mieszkańców projektem była
rekultywacja zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej terenów
nad Bytomką. Dzięki jego realizacji powiększone zostały zielone płuca miasta. Koszt projektu to 29 milionów złotych, a na jego realizację pozyskaliśmy
24,6 milionów złotych dofinansowania
z Funduszu Spójności – zwracała uwagę
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

– Sprawozdanie z wykonania budżetu
jest przejrzyste, czytelne i we wszystkich
aspektach rzetelne – mówił w imieniu
radnych PiS Bogusław Znyk.
Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem prezydent miasta absolutorium
głosowało 17 radnych. Przeciwni byli radni PO i jeden radny niezależny. – Bardzo
dziękuję za udzielenie absolutorium. Polityka budżetowa jest jednym z narzędzi realizacji strategii rozwoju miasta. Dzięki właściwej gospodarce finansowej i inwestycyjnej
majątek gminy Zabrze wzrósł w ostatnich
10 latach z około 1 miliarda do około 2,5 miliarda złotych – podsumowuje prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

W 2015 r. przeprowadzono pierwszą
edycję Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. O przeznaczeniu 3 mln zł
zdecydowali w głosowaniu mieszkańcy, wybierając 13 spośród poddanych
ocenie projektów. Dodatkowo podjęto decyzję o realizacji dwóch kolejnych
projektów z dzielnic, które osiągnęły
najwyższą frekwencję w głosowaniu.
– Zabrzanie mają bardzo ciekawe pomysły i ten obszar będziemy chcieli rozwijać
– zapowiadała prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Wykonanie ubiegłorocznego budżetu
pozytywnie zaopiniowała Regionalna
Izba Obrachunkowa w Katowicach. –
Zabrze zmienia się na lepsze i to jest dostrzegane z zewnątrz – mówił Krzysztof
Partuś z klubu Skuteczni dla Zabrza.
– W ubiegłym roku w mieście udało się
zrealizować wiele ważnych zadań z dziedziny oświaty, ochrony środowiska czy
sportu. Przestało straszyć miejskie targowisko, powstały kolejne trasy turystyczne. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przygotowane rzetelnie
i nie ma podstaw do kwestionowania go
– zaznaczał.

Takie są liczby:

1,2 mld zł

wydało Zabrze
w latach 2007–2015
na realizację projektów
współfinansowanych
z budżetu Unii
Europejskiej

Wydatki budżetowe w 2015 r.

907 mln zł

253 mln zł – oświata
227 mln zł – inwestycje
136 mln zł – pomoc społeczna
e
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to wysokość
pozyskanego przez
zabrzański samorząd
dofinansowania
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Poprawa bezpieczeństwa

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Nowa siedziba Wydziału Inżynierii Biomedycznej

Targowisko Miejskie Pod Ratuszem

Termomodernizacje szkół i przedszkoli

Hala tenisowa przy ul. Olimpijskiej
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W lipcu po raz kolejny wręczone zostaną wyróżnienia św. Kamila

Otwierają serca dla innych
Kierująca zabrzańskim kołem Towarzystwa Pomocy
św. Brata Alberta Maria Demidowicz, lekarz pediatra prof. Danuta Sońta-Jakimczyk oraz pracownicy
Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez
Zakon Kamilianów w Zabrzu to tegoroczni laureaci wyróżnień św. Kamila. Statuetki wręczone
zostaną 9 lipca podczas gali w Teatrze Nowym.
Popularnymi „Kamilkami” honorowane są od lat
osoby i instytucje
działające społecznie
na rzecz mieszkańców naszego
miasta. W tym roku grono to powiększy
się o trójkę kolejnych laureatów. Wśród
nich jest Maria Demidowicz, od 2001 r.
prezes Koła Zabrzańskiego Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, które
w naszym mieście prowadzi m.in. Ośrodek Wsparcia dla Kobiet i Przytulisko.
Jak podkreśla pani Maria, pomaganie

ubogaca, a swoją działalność w Towarzystwie postrzega przede wszystkim
w kategorii służby innym ludziom.
Prof. Danuta Sońta-Jakimczyk to specjalista w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej. Przez wiele
lat pracowała w Katedrze i Klinice Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii
w Zabrzu. W swojej pracy zawodowej
skoncentrowała się na działaniach prowadzących do skutecznego leczenia
białaczki u dzieci.
Statuetkę św. Kamila odbiorą także
w tym roku pracownicy Domu Pomocy

Społecznej prowadzonego przez Zakon Kamilianów przy ul. Cisowej 6. Od
wielu lat, z wielkim zaangażowaniem
i poświęceniem, opiekują się oni ludźmi
chorymi, cierpiącymi i niepełnosprawnymi, niosąc im ulgę i życzliwe wsparcie.
Wyróżnienia św. Kamila mają w Zabrzu
długą tradycję. Ustanowiono je w 2001 r.
Nagrody otrzymują osoby oraz instytucje, które poprzez swą działalność
społeczną na rzecz miasta i jego mieszkańców przyczyniają się do tworzenia
pozytywnego wizerunku Zabrza. Wśród
dotychczasowych laureatów są m.in.:
prof. Marian Zembala, Elżbieta Seferowicz, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Zabrzu, prof. Bożena Hager-Małecka oraz Komitet Obrony Mieszkańców Wszystkich Mieszkań
Huty Zabrze.

MM
Gala w Teatrze Nowym rozpocznie się 9 lipca
o godzinie 17. Dzień później, o godzinie 12.15,
w kościele św. Kamila odprawiona zostanie
uroczysta msza w intencji patrona miasta.

Kolejny efekt współpracy Politechniki Śląskiej i zabrzańskiego samorządu

Centrum Nauki dla mieszkańców
List intencyjny w sprawie utworzenia w mieście Centrum
Nauki „Od Przedszkola do Seniora” podpisali w czerwcu
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik.
– Już małe dzieci bardzo garną się nie tylko
do wiedzy, ale też do eksperymentów. Coraz aktywniejsi są również seniorzy, którzy
mają potrzebę kontaktu z ludźmi nauki. To
jest podstawą naszego działania. W Polsce
podobne ośrodki bardzo dobrze funkcjonują i mamy nadzieję, że nasze Centrum
także będzie cieszyło się powodzeniem
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Centrum Nauki ma ruszyć w październiku.
Proponowane zajęcia będą dotyczyły
wielu tematów związanych z rozwojem
społeczeństwa, począwszy od ochrony

12

środowiska naturalnego, a skończywszy
na specjalistycznych zajęciach, np. z metod zarządzania. Uczestniczyć w nich będzie mógł każdy.
Zajęcia mają się odbywać na wydziałach
uczelni oraz w instytucjach miejskich.
– Zostanie uruchomiony system internetowy, w ramach którego będzie można
zgłaszać chęć udziału w poszczególnych
przedsięwzięciach organizowanych przez
Centrum. Od liczby chętnych będzie zależało, ile grup seminaryjnych przygotujemy.
Na tym etapie niczego nie ograniczamy.
Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób bra-
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ło udział w proponowanych wydarzeniach
– podkreśla dr hab. Aleksandra Kuzior
z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. – Podobne inicjatywy
pojawiły się w Gdyni, Warszawie czy Wrocławiu. Myślę, że nasze Centrum będzie
miało swoją specyfikę, ponieważ mamy
tu obiekty, które możemy wykorzystać do
edukacji, na przykład Kopalnię Guido. Liczymy na integrację środowiska lokalnego
wokół idei, które w Centrum Nauki zostaną
wyartykułowane – dodaje.
– Nasz potencjał edukacyjny nie jest w pełni
wykorzystany. Zajęcia dydaktyczne, które
prowadzimy, są skierowane do studentów.
W ramach nowej inicjatywy chcemy działać
na rzecz społeczności lokalnej w każdym
wieku – podsumowuje prof. Marian Turek, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. 
MM

wokół nas
Miniony miesiąc obfitował w ciekawe wydarzenia kulturalne

– Spotykamy się już od 19 lat, by pokazywać, jaka siła i radość tkwi w tych młodych ludziach. Kultura to obszar, w którym ludzie są blisko siebie, potrafią współpracować i doskonale się bawić. To wielka
radość, że tyle osób chce tej przygody ze
sztuką zakosztować – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Po Grand Prix tegorocznej imprezy sięgnęła 23-letnia Klaudia Lata z Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Nagrody i wyróżnienia przyznano także
w każdej z dziesięciu kategofot
o:
Ig
or
rii wiekowych. Zwycięskie
Ci
prace będzie można zobaczyć na pokonkursowej wystawie przygotowanej w Kopalni
Sztuki przy ul. Hagera w Zabrzu. – Wernisaż i wręczenie nagród planujemy na
23 września. W październiku zamierzamy
przenieść wystawę do
gmachu Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach – zapowiada Witold Berus, pomysłodawca festiwalu.
eś

foto: Igor Cieślicki

Czerwiec pod znakiem festiwali

lic

Sport był motywem przewodnim XIX
Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. Dziewięć orkiestr zaprezentowało się podczas XII Zabrzańskiego
Festiwalu Orkiestr Dętych im. Edwarda
E. Czernego. Miejski Ogród Botaniczny zaprosił z kolei na Festiwal Kwiatów.

foto: Jerzy Przybysz

Zorganizowany 3 czerwca XIX Międzynarodowy Festiwal Rysowania przyciągnął do hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji około tysiąca młodych artystów. – Jestem tu drugi raz. Bardzo mi się
podoba, że jest duży wybór modeli. Na
pewno nie chcę zrobić realistycznego rysunku, tylko bardziej ekspresyjny – mówi
Wiktoria Papała z Gierałtowic, uczen-

Jedno ze stoisk na Festiwalu Kwiatów

nica Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu.
– Temat bardzo mi się podoba, bo mam do
czynienia ze sportem, między innymi jeżdżę na rolkach. W poprzednich latach bardziej zwracałam uwagę na podobieństwo
do modela. Teraz bardziej skupiam się na
fakturach – podkreśla Milena Nowak.
– To jednocześnie nauka i dobra zabawa.
Możemy poznać osoby mające te same
pasje i otrzymać wskazówki od doświadczonych nauczycieli – zwraca uwagę
Marta Curyło (na zdj. powyżej).
Na imprezie nie zabrakło przedstawicieli miast partnerskich Zabrza. Przyjechali Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie i po
raz pierwszy goście z Zahle w Libanie.
– Jesteśmy zachwyceni pod każdym względem. Postaramy się, by co roku przyjeżdżała od nas grupa uczestników – uśmiecha się Ardem Najarian.
– Mamy kategorie od dwóch do stu lat, by
dzieci, młodzież i dorośli mogli się w nich
odnaleźć. Z kategorii ogólnych wyłączone
są kategorie dla szkół plastycznych – mówi
Wojciech Werner, dyrektor ZS nr 18, do
którego należą Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne.

foto: Jerzy Przybysz

ki

Motywem przewodnim festiwalu był sport

Efektowny przemarsz ulicami

Dziewięć orkiestr zaprezentowało się
12 czerwca podczas XII Zabrzańskiego
Festiwalu Orkiestr Dętych im. Edwarda
E. Czernego. Muzycy przemaszerowali
ulicami miasta, a następnie zachwycali
publiczność zgromadzoną na placu Teatralnym. Warsztaty tematyczne, koncerty, spektakle i spotkania poetyckie
znalazły się z kolei w programie X Festiwalu Kwiatów, który w ostatni weekend
czerwca odbył się w Miejskim Ogrodzie
Botanicznym. 
MM
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Zabrzański plastyk zaprosił na jubileuszowy piknik

„Mówię życiu TAK” to hasło, które witało uczestników Pikniku
w Plastyku. Impreza zorganizowana została 18 czerwca w ramach obchodów jubileuszu Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu. Nie
zabrakło występów wychowanków szkoły, pokazów policyjnych
i pierwszej pomocy oraz zabytkowych samochodów.

foto: UM Zabrze

Przypomnijmy, że uczniowie i nauczyciele ZS nr 18 mają w tym roku podwójną okazję do świętowania. Mija bowiem

Piknik odbył się 18 czerwca

80 lat od momentu, gdy w Kończycach
powstała szkoła podstawowa. Sześćdziesiąt lat później w ramach placówki
zaczęła funkcjonować szkoła plastyczna, czyli obecne Liceum Plastyczne oraz
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Zabrzański plastyk był pierwszą
w Polsce szkołą prowadzoną przez samorząd.
– Stworzenie szkoły plastycznej w mieście
o tradycjach przemysłowych i robotniczych było bardzo trudnym przedsięwzięciem. Na szczęście wspierało nas nie tylko
środowisko artystyczne, ale również grupy samorządowców i wolontariuszy. Ważna była rola miejscowej Rady Dzielnicy.
Dzisiaj, po 20 latach, możemy z całą satysfakcją i dumą stwierdzić, że warto było
podjąć ten trud – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
a przed laty dyrektor placówki. 

GOR

Na osiedlu Kotarbińskiego powstał plac zabaw

Kolorowy raj dla maluchów
Huśtawki, zjeżdżalnia, kiwaczki, piaskownice czy ścianki wspinaczkowe to tylko część atrakcji, z których mogą korzystać
dzieci w Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego. Przy
ul. Franciszkańskiej powstał piękny plac zabaw wyposażony
w wiele ciekawych urządzeń, w tym także dostosowanych do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego to kolejna inwestycja zrealizowana w mieście w ramach budżetu partycypacyjnego. Bezpieczna i kolorowa
przestrzeń do zabawy została przygotowana w sąsiedztwie Przedszkola nr
48 z Oddziałem Integracyjnym. Przypomnijmy, że w drugiej edycji budżetu
partycypacyjnego mieszkańcy zdecydo-
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wali o podziale 4 mln zł. Rok wcześniej
pula pieniędzy do podziału wynosiła 3
mln zł. Do tej pory w ramach budżetu
partycypacyjnego powstały m.in. miejsca do rekreacji w Biskupicach, oświetlenie uliczne na osiedlach Młodego
Górnika i Kopernika czy też boisko przy
Gimnazjum nr 29 w Rokitnicy.

GOR
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Miejski Ogród Botaniczny

Zabrze zacieśnia
współpracę
z Uniwersytetem
Śląskim

Dla ekologii
i dydaktyki
Miejski Ogród Botaniczny
w Zabrzu będzie współpracować z Wydziałem
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego. Porozumienie
w tej sprawie podpisali
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i rektor elekt uczelni prof. dr
hab. Andrzej Kowalczyk.

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu zachwyca różnorodnością
gatunków roślin, przez co posiada duże znaczenie ekologiczne,
zdrowotne i dydaktyczne. Podpisane porozumienie o współpracy
umożliwi studentom realizowanie tematów prac licencjackich
i magisterskich, pozwoli także
korzystać w pełni z bogactwa
gatunkowego roślin na terenie
ogrodu podczas zajęć terenowych. To już kolejna przestrzeń
współpracy Zabrza i Uniwersytetu
Śląskiego. 13 czerwca w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 11
zostało podpisane porozumienie
o współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w zakresie współpracy dydaktycznej
i naukowo-badawczej. 
GOR

foto: Jerzy Przybysz
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W czerwcu obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego

foto: Igor Cieślicki

Na pamiątkę pierwszych wyborów

Dzień Samorządowca był okazją do uhonorowania długoletnich pracowników

Dzień Samorządu Terytorialnego z jednej strony przypomina o pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych, z drugiej jest okazją, by podziękować ludziom
tworzącym samorządną Polskę. W naszym mieście spotkali się oni 7 czerwca na Arenie Zabrze.
– Zabrzańscy samorządowcy to ludzie
bardzo zaangażowani i dumni ze swojego
miasta. To ludzie, którzy potrafią pracować na sukcesy miasta i nie szczędzą cza-

su i sił, gdy jest taka potrzeba – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziś nie do końca zdajemy sobie może sprawę, że kiedyś było inaczej,

że wywalczona demokracja to długie lata
zmagań. Wiele osób pracujących w urzędzie pamięta ten czas i dla nich jest to
święto szczególne. My cieszymy się dziś
z osiągnięć demokracji, z tego, że żyjemy
w wolnym kraju i mamy wpływ na to co
dzieje się w naszym mieście, regionie –
dodaje.
Uczestnicy spotkania na stadionie obejrzeli m.in. przygotowany przez Telewizję Zabrze film o zmianach zachodzących w ostatnim czasie w naszym mieście. Były gratulacje i podziękowania
dla osób przechodzących na emeryturę. – Dzień Samorządowca to bardzo miły
dzień wspomnień, podziękowań, nagród,
a jego atrakcją jest także przygotowany
koncert – uśmiecha się Ewa Weber, sekretarz miasta.
Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 r.
Obchodzony jest 27 maja dla upamiętnienia przeprowadzonych tego dnia
w 1990 r. pierwszych wyborów samorządowych. 
WG

Od dekady działa Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Pod znakiem sprawnego zarządzania

foto: TVZ

– Oprócz bieżących zadań związanych z utrzymaniem i zarządzaniem
budynkami zajmujemy
się także prowadzeniem
inwestycji. Do najważniejszych w ostatnich latach należały budowa Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka, remont siedziby Muzeum Miejskiego czy adaptacja budynku
na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.
W ciągu roku realizujemy także dwie, trzy
termomodernizacje – wylicza Tomasz Saternus, dyrektor JOFGN.

– Kiedy Jednostka zaczynała swoją
działalność, pracowało w niej kilkanaście osób. Pierwsze kroki dotyczyły wyłącznie zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Dziś Jednostka obsługuje
prawie 10 tysięcy lokali mieszkalnych,
dzierżawy gruntów, realizuje też duże
inwestycje – mówi Anna Wyleżoł, naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. Wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski zwraca uwagę, że na przestrzeni lat Jednostka
ewoluowała.

– To wiązało się ze zmianą koncepcji zarządzania nieruchomościami w mieście. Obecnie
mamy spółkę komunalną
ZBM-TBS, która zajmuje się
zarządzaniem wspólnotami
mieszkaniowymi. Z drugiej
strony jest Jednostka, która zajmuje się w dużej
mierze budynkami, które w stu procentach należą
do gminy. Oczywiście, są pewne wyjątki, ale to pokazuje nową koncepcję w zakresie myślenia o tym,
w jaki sposób powinniśmy zarządzać nieruchomościami gminy – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Lewandowski. – W ciągu tych dziesięciu lat
Jednostka wykazała się doskonałymi umiejętnościami w zakresie przeprowadzania inwestycji
miejskich. Ostatni okres, między innymi ze względu na pozyskiwanie środków unijnych, był bardzo
intensywny w tym zakresie. Urząd Miejski sam nie
był w stanie zrealizować wszystkich przedsięwzięć
inwestycyjnych. Jednostka okazała się bardzo pomocna, występując jako inwestor – dodaje.  MM

foto: TVZ

Początkowo do jej zadań należało rozliczanie wspólnot i gminnych
zasobów mieszkaniowych. Teraz kompleksowo zajmuje się tysiącem budynków w mieście. Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu ma już 10 lat. Jubileusz był okazją do zorganizowanego w czerwcu okolicznościowego spotkania.
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Już od 15 lat działa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

Specjalistyczne pracownie oraz kształcenie w 23 zawodach
w ramach 4-letniego technikum i 25 kwalifikacyjnych kursów
zawodowych to aktualna oferta Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. Placówka, która znakomicie przygotowuje uczniów do wymogów rynku pracy, świętowała w czerwcu 15-lecie istnienia.
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
i Ustawicznego w Zabrzu jest publiczną
placówką oświatową prowadzącą szkolenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy zabrzańskich
szkół zawodowych oraz średnich, a także
bezpłatne kształcenie osób dorosłych.
– Piętnastolecie wydaje się może niezbyt
wielkim jubileuszem, ale patrząc na to, co
udało się tutaj osiągnąć, możemy być pod
wrażeniem – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Aby stworzyć takie miejsce, trzeba mieć wizję oraz
ludzi, którzy ją zrealizują. Dlatego gratuluję panu dyrektorowi Ryszardowi Grucy,
że konsekwentnie realizuje obrany kierunek i pozyskuje kolejnych przyjaciół do
realizacji wyznaczonych zadań – dodaje.
W ramach CKPiU działa m.in. kształcące
w 4-letnim cyklu Technikum Centrum
Kształcenia Praktycznego. Oferowane tu
zawody to m.in. technik architektury krajobrazu, budownictwa, urządzeń i systemów energii odnawialnej, eksploatacji
portów i terminali, hotelarstwa, obsługi
ruchu turystycznego oraz usług gastronomicznych. W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczą się przyszli murarze, posadzkarze czy monterzy instalacji i urządzeń
sanitarnych. CKPiU to także Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
i Ośrodek Szkolenia Kierowców. Placów-
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ka kształci również w trybie zaocznym.
– Nasze kierunki są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Mamy ofertę zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Na
tle innych szkół wyróżniamy się tym, że
jesteśmy zespołem placówek, mamy fantastyczną bazę, dzięki temu możemy kształcić w nowych technologiach, przez co nasi
absolwenci są atrakcyjni na rynku pracy.
Do tego proponujemy młodzieży praktyki
zawodowe również za granicą – wylicza
Mariola Jakubiec-Gawron, wicedyrektor
CKPiU. – Udało nam się wspólnymi siłami stworzyć dobrą placówkę kształcenia

Przygotowane przez uczniów występy
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Dyrektor CKPiU Ryszard Gruca

foto: UM Zabrze

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt

praktycznego i ustawicznego. Przez te lata
pozyskaliśmy przyjaciół, sponsorów, którzy zafundowali nam świetne pracownie
kształcenia zawodowego – podkreśla Ryszard Gruca, dyrektor CKPiU.
Uczniowie mają do dyspozycji Halę Nowych Technologii, w skład której wchodzą m.in.: pracownia instalacji sanitarnych Roca, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS czy pracownie kosmetyczne i fryzjerskie.
– Do pracowni odnawialnych źródeł energii przychodzimy dwa razy w tygodniu. To,
że możemy wszystkiego dotknąć, rozkręcić,
zobaczyć od środka, jak wygląda, z pewnością przyda się w prawdziwej pracy – mówi
Marcin Świąc, uczeń technikum.
– Podczas zajęć praktycznych uczymy się
obsługi maszyn. A pracownie, które mamy
do dyspozycji, są bardzo dobrze wyposażone – podsumowuje Kamil Lubiński.

SOR

foto: UM Zabrze

foto: Igor Cieślicki

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

wokół nas

wizualizacja: ZBM-TBS

Osiedle Trocera w Zabrzu, czyli wymarzone miejsce do zamieszkania

Tak ma wyglądać gotowe osiedle

Mieszkania czekają na lokatorów
Nowe osiedle składać się będzie z sześciu czterokondygnacyjnych budynków o łącznej liczbie 72 mieszkań.
Zostały one zaprojektowane tak, aby
spełniać wszelkie potrzeby przyszłych
najemców. W ofercie będą zarówno
kawalerki, jak również mieszkania
dwu- i trzypokojowe. Do wyboru są lokale o powierzchni od 33 do 67 metrów
kwadratowych.
– Kameralna lokalizacja, nowoczesne budownictwo, szeroki wachlarz dostępnych
mieszkań, duży parking i bliskość centrum miasta to tylko niektóre atuty osiedla Trocera. Oferta zamieszkania na osiedlu wydaje się być bardzo atrakcyjna dla
rodzin z dziećmi. Zaplanowano tu plac
zabaw, ławeczki wśród zieleni, a samo
usytuowanie osiedla Trocera gwarantuje
bliskość szkół i przedszkoli – podkreśla
Stanisław Błaszkiewicz, prezes spółki
ZBM-TBS.
Już dziś każdy zainteresowany najemca może złożyć wniosek o najem lokalu
mieszkalnego w sekretariacie spółki.
Należy spełnić tylko dwa warunki: nie
posiadać tytułu prawnego do mieszka-

nia na terenie gminy Zabrze oraz wykazać dochód pozwalający na utrzymanie
mieszkania. Następnym krokiem jest
wybór, spośród 72 dostępnych mieszkań, najbardziej odpowiadającego potrzebom lokalu i złożenie wniosku do
30 sierpnia 2016 r.
Wnioski dostępne są w siedzibie spółki
(pok. 211) oraz na stronie internetowej:
www.osiedletrocera.pl. Jedyne koszty, z jakimi musi się liczyć przyszły najemca, to deklarowana samodzielnie,
zwrotna i rewaloryzowana partycypacja w kosztach budowy (do 25 procent
wartości odtworzeniowej) oraz wpłata zwrotnej i rewaloryzowanej kaucji,
stanowiącej 12-krotność miesięcznego
czynszu. Zostaje tylko dopełnienie formalności w postaci podpisania umowy
partycypacji i umowy najmu, wpłaty
deklarowanej partycypacji i kaucji.
– Wiele młodych osób zastanawia się: kupić czy wynająć? Silnie zauważalne w Polsce dążenie do posiadania, bycia właścicielem, skłania wiele osób do zakupu. Jednak tylko nielicznych na to stać, bez podpierania się długoletnim kredytem hipo-

tecznym lub innymi formami długotrwałych obciążeń finansowych. Mieszkania
na wynajem na osiedlu Trocera są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy
chcą mieszkać nowocześnie i wygodnie
w centrum miasta, nie angażując ogromnych środków finansowych – zwraca
uwagę prezes Stanisław Błaszkiewicz.
– Wynajmując mieszkanie na osiedlu
Trocera można zapewnić sobie i swojej
rodzinie komfort pewnego i wygodnego
mieszkania na długie lata. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
www.osiedletrocera.pl, gdzie znajdują
się wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do stania się wkrótce szczęśliwym
mieszkańcem nowoczesnego osiedla Trocera w Zabrzu – podsumowuje prezes
Błaszkiewicz. 
bt

wizualizacja: ZBM-TBS

Dużymi krokami zbliża się nowa inwestycja Zarządu Budynków
Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Zabrzu. Do 2019 roku przy ul. Trocera powstanie nowoczesne, przytulne osiedle na miarę XXI wieku.

Spółka planuje budowę sześciu bloków
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W Zabrzu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej elektrociepłowni Fortum

Ekologiczne ciepło z serca Śląska

ot

foto: Igor Cieślicki

wstają aktualnie fundamenty nowego
zakładu. Będą się one opierać na 335
palach o głębokości sięgającej nawet
24 metrów. Metoda palowania polega na wierceniu w ziemi otworów
i umieszczaniu w nich specjalnych metalowych konstrukcji, czyli tzw. koszy
zbrojeniowych, które zalane są betonem. W dalszych etapach prac budowlanych wykonawca będzie miał
za zadanie m.in. przygotowanie żelbetowej konf
strukcji głównej klatki
schodowej oraz realizację prac fundamentow ych
Prezydent Zabrza z orderem od fińskiej głowy państwa
pod główną galerię podawania
paliwa.
Firma
Aż 870 milionów złotych wyda fińska
będzie również
firma Fortum na budowę w Zabrzu
odpow iedzial nowej elektrociepłowni. W czerwcu
na za roboty
budowlane pod
wmurowano kamień węgielny pod giinstalację oczyszO inwestycji opowiada Adam Kampa z Fortum
gantyczną inwestycję. W uroczystości
czania spalin, a także
wybudowanie
uczestniczyły minister handlu zagraniczbudynku maszynowni
nego i rozwoju Finlandii Lenita Toivakka oraz
i budynku elektrycznego
z
nastawnią
elektrociepłowni.
ambasador Finlandii w Polsce Hanna Lehtinen.
– Mając na uwadze fakt, że nowa elektro– To bardzo ważna inwestycja ze względu stwo energetyczne. Bardzo się cieszę, ciepłownia powstaje obok historycznego
na miejsca pracy, które tworzy. Jest ona że możemy współpracować z Finlan- zakładu w Zabrzu, warto podkreślić, że
również przyjazna środowisku. Pomoże dią, bo znamy doświadczenia tego kra- w ramach projektu zachowane zostaną
także przedsiębiorcom i lokalnej społecz- ju w tej dziedzinie – mówi prezydent obiekty posiadające walory produkcyjne,
ności rozwijać się w sposób zrównoważo- Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. wizualne bądź architektoniczne. Część
ny. To inwestycja dla przyszłych pokoleń Na gigantycznym placu budowy po- dawniej wykorzystywanych obiektów nie
– zaznacza minister Lenita Toivakka.
– Nowa elektrociepłownia w Zabrzu stanowi kluczowy element naszego planu
inwestycyjnego dla Śląska, którego wartość do 2022 roku przekroczy miliard
złotych. W miejsce wysłużonego zakładu
mieszkańcy zyskają wydajne źródło ciepła, którego wykorzystanie pozytywnie
wpłynie na jakość powietrza w regionie.
Ponadto nowoczesna elektrociepłownia
zapewni im pewne i bezpieczne dostawy
ciepła sieciowego w długiej perspektywie
– podkreśla Mikael Lemström, prezes
Fortum Power and Heat Polska. – Dziękuję Zabrzu za współpracę. Bez waszej
pomocy nie byłoby nas tutaj – dodaje.
– Nasza 120-letnia elektrociepłownia
wchodzi właśnie w nowy etap życia.
Obiekt zyskał gospodarza, który zaTak ma wyglądać gotowa elektrociepłownia
pewni naszemu miastu bezpieczeńo:

o
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foto: Igor Cieślicki

pełni już jednak funkcji produkcyjnych
i nie posiada wartości architektonicznej. Dlatego, aby przygotować teren pod
budowę, rozebraliśmy między innymi
elektrofiltr oraz starą ładowarko-zwałowarkę, która niegdyś odpowiadała za
ładunek, transport i składowanie węgla – mówi Adam Kampa, manager
ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum.
Równolegle do prac budowlanych trwa
produkcja elementów części ciśnieniowej przyszłego kotła wielopaliwowego. Docelowo będzie on spalał paliwa
w złożu fluidalnym. Kocioł będzie dysponował nowoczesnym kompleksowym systemem oczyszczania spalin.
Nowe źródło ciepła będzie zasilane

Budowa w liczbach:

to liczba betonowych pali,
na których opierać się
będą fundamenty
nowego zakładu

4,4 tysiąca
ton stali wykorzystanych
zostanie do budowy

19 tysięcy
metrów
sześciennych betonu
zużyją budowlańcy

przede wszystkim węglem i paliwem
alternatywnym (RDF – Refuse Derived
Fuel) z możliwością spalania biomasy
oraz miksu tych trzech paliw.
– Węgla będzie mniej więcej połowa.
Druga połowa to paliwa odnawialne –
zwraca uwagę Piotr Górnik (na zdj.
powyżej), dyrektor produkcji Fortum.
– To, co budujemy w Zabrzu, opiera się
na najnowocześniejszych dostępnych
rozwiązaniach. To spowoduje ograniczenie emisji zarówno związków azotu, jak
i siarki oraz pyłów – dodaje.

foto: Fortum

335

Eksperci Fortum szacują, że dzięki zlikwidowaniu wyeksploatowanych jednostek opalanych węglem emisja pyłów spadnie ponad jedenastokrotnie,
a dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie. Nowoczesny zakład powstanie do
2018 r. i będzie produkował ciepło dla
70 tysięcy gospodarstw domowych
w Zabrzu oraz Bytomiu. W tym celu do
końca 2018 r. wybudowany zostanie
odcinek sieci ciepłowniczej o długości
około 10 kilometrów, który połączy
nowoczesny zakład z bytomską siecią
rozprowadzającą ciepło do mieszkańców. Aktualnie trwa procedura wyboru
wykonawcy tej inwestycji.
Podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała Order Lwa Finlandii. To odznaczenie nadawane przez prezydenta
Finlandii za wybitne zasługi w pracy
na rzecz dobra publicznego. Prezydent
Zabrza została doceniona za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę
przyczyniającą się do rozwoju miasta
na wielu płaszczyznach.
– Angażując się w pracę w samorządzie
nie myśli się o odbieraniu godności i tytułów. To wyróżnienie na pewno będzie
motywować do dalszej pracy. Cieszę się,
że doceniono starania o budowanie w Zabrzu klimatu przyjaznego inwestowaniu
– podsumowuje prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. 

GOR
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Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego istnieje już od 20 lat

Wystrzałowe okrągłe urodziny
się z zabytkową bronią bracia mogli
sprawdzić na terenie Zespołu Szkół
nr 7 w Makoszowach. Pokaz artyleryjski przygotowany został z kolei
na placu przy pomniku Wincentego
Pstrowskiego. W programie jubileuszowych obchodów znalazła się także akademia w Gimnazjum nr 16.
Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego liczy obecnie siedemnastu
stałych członków. Od 2014 r.
ma własny sztandar. Zabrzańscy bracia uświetniają często miejskie
uroczystości. Biorą
także udział w zawodach strzeleckich, a wszędzie,
gdzie się pojawią, przyciągają
spojrzenia efektownymi strojami z minionej
epoki.

WG
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foto: Jerzy Przybysz

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć efektownej salwy

to:

Jer

P
zy
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Gościem jubileuszu był bp Jan Kopiec

skup gliwicki Jan Kopiec.
W trakcie nabożeństwa odbyła się inwestytura, czyli
nadanie tytułów Rycerzy św. Piotra
i Pawła Apostołów. Poświęcony został również sztandar Muzeum Techniki Wojskowej.
Kurkowe święto nie mogło się obyć
bez zawodów strzeleckich. Celność
oka i pewność ręki w obchodzeniu

Barwny korowód przeszedł ulicami
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Msza w kościele św. Anny

foto: Jerzy Przybysz

Tradycja bractw kurkowych, których
członkowie kiedyś najczęściej strzegli wiejskich osad i grodów, sięga XIII
wieku. Dziś kurkowi bracia ćwiczą
strzelanie z zabytkowej broni, kultywują średniowieczne zwyczaje i uczą
patriotyzmu. Na zabrzańskie obchody ich święta dotarli zaprzyjaźnieni bracia kurkowi i przedstawiciele
zakonów rycerskich z Polski i innych
krajów. Do naszego miasta przyjechali m.in. templariusze. Wśród gości byli przedstawiciele samorządu,
służb mundurowych i polityki z senator Anną Marią Anders na czele.
– Strzelałem wraz z kolegami w „Temidzie”, najstarszym klubie strzeleckim
w Zabrzu. Z czasem przeistoczyliśmy się
w bractwo kurkowe i tak działamy już
dwadzieścia lat – opowiada Adam Majchrzak, hetman Bractwa Kurkowego
Grodu Zabrzańskiego.
Jubileuszowe obchody zostały oficjalnie zainaugurowane w Muzeum Górnictwa Węglowego. Stamtąd uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła
św. Anny, gdzie odprawiona została
rycerska msza. Przewodniczył jej bi-

y sz
rzyb

Była rycerska msza, barwny korowód
na ulicach, wojskowy piknik i oczywiście efektowne wystrzały. Bractwo
Kurkowe Grodu Zabrzańskiego świętowało jubileusz 20-lecia istnienia.
Urodzinowe obchody trwały trzy dni.
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Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi obchodzi 25-lecie

Na obchodach jubileuszu nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu

Ćwierć wieku z sercem
Powstają tu protezy serca dla dzieci i dorosłych. Konstruowane
są narzędzia i roboty chirurgiczne. Specjaliści zgłębiają tajniki komórek i tkanek w terapii serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi to marka uznana na całym świecie.
Placówka świętuje właśnie jubileusz 25-lecia działalności.
– Za nami jest pięknie, a będzie jeszcze lepiej – uśmiecha się Jan Sarna, dyrektor
FRK. – 25-lecie działalności to okazja, by
podziękować naszym partnerom i współ-

pracownikom oraz wszystkim, którzy swoją wiedzą, kompetencją, umiejętnościami,
talentem, zaangażowaniem i życzliwością
wspierali prace Fundacji na polu nauko-

wym, badawczym, wdrożeniowym i szkoleniowym – dodaje.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii założona została ćwierć wieku temu przez 17
osób: lekarzy, managerów i biznesmenów. Inicjatorem był prof. Zbigniew Religa. Od tego czasu placówka może się pochwalić ponad 30 patentami w dziedzinie
nowoczesnych technologii medycznych.
Dzięki Fundacji każdego roku doskonali
wiedzę ponad 400 studentów, młodych
naukowców i lekarzy. W ramach obchodów jubileuszu w czerwcu odbyło się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji. W siedzibie FRK
otwarto także salę pamiątkową, w której
zgromadzono przedmioty z początków
działalności, jak np. przyniesiony z domu
Jana Sarny... zdekompletowany serwis do
kawy. – Całego żona by mi nie pozwoliła
wziąć – śmieje się dyrektor FRK.
– Nasza Fundacja to dobra marka, która
konsekwentnie dba o swój rozwój – podkreśla prof. Andrzej Karbownik, prezes
Rady Fundacji.
– Dziękuję wszystkim osobom związanym
z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii za
kontynuowanie dzieła profesora Zbigniewa Religi. Wasze osiągnięcia gwarantują
chorym szybką i skuteczną diagnostykę
oraz terapię, a dla naszego miasta są powodem do dumy – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

WG

foto: Wojciech Sadowski / FRK

Rozmowa z Janem Sarną, dyrektorem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Co można uznać za
największy sukces
Fundacji w minionym
25-leciu?
Z pewnością opracowanie i wdrożenie kliniczne
sztucznych komór wspomagania serca. Do dziś
ponad trzystu pacjentów

ma ten system wszczepiony. Obecnie jesteśmy
w przededniu wprowadzenia na globalny rynek
nowej polskiej marki
protez serca Religa Heart.
W tym roku zastosowany zostanie także robot
kardiochirurgiczny. To
milowy krok. Zależy nam,
by tej operacji dokonał
syn profesora Zbigniewa
Religi, Grzegorz Religa.
Fundacja prowadzi także
coroczne warsztaty, które
cieszą się coraz większym
powodzeniem w Polsce
i za granicą...
Nigdzie w Polsce nie
ma takich warunków do
szkoleń przyszłych lekarzy,
jak u nas, w Zabrzu. Mamy

znakomite zaplecze do
tego typu zajęć, wieloletnie doświadczenie i satysfakcję, że co roku ponad
dwustu osobom umożliwiamy rzetelny trening
technik chirurgicznych.
Jakie są plany na
najbliższe lata?
Będziemy się skupiać na
trzech głównych kierunkach: naukowo-badawczym, wdrożeniowym,
edukacyjno-szkoleniowym.
Nasza Pracownia Sztucznego Serca prowadzi prace
badawcze nad konstrukcją,
wdrażaniem do produkcji
oraz postępem w stosowaniu klinicznym oryginalnych polskich protez serca.
Kolejny cel to wdrożenie

do praktyki klinicznej robota chirurgicznego Robin
Heart nowej generacji,
z ergonomiczną konsolą
operatora i rozwiniętym
systemem operowania na
odległość. Fundacja planuje też prowadzić działalność edukacyjno-szkoleniową poprzez utworzenie
w ramach swojej struktury
Centrum Szkoleniowego.
Od poprzedniego jubileuszu, czyli 20-lecia, Fundacja bardzo się rozwinęła.
Powiększyły się pracownie,
wzrosło zatrudnienie,
w istotny sposób poprawiło się wyposażenie.
Ten trend mamy nadzieję
utrzymać w przyszłości.
Rozmawiał:
Waldemar Grudzień
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Okrągły jubileusz Zabrzańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Wyróżnieni przedsiębiorcy na scenie Teatru Nowego

Jubileusz 20-lecia funkcjonowania obchodziła w czerwcu Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa. Urodzinowa gala, która odbyła się w Teatrze Nowym, była okazją do uhonorowania
przyjaciół organizacji i wyróżniających się firm w mieście.
– Głównym zadaniem Izby jest reprezentowanie jej członków, organizowanie szkoleń, spotkań, przekazywanie
istotnych dla przedsiębiorców informacji. Dzięki temu, że członkowie Izby
mają możliwość spotykania się przynajmniej raz na kwartał, powstają konsorcja i holdingi, które sprawniej i lepiej
realizują zadania – mówi Gabriela Pudlo-Chojnacka, prezes ZIPH.
Początki zabrzańskiego oddziału Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach sięgają 1996 r. – Kilku przedsiębiorców z Zabrza postanowiło założyć Izbę. Ich liczba, zgodnie
z ustawą, nie zezwalała na to, żeby to
był samodzielny podmiot. W związku
z tym zwrócili się do prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Gliwicach, Wiktora Pawlika, z prośbą o stworzenie oddziału w Zabrzu. Ta
inicjatywa została przyjęta – wspomina
Gabriela
Pudlo-Chojnacka.
Jak zaznacza prezes Wiktor Pawlik,
powstanie zabrzańskiego oddziału
Izby okazało się ważnym przedsięwzięciem. – Od 1996 roku różnie koniunktura gospodarcza wyglądała.
Były różne problemy, różne wyzwania,
które pokazały, że jest potrzeba ist-
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nienia takiej struktury, takiej instytucji. Bardzo dobrze układa się współpraca z samorządem terytorialnym.
To wszystko złożyło się na to, że Izba
i zadania, które wypełnia, były i są
ważne – podkreśla Wiktor Pawlik.
Obecnie w zabrzańskim oddziale
RIPH zrzeszonych jest 51 firm. Wyróżniające się z nich zostały uhono-

Teatralna widownia wypełniła się po brzegi
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rowane podczas urodzinowej gali. –
Nasza firma istnieje 25 lat. Od samego
początku związana jest z Izbą, najpierw
gliwicką, potem zabrzańską. To jest
bardzo potrzebna inicjatywa, musimy
bowiem wszyscy ze sobą współpracować, wymieniać się swoimi doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagać
– zwraca uwagę Ludwika Jama-Voigt,
wiceprezes spółki, która decyzją ministra gospodarki otrzymała Honorową Odznakę Za Zasługi dla Rozwoju
Gospodarki RP. – Dla mnie to wielkie
wyróżnienie i dziękuję wszystkim osobom, które dostrzegają moje działania
– dodaje Ludwika Jama-Voigt.
Podczas uroczystości wręczone zostały także odznaki Za Zasługi dla
Województwa
Śląskiego.
Nagrodzone zostały firmy: Marani, Zakład
Górniczy Siltech, Ośrodek Pomiarów
i Automatyki Przemysłu Węglowego,
Przedsiębiorstwo Górnicze Demex
oraz Waldemar Chwist.
– Przedsiębiorcy często nie dostrzegają korzyści z tego, że mogą się
zrzeszyć i wywierać realny wpływ na
różne działania i przedsięwzięcia. Czy
to w mieście, czy w regionie, czy nawet w państwie. Ta nagroda ma znaczenie prestiżowe. Jest to zewnętrzny
wydźwięk oceny tego, co staramy się
robić przez lata – mówi Zbigniew Barecki, prezes Przedsiębiorstwa Górniczego Demex. 
MM
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Od 20 lat wspierają przedsiębiorców
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Od 20 lat działa już zabrzańskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

foto: Jerzy Przybysz

Pomocna dłoń brata Alberta

Podziękowania odbierali pracownicy i przyjaciele Towarzystwa

Konferencja w Łaźni Łańcuszkowej

– Brat Albert był osobą, która na pewno
wyprzedziła swój czas i zaproponowała
formę pomagania, którą dzisiaj określamy jako środowiskową. Przytuliska były
lokowane w dzielnicach nędzy i miały
charakter otwarty – mówi dr hab. Marek Rymsza z Uniwersytetu Śląskiego.
Zabrzańskie koło Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta prowadzi Ośrodek
Wsparcia dla Kobiet. W 2000 r. powstało Przytulisko, w którym początkowo
wsparcia udzielano całym rodzinom, by
nie musiały cierpieć z powodu rozłąki
spowodowanej życiowymi perturbacjami. Później, z uwagi na zmiany przepisów, misją Przytuliska, realizowaną do

foto: Igor Cieślicki

Pomagają kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy.
Udzielają wsparcia w wychodzeniu z bezdomności. Organizują zbiórki dla potrzebujących. Zabrzańskie koło Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta działa już od 20 lat. W czerwcu
świętowało swój jubileusz.
chwili obecnej, stała się pomoc bezdomnym mężczyznom. Koło prowadzi także
Punkt Dobroczynny przy ul. 3 Maja.
– Były momenty trudne, przełomowe. Na
przestrzeni lat zmieniliśmy zupełnie formę
oferowanej pomocy. Dzięki dobrej współpracy i otwartości władz miasta oraz
instytucji miejskich udało się to wprowadzić – mówi Maria Demidowicz, prezes
zabrzańskiego koła Towarzystwa. – Powiem nieskromnie, jesteśmy liderem w pomaganiu, jeśli chodzi o matki z dziećmi.
Mamy specjalny program terapeutyczny.
Przedtem byliśmy nastawieni na totalne
zaopiekowanie się, prowadzenie za rękę.
Panie mieszkały u nas po trzy, cztery
lata, dostawały mieszkanie i po jakimś
czasie wracały, bo nie były wyposażone
w instrumenty, które by je zmotywowały
i pomogły w samodzielnym zafunkcjonowaniu. W tej chwili to odwróciliśmy i efekty są zdecydowanie lepsze. Na przestrzeni pięciu lat trwale z bezdomności udało
się wyprowadzić 37 osób. Nasz program
terapeutyczny zakłada rok pobytu w placówce, potem mieszkanie readaptacyjne.
Osoby przechodzące na te mieszkania
już podejmują pracę, samodzielnie się
utrzymują i w dalszym ciągu spotykają
się z terapeutami. Jeśli panie zdadzą ten

egzamin, mają szansę uzyskać mieszkanie z zasobów gminnych – dodaje.
Działalność Towarzystwa znakomicie
wpisuje się w działania podejmowane
w Zabrzu z myślą o bezdomnych. Organizacja nie tylko zapewnia dach na
głową, ale też angażuje się w aktywizację społeczną i zawodową swych podopiecznych. – Odchodzimy od udzielania
tylko podstawowego wsparcia, jak zapewnienie dachu nad głową, wyżywienia
i odzieży – zwraca uwagę Jakub Wilczek
z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. – Staramy się reintegrować osoby
bezdomne ze społecznością. Szukamy takich działań, które pomogą im w opuszczeniu schronisk, a nie przebywaniu
w nich przez lata – dodaje.
– To bardzo ważny obszar pomocy. A najlepiej realizuje się zadania, jeśli udaje
się zejść bezpośrednio do ludzi potrzebujących wsparcia – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Dobre praktyki w tym zakresie były
tematem konferencji zorganizowanej w Łaźni Łańcuszkowej. Członkowie
i przyjaciele Towarzystwa spotkali się
także w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej. W programie jubileuszowej uroczystości znalazła się m.in. premiera
filmu o Towarzystwie Pomocy im. św.
Brata Alberta przygotowanego przez
Telewizję Zabrze. 
MM

takie są liczby:

67 kół
Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta
działa w Polsce

2 tysiące
kobiet z dziećmi
skorzystało z pomocy
zabrzańskiego koła
na przestrzeni 20 lat

1,5 tysiąca
mężczyzn skorzystało
z pomocy organizacji
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W Łaźni Łańcuszkowej odbyła się kolejna debata oksfordzka

foto: Renata Matysik

O wadach i zaletach metropolii

W debacie wzięli udział uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu

Na temat wad i zalet metropolii dyskutowali uczestnicy kolejnej
debaty oksfordzkiej zorganizowanej przez Górnośląski Związek
Metropolitalny. W Łaźni Łańcuszkowej spotkali się tym razem
uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.
– Przede wszystkim chodzi o to, żeby młodzież, która często nie ma świadomości
metropolii, zaczęła o tym mówić. Spośród
tych młodych ludzi wyłonią się przecież
nasze przyszłe elity – mówił Anna Ligoc-

ka-Żyła, dyrektor ZSO nr 5 w Zabrzu.
Podczas czerwcowej debaty uczniowie
II LO prezentowali argumenty popierające metropolię, natomiast reprezentanci I LO mówili o minusach utwo-

rzenia metropolii w naszym regionie.
– Metropolia daje szanse na odkrywanie
historii, większe szanse na rozrywkę, lepszy dostęp do edukacji oraz różnych form
spędzania wolnego czasu – przekonywała Beata Juchniewicz.
– Wydaje nam się, że program metropolii
będzie budowany bardziej pod względem
obiektów, ale nie dla nas, nie dla młodych
ludzi – przekonywała Natalia Peters.
W jury zasiedli m.in. prezydent Zabrza
i przewodnicząca zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik oraz historyk
i radny Dariusz Walerjański. Jurorzy za
bardziej przekonujące uznali argumenty przedstawione przez uczniów II LO.
– To właśnie dla młodych ludzi ma taka
metropolia powstać. Musimy zdać sobie
sprawę z tego, że budowanie metropolii trwa dziesiątki lat. W Zagłębiu Ruhry
było to prawie sto lat. Tak naprawdę to ta
młodzież będzie miała możliwość skorzystania z dobrodziejstw metropolii – podsumowuje Wojciech Skrzypek, dyrektor
biura GZM.

SOR

Zabrzańskie wodociągi zorganizowały rodzinny piknik dla mieszkańców Pawłowa

foto: ZPWiK

foto: ZPWiK

Nowe oblicze dzielnicy
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Były koncerty, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, poczęstunek,
konkursy z nagrodami oraz inne niespodzianki. W parku przy
ul. Sikorskiego w Pawłowie odbył się 11 czerwca rodzinny piknik
z okazji zakończenia robót wodno-kanalizacyjnych w dzielnicy.
To już ósmy i zarazem ostatni z serii pikników organizowanych w dzielnicach,
w których prowadzone były roboty budowlane w ramach II etapu poprawy
gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu.
Przypomnijmy, że w Pawłowie objęły
one wykonanie 26,3 km kanalizacji sanitarnej, 23,4 km kanalizacji deszczowej oraz 8,2 km sieci wodociągowej.
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W dzielnicy powstała także przepompownia ścieków sanitarnych, odtworzono 94 tysiące metrów kwadratowych dróg. Wartość robót wykonanych
w dzielnicy sięga 64,3 mln zł. Dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności
stanowiło 25,9 mln zł. Reszta to środki
miasta oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. lm
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foto: Renata Matysik

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podsumowało sezon grzewczy

W miesiącach letnich priorytetem spółki są inwestycje

Teraz pora na inwestycje
Zakończenie sezonu grzewczego to znak, że przychodzi pora
na kolejne prace remontowe i inwestycje. Ekipy Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pojawią się w najbliższym
czasie m.in. na osiedlu Zandka.
szła pora na prace remontowe i inwestycje. – Podjęliśmy się rozpoczęcia uciepłownienia nofoto: Ren
wego obat a
Ma
tys
ik
szaru
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Zakończony formalnie 24 maja sezon
grzewczy trwał od 1 października 2015 r.,
a więc 237 dni. Był kolejnym określanym jako względnie ciepły. Średnia
temperatura zewnętrzna w okresie sezonu grzewczego 2015/2016 wyniosła
plus 6,9 stopnia Celsjusza. Rok wcześniej było to plus 7,19 stopnia Celsjusza.
Dla porównania, w sezonie grzewczym
2012/2013 średnia temperatura wyniosła plus 3,81 stopnia Celsjusza.
Chłodne miesiące to czas, w którym
ZPEC skupia się na zapewnieniu stałych
dostaw ciepła do domów. Teraz przy-

Zabrza, w tym osiedla Zandka. Roboty
budowlane rozpoczynamy w tym roku,
aby w 2019 roku zasilić w ciepło pierwsze odremontowane i zmodernizowane
budynki na tym osiedlu – zapowiada Lesław Złotorowicz, prezes zarządu ZPEC.
– Postaramy się, by odbiorcy nie odczuli
uciążliwości związanych z prowadzonymi
pracami. Jak zawsze przywrócimy teren
do stanu poprzedniego. A zazwyczaj jest
tak, że miejsca po przeprowadzanych
przez nas robotach wyglądają lepiej i estetyczniej – dodaje Lesław Złotorowicz.
W planie jest m.in. modernizacja kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej, modernizacja systemu odpylania jednego
z kotłów w kotłowni na osiedlu Helenka, modernizacja wyeksploatowanych
węzłów cieplnych oraz likwidacja kolejnego węzła grupowego na rzecz
doprowadzenia ciepła przez indywidualne węzły cieplne do poszczególnych
budynków. ZPEC przyłączy do sieci ciepłowniczej kolejne budynki, które do tej
pory posiadały paleniska domowe i poprzez tzw. niską emisję wpływały na pogorszenie jakości powietrza w Zabrzu.
– Ochrona środowiska, a w tym przypadku zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zawsze stanowi dla nas priorytet
– podkreśla prezes Lesław Złotorowicz.
Warto przypomnieć, że Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest głównym dostawcą ciepła
do odbiorców na terenie naszego miasta. 

ws

Modernizacje obejmują zarówno sieć...

...jak i węzły ciepłownicze
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Muzeum Miejskie, czyli przybliżamy działające w Zabrzu instytucje kultury

Chronią przed zapomnieniem
Cztery działy

foto: Igor Cieślicki

Dział Historii
– największy pod względem
liczby eksponatów, najważniejszą ich część stanowią przedmioty związane
z historią Zabrza i jego
obecnych dzielnic; najcenniejsze eksponaty to sztandary zabrzańskich cechów
rzemieślniczych, organizacji
zawodowych, szkół, towarzystw śpiewaczych.
Wystawa „W stronę Schulza” w Galerii Café Silesia

Dział Kultury
– w skład zbiorów działu
wchodzi szereg kolekcji
z zakresu kultury materialnej i duchowej charakterystycznej dla Zabrza
i najbliższych okolic; do
najcenniejszych należą meble i sprzęty gospodarstwa
domowego z przełomu XIX
i XX w.

Jego początki sięgają 1935 roku. Dziś w jego zbiorach znajduje się około 30 tysięcy eksponatów, a placówka ma do
dyspozycji dwie przestrzenie wystawiennicze. Obecnie
trwają prace nad stworzeniem kolejnej. Będzie to Muzeum
Sportu, które powstaje na terenie Areny Zabrze.
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7 czerwca 1945 r. muzeum został Kazimierz Żurowski. Po przeprowadzeniu
prac remontowych pierwsze wystawy
otwarto 15 lipca 1946 r. We wrześniu
tegoż samego roku muzeum przeprofilowano na Muzeum Przemysłu i Techniki. Najtrudniejszym okresem w historii
muzeum były lata 1952–1958, kiedy to
utraciło ono samodzielność i funkcjonowało jako Oddział Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W tym czasie zubo-

Dział Plastyki
– dokumentuje artystyczną
aktywność zabrzańskiego
środowiska plastycznego,
gromadzi znaczącą w skali
regionu i kraju kolekcję
twórczości śląskich środowisk nieelitarnych.
Dział Dokumentacji,
Oświaty i Promocji
– zajmuje się dokumentowaniem oraz popularyzacją
muzeum i jego zbiorów.

foto: Igor Cieślicki

Był 3 października 1935 r., gdy przewodniczący Prowincji Górnośląskiej
zatwierdził wniosek nadburmistrza
Zabrza Maksa Filluscha o utworzeniu
Städtische Heimatstube Hindenburg,
czyli Miejskiej Izby Regionalnej. Pierwszą siedzibę izby stanowiły dwa pokoje
w willi dyrektora rzeźni miejskiej przy
obecnej ul. Szczęść Boże 32a, przekazane 20 lutego 1936 r. Ekspozycję, na którą składały się zbiory zabrzańskiego nauczyciela i pierwszego kierownika izby
Kurtha Vietha oraz Archiwum Miejskiego w Zabrzu, udostępniono 1 kwietnia
1936 r. Ponieważ pomieszczenia przy ul.
Szczęść Boże szybko stały się zbyt ciasne, dwa lata później izbę przeniesiono
do nowej siedziby na parterze kamienicy przy obecnym placu Krakowskim 9.
Do kamienicy placówka wprowadziła
się już jako Städtische Heimatmuseum
(Miejskie Muzeum Regionalne).
Z działań wojennych i okresu radzieckiej komendantury wojennej w Zabrzu
muzeum wyszło ze znacznymi stratami. Budynek uległ uszkodzeniu, a zbiory w dużym stopniu wywieziono w głąb
Niemiec, zniszczono i rozszabrowano.
K ierow n ik ie m
re a kt y wowa ne g o

Wystawa ilustracji do książek dla dzieci
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żało o około 860 eksponatów, głównie
z archeologii, militariów zabytkowych,
numizmatów i etnografii, które wzbogaciły kolekcje muzeów w Bytomiu,
Chorzowie, Gliwicach i Pszczynie.
Z czasem muzeum zagospodarowało na swoje potrzeby całą kamienicę.
W 1966 r. określony został jego profil
jako instytucji wielodziałowej typu regionalnego, specjalizującej się w zakresie przemysłu. Specjalizacja ta zakoń-

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

czyła się wraz z utworzeniem w Zabrzu
w 1979 r. Muzeum Górnictwa Węglowego i przejęciem przez nie większości
kolekcji zgromadzonej w dziale przemysłu. Do nowej instytucji przeszła
także część pracowników placówki.
Muzeum Miejskie działało w siedzibie

Muzeum ma dwie przestrzenie wystawiennicze

przy placu Krakowskim do 2006 r. Muzealnicy musieli opuścić wówczas budynek ze względu na jego fatalny stan
techniczny. Chodziło przede wszystkim
o stan przemokniętych stropów, które w każdej chwili groziły zawaleniem.
Placówka przeniosła się do sąsiadującego z Kopalnią Guido dawnego
hotelu robotniczego przy ul. 3 Maja
91. Działalność wystawiennicza została wstrzymana do czasu otwarcia
dwa lata później, przy ul. 3 Maja 6,
Galerii Café Silesia. Z czasem zosta-

ła ona powiększona o pomieszczenia na pierwszym piętrze kamienicy.
Planowana rozbudowa naziemnej części Kopalni Guido sprawiła, że konieczne stało się znalezienie dla muzeum
nowej siedziby. Ta powstała w gruntownie wyremontowanym budynku przy ul.
Powstańców Śląskich 3. Funkcjonują tu
administracja, działy merytoryczne, magazyny zbiorów oraz sala ekspozycyjna.
– Dopóki nie mieliśmy własnej przestrzeni
wystawienniczej, korzystaliśmy z życzliwości zabrzańskich instytucji. Skupiliśmy
się też na bardzo intensywnej pracy nad
eksponatami – mówi Elżbieta Dębowska,
dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
– Trzeba pamiętać, że muzeum ma dwie
sfery działalności. Jedną z nich widać na
zewnątrz w postaci wystaw. Drugą stanowi gromadzenie, ochrona i opracowywanie naukowe zbiorów. Ocalenie dziedzictwa materialnego i niematerialnego
Zabrza i okolic to nasze główne zadanie
– dodaje.
W zbiorach zabrzańskiego muzeum
znajdują się m.in. dawne meble, przedmioty codziennego użytku, stroje, fotografie, mapy, sztandary, rzeźby czy
prace malarzy prymitywistów. Najmłodszym „dzieckiem” placówki będzie
powstające w obrębie Areny Zabrze
Muzeum Sportu. – Dotychczas sport go-

ścił w naszych zbiorach w wąskim zakresie. Żeby Muzeum Sportu mogło powstać,
dynamicznie badamy tę dziedzinę. Zwróciliśmy się też z apelem do mieszkańców
o przekazywanie eksponatów związanych
z historią sportu w naszym mieście. Będziemy mieć siedzibę na stadionie, ale nie
chcemy naszej ekspozycji ograniczać do
Górnika. Zabrze ma bardzo bogate tradycje sportowe, wiele klubów i sportowców,
którymi może się pochwalić – podkreśla
Elżbieta Dębowska. 
SOR

Kalendarium
3 października 1935 r.
– powstaje Städtische
Heimatstube Hindenburg,
czyli Miejska Izba Regionalna
1 kwietnia 1936 r.
– otwarta zostaje pierwsza
ekspozycja
maj 1938 r.
– muzeum przenosi się
do kamienicy przy obecnym
pl. Krakowskim
7 czerwca 1945 r.
– reaktywacja zniszczonej
podczas wojny placówki
15 lipca 1946 r.
– otwarcie pierwszej
po wojnie wystawy

foto: Igor Cieślicki

sierpień 2006 r.
– ze względu na fatalny
stan techniczny powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego decyduje o zamknięciu
siedziby muzeum przy
pl. Krakowskim

Działalność edukacyjna i wydawnicza
Muzeum Miejskie w Zabrzu prowadzi zakrojoną na szeroką
skalę działalność edukacyjną. Składają się na nią m.in. lekcje
muzealne kierowane do przedszkolaków oraz uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Organizowane są
połączone z prezentacjami multimedialnymi wykłady dla dorosłych. Muzeum przygotowuje konferencje naukowe. Stałym cyklem są Spotkania Czwartkowe z ciekawymi ludźmi.
Bogata jest działalność wydawnicza placówki. Muzeum przygotowuje m.in. cykl „Kroniki Miasta Zabrza”. W swoim dorobku ma albumy poświęcone twórczości Romana Nowotarskiego czy sztuce naiwnej.

listopad 2006 r.
– placówka przenosi się
do tymczasowej siedziby
przy ul. 3 Maja 91
grudzień 2008 r.
– przy ul. 3 Maja 6 otwarta
zostaje Galeria Café Silesia
26 stycznia 2012 r.
– wernisaż wystawy inaugurującej działalność rozbudowanej o piętro Galerii Café
Silesia
13 lutego 2014 r.
– otwarcie siedziby muzeum
przy ul. Powstańców Śląskich 3
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lekcja historii
Piłka nożna w Zabrzu w pierwszych latach po II wojnie światowej (część III)

foto: ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Pierwsze sukcesy

jąc z opieki finansowej górnictwa oraz
utalentowanych graczy przybyłych do
Zabrza (Zjednoczenie zrzeszało największą ilość zawodników spoza Śląska)
piłkarze już wiosną 1947 r. wyszli na
prowadzenie w tabeli klasy A. Ostatecznie zdobyli tytuł wicemistrza (mistrzem
został Piast Gliwice). 22 czerwca 1947 r.
Zjednoczenie rozegrało swój pierwszy
mecz międzypaństwowy, remisując 1:1
w towarzyskim spotkaniu z czechosłowackim CAFC Židenice (Brno). Mecz na
Stadionie Miejskim w Zabrzu obserwowało ponad 10 tys. kibiców.
Pierwsze Wielkie Derby

W pierwszych latach po II wojnie światowej chętnych do gry
w piłkę nie brakowało, a miejscowe kluby funkcjonowały coraz lepiej nie tylko sportowo, ale i organizacyjnie. Działały
one na ogół jako zespoły przyzakładowe, mając oparcie finansowe i organizacyjne w przemyśle.
Wyjątkiem był założony w 1945 roku KS
Zabrze, który jednak wobec problemów
organizacyjnych zajął w rozgrywkach
ostatnie miejsce, drużyna się zdekompletowała i groziło mu rozwiązanie.
Wówczas, dzięki pomocy władz miasta (prezesem KS był Paweł Dubiel),
25 marca 1946 r. założono nowy klub
Zjednoczenie (opiekę nad nim objęło
Zabrskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego), a 2 kwietnia włączono w jego
skład KS Zabrze, co dało podstawy do
dalszej egzystencji.
Nieco inaczej było w przypadku klubów wiejskich – Piasta Pawłów i Śląska Kończyce. Ze względu na brak zakładów pracy w obu miejscowościach
opiekę nad klubami sprawowały lokalne komórki PPR, a większość funduszy
pochodziła ze składek zawodników
i działaczy.
Kolejne awanse
Wśród zespołów zrzeszonych w Śląskim
OZPN z siedzibą w Katowicach bardzo
dobrze radzili sobie piłkarze RKS Walka
Kop. Makoszowy. Drużyna, reaktywowana wiosną 1946 r. (choć nieoficjalnie piłkarze z Makoszów grali już pod
koniec 1945 r.), kontynuująca dzieje
przedwojennego KS Walka, zgłosiła się
do rozgrywek klasy C 30 sierpnia 1946 r.
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i już w swoim pierwszym sezonie zdobyła mistrzostwo. Udało się to nawet
pomimo faktu, że 11 listopada 1946 r.
w wypadku na kopalni zmarł Edward
Stachura, najlepszy piłkarz i strzelec
Walki. W kolejnym sezonie, w ramach
reorganizacji, piłkarze z Makoszów zostali awansem przeniesieni do klasy A.
Jeszcze lepiej radzili sobie piłkarze
RKS Piast Pawłów, a zatem pierwszego z reaktywowanych po wojnie klubów na terenie obecnego Zabrza (15
kwietnia 1945 r.). Gracze z Pawłowa
również w swoim pierwszym sezonie
awansowali z klasy C. Po zwycięstwie
w towarzyskim meczu ze Zjednoczeniem Zabrze (3:1, 8 września 1946 r.)
w relacji katowickiego „Sportu” pisano,
że drużyna Piasta „uchodzi obecnie za
jedną z najlepszych drużyn piłkarskich
Śląska”. W 1947 r. piłkarze z Pawłowa
zdobyli mistrzostwo klasy B, a także nagrodę specjalną za grę fair (zakończyli
rozgrywki bez punktów karnych).
Również z sukcesami grały zespoły rozgrywające swe mecze w ramach rozgrywek OZPN Śląska Opolskiego z siedzibą
w Zabrzu. Tutaj do czołowych drużyn
należały zespoły z Mikulczyc (RKS Kop.
Mikulczyce i RKS Ludwik), Biskupic (RKS
kop. Jadwiga) oraz Zabrza (Zjednoczenie, Pogoń). Zdecydowanie najlepszą
drużyną było Zjednoczenie. Korzysta-
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W sezonie 1947/48 rozgrywki opolskiej
klasy A rozgrywane były z podziałem
na dwie grupy. W grupie I rywalizowały m.in. RKS Ludwik i Pogoń, w grupie
II Zjednoczenie i Kop. Mikulczyce. Zabrzańskie drużyny zdominowały grupę II i po rozgrywkach rundy jesiennej
zajmowały pierwsze (Kop. Mikulczyce)
i drugie (Zjednoczenie) miejsce. Wysokie noty zbierali piłkarze z Zabrza
za dobrą grę w obronie (tylko siedem
straconych bramek w siedmiu meczach). Potrafili jednak równie skutecznie strzelać. 26 grudnia 1947 r.,
w ramach I rundy rozgrywek o puchar
„Sportu”, w pojedynku ze Skrą Zabrze
ekipa Zjednoczenia zaaplikowała rywalom dziesięć bramek w ciągu zaledwie
45 minut (piłkarze Skry odmówili dalszej gry).
W dalszych zimowych rozgrywkach
o puchar „Sportu” piłkarze Zjednoczenia szli jak burza, eliminując kolejno
drużyny Orła Sośnica (3:0), Wójtowianki Wójtowa Wieś (4:0), Górnika Gliwice
(6:1), LKS Lubliniec (3:2) i Polonii Wołczyn – spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a zwycięstwo drużynie Zabrza
zapewnił lepszy bilans rzutów rożnych
(!). Zwycięski remis zapewnił wyjście
z okręgu opolskiego i udział w finałowej walce ze zwycięzcami okręgów katowickiego i sosnowieckiego.
Pierwszy z meczów finałowych zaplanowano 29 lutego 1948 r. Przeciwnikiem
zabrzan była drużyna Ruchu Chorzów.
Jedna z najlepszych drużyn w kraju
przyjechała do Zabrza w najsilniejszym
składzie, z takimi gwiazdami, jak: Wyrobek, Alszer, Suszczyk czy Cieślik. Grający ofiarnie i ambitnie zabrzanie nie
przestraszyli się rywala i już do połowy
prowadzili 2:0, by zwyciężyć ostatecznie 3:1. Wynik meczu, obecnie uważa-
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Począwszy od 1947 r. kluby zaczęły się
reorganizować. Było to związane z wytycznymi partyjnymi, które rozwój sportowy uznały za jeden z ważnych czynników odbudowy Polski i zintegrowania
polskiego społeczeństwa. Oczywiście,
z potężną rolą propagandy socjalistycznej w tle. Wszystkie przyzakładowe drużyny przemianowano na Związkowe
Kluby Sportowe, nad którymi nadzór
miały związki działające w danym zakładzie pracy, a zrzeszone w Centralnej
Radzie Związków Zawodowych. W ten
sposób doszło do centralizacji sportu
i rozpoczęła się era odgórnego decydowania o losach drużyn piłkarskich.
Reorganizacja, niestety, miała i swoje
złe strony, ponieważ zlikwidowano przy
jej okazji kilka mniejszych drużyn, jak
np. Milicyjny KS Zew, wycofany z rozgrywek ze względu na zdekompletowanie
drużyny i wycofanie patronatu komendy miejskiej MO.
W 1948 r. władze postanowiły pójść
o krok dalej i odgórnie łączyć zespoły działające w jednej gminie i reprezentujące jedną branżę. W ten sposób
powstały m.in. GZKS Górnik Mikulczyce z połączenia klubów kop. Ludwik
i Mikulczyce (w lipcu) oraz GZKS Górnik Zabrze (w grudniu) z fuzji drużyn
piłkarskich Pogoni, Zjednoczenia, Skry
i Concordii. Na początku 1949 r. z fuzji
drużyn Huty Zabrze i Fabryki Lin i Drutu
powstał ZKS Stal Zabrze.
Zmiany dotknęły też inne kluby, ponieważ wedle ustaleń partii nazwa zrzeszenia sportowego musiała odzwierciedlać
branżę, która się klubem opiekowała. I tak
wszystkie drużyny górnicze (Makoszowy, Rokitnica, Biskupice) uzyskały nazwę
Górnik, a ze względu na opiekę zarządu
gminnego Piast Pawłów i Śląsk Kończyce zostały przemianowane na Ogniwo.

Damian Halmer

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Kościelna wieża góruje nad okolicą
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 Mikulczycach...
Na archiwalnym zdjęciu widać stadion gminny w Mikulczycach od strony dawnego kamieniołomu, z widokiem na kościół. Zdjęcie pochodzi
z przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Po latach otoczenie stadionu znacznie
się zmieniło. Nad dzielnicą nadal góruje jednak okazała wieża kościoła
św. Wawrzyńca.
GOR

Archiwalna fotografia przedstawia stadion w Mikulczycach na przełomie lat 20. i 30.

Po latach nad okolicą wciąż góruje kościelna wieża
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Odgórna organizacja

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

foto: Jerzy Przybysz

nego za pierwsze Wielkie Derby Śląska,
był potężną sensacją w całym kraju.
Niestety, szybko przyszedł zimny prysznic. Tydzień po wygranej z Ruchem,
Zjednoczenie uległo na wyjeździe aż 5:1
drużynie Sarmacji Będzin. Jak zanotował „Sport”, „Goście okazali się zespołem dobrym technicznie, lecz atak ich
skandalicznie zawodził strzałowo pod
bramką przeciwnika”.
Pomimo porażki występ w zimowym
turnieju sprawił, że Zjednoczenie stało
się jedną z najbardziej rozpoznawalnych drużyn z Górnego Śląska.
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Sport
Za nami V Memoriał im. Zygfryda Tobolewskiego

foto: Jerzy Przybysz

Zagrali dla swojego trenera i wychowawcy

W turnieju wzięło udział około stu młodych szczypiornistów

fo

o:

t

wygrać taki turniej i bardzo się z tego
cieszymy – mówił po zawodach Bartosz Majewski z drużyny SPR Pogoń
1945 Zabrze.
Coroczny memoriał poświęcony jest
postaci wieloletniego trenera i wy-

chowawcy
wielu
pokoleń
piłkarzy
ręcznych w naszym
mieście. Zawody są
doskonałą okazją do
popularyzacji piłki ręcznej, szczególnie wśród młodych ludzi, oraz do integracji
nastoletnich sportowców przyjeżdżających do Zabrza z innych regionów kraju. Turniej zakończył się towarzyskim meczem oldbojów, w którym
zagrali wychowankowie i przyjaciele
Zygfryda Tobolewskiego. 

WG

Wakacyjna propozycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Nowy cennik na wakacje

Nieodpłatny jest w tym roku parking
samochodowy i rowerowy. Szczegółowe informacje na temat nowego
cennika można znaleźć na stronie
internetowej
www.mosir.zabrze.pl.
Przypomnijmy, że w czasie wakacji kąpielisko czynne jest od poniedziałku
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do piątku w godzinach 10–19 (do 15
sierpnia) oraz w godzinach 10–18.30
w drugiej połowie sierpnia. W soboty
i niedziele godziny otwarcia to odpowiednio 9–20 oraz 9.00–19.30. Poza
sezonem letnim kąpielisko czynne jest
codziennie od 10 do 18. 
GOR
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Atrakcyjną ofertę dotyczącą korzystania w czasie wakacji
z Kąpieliska Leśnego w Maciejowie przygotował Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Po godzinie 16 bilety wstępu można kupić o połowę taniej.

W upalne dni kąpielisko to idealne rozwiązanie

foto: Jerzy Przybysz
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Zawody rozegrano 18 czerwca w hali
„Pogoń”. – Przygotowywaliśmy się do
turnieju na specjalnych treningach.
Wśród rywali najsilniejsi byli gracze
z Tauronu Kielce, a tak to już było raczej
łatwo. Dla nas to wielkie wyróżnienie
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Około stu zawodników z Krakowa,
Kielc i Zabrza wzięło udział w V Memoriale im. Zygfryda Tobolewskiego.
Najlepszą drużyną turnieju w kategorii chłopcy rocznik 2003 okazał się
zespół gospodarzy SPR Pogoń 1945
Zabrze. W kategorii młodzików młodszych (rocznik 2002) na pierwszym miejscu uplasował się zespół VIVE Tauron Kielce.

sport

foto: Górnik Zabrze

Marcin Brosz został nowym szkoleniowcem Górnika Zabrze

Prezes Górnika Zabrze Bartosz Sarnowski i nowy trener Marcin Brosz

Specjalista od awansów
Marcin Brosz został nowym szkoleniowcem Górnika Zabrze. Zastąpił na ławce trenerskiej Jana Żurka, który w poprzednim sezonie prowadził zespół w dwunastu spotkaniach ligowych. Nowy trener zabrzan w środowisku
piłkarskim ma opinię specjalisty od awansów.
Marcin Brosz występował w barwach
Górnika w latach 1998–2000. Teraz wraca na Roosevelta w nowej roli. 43-letni
szkoleniowiec podpisał z Górnikiem
dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. – Parę lat minęło od
mojej gry w Górniku Zabrze. Wiele się na
pewno zmieniło. Były potężne oczekiwania, teraz są również. Naszym głównym
celem jest odbudowa marki Górnik Zabrze, prestiżu klubu. Chcemy wspólnie
to budować – podkreśla Marcin Brosz.
Nowy trener naszego klubu to wychowanek Górnika Knurów. Jako szkoleniowiec prowadził m.in. Polonię Bytom, Koszarawę Żywiec, Podbeskidzie
Bielsko-Biała, Odrę Wodzisław i Koronę Kielce. „Gazeta Wyborcza” wybrała
Marcina Brosza najlepszym trenerem
sezonu 2007/2008 województwa śląskiego. Jako pierwszy trener w historii Piasta Gliwice Brosz awansował do
rozgrywek Ligi Europy UEFA w sezo-

nie 2013/2014. Marcin Brosz trzykrotnie także wprowadzał swoje zespoły
do wyższych klas rozgrywkowych. Nic
więc dziwnego, że w środowisku jest
określany mianem specjalisty od awansów. Jak będzie w przypadku Zabrza?
– Zdaję sobie sprawę, jak trudne będzie
to wyzwanie – przyznaje Marcin Brosz,
ale od razu proponuje zmianę myślenia w analizie szans poszczególnych
ekip w staraniach o awans. – Przede
wszystkim róbmy swoje. Wtedy nie będziemy musieli patrzeć na innych. Bo
to dla innych będziemy wzorem i to oni
będą musieli patrzeć na nas – dodaje.
Przyznaje, że miał propozycje pracy
z innych klubów, w tym z Ekstraklasy,
a nawet ofertę zagraniczną, ale zdecydował się, by wrócić na stare śmieci. – Tu grałem jako piłkarz. Teraz chcę
osiągnąć więcej jako trener – deklaruje.
W połowie czerwca zapadła decyzja
o rozstaniu się Górnika z dotychczaso-

wym sztabem szkoleniowym. Nowym
trenerem bramkarzy został Marek
Matuszek, za przygotowanie fizyczne
zawodników odpowiadać będzie Wojciech Mroszczyk. Zmiany zaszły także
w kadrze pierwszego zespołu. Górnik
Zabrze nie przedłuży wygasających 30
czerwca kontraktów z Radosławem Janukiewiczem (wraca z wypożyczenia
do Pogoni Szczecin), Kamilem Cupriakiem (ostatnio był wypożyczony do Radomiaka), Sebastianem Przyrowskim,
Sebastianem Leszczakiem, Pawłem Widanowem i Arkadiuszem Staszczakiem.
Z kolei propozycje rozwiązania kontraktów z Górnikiem otrzymali Paweł Golański, Michał Janota, Maciej Korzym,
Fabian Piasecki i Kamil Papis. Do Cracovii przeniósł się Sebastian Steblecki.
Piłkarze przygotowania do nowego
sezonu rozpoczęli od testów wydolnościowych przeprowadzonych m.in.
w katowickiej Akademii Wychowania
Fizycznego. W pierwszych zajęciach
uczestniczył m.in. bośniacki pomocnik
Armin Ćerimagić. – Chcę oczywiście dalej grać w Górniku i pomóc w powrocie
do Ekstraklasy. To, co się zdarzyło, spadek
do pierwszej ligi, to dla nas wszystkich
bardzo przykra sprawa. Bardzo dobrze
czuję się w Górniku, kontrakt mam ważny
jeszcze rok i zrobię wszystko, by pomóc
chłopakom w powrocie. Poza tym, chcę
się rozwijać sportowo, grać coraz lepiej.
A w Górniku mogę to robić – podkreśla
Armin Ćerimagić. 
GOR
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – straszny film, 5 – potocznie
u urzędzie skarbowym, 8 – nowa nazwa
zabrzańskiego stadionu, 9 – żołnierz
przed przysięgą, 10 – stolica Angoli, 11 –
opiekun Ligii, 12 – kieliszek wódki z niemiecka, 14 – Krakowska lub Plater, 16 –
po drugiej stronie nadiru, 19 – marzy się
aktorowi, 21 – nowela Prusa, 22 – patron,
kurator, 23 – klub z Madrytu, 24 – bazar,
26 – bliższa ciału niż sukmana, 28 – wokół lodowiska, 29 – ze stolicą w Rydze, 30
– jaskinia, 33 – czarna owca w rodzinie, 35
– górnik na przodku, 37 – w korycie i z meandrami, 38 – kaczor z kreskówki, 39 – poseł z obrazu Matejki, 40 – coś ze sztućców,
41 – siedlisko hazardu, 42 – Kon-Tiki.

1

Pionowo: 1 – astrologiczna przepowiednia, 2 – metalowa lub… z kremem, 3 – siedziba władz miasta, 4 – chwyt w zapasach
lub słynny brytyjski admirał, 5 – wysoki
męski głos, 6 – karmią młode mlekiem,
7 – film Andrzeja Żuławskiego z Iwoną
Petry, 13 – kieruje wydziałem urzędu, 15
– mała szklaneczka lub… pisarka, 17 – napój wiecznej młodości, 18 – dawny atrament, 20 – miara papieru toaletowego
lub tapety, 21 – beczka na piwo lub wino,
25 – uroczysty akt, ceremonia, 27 – topiona na zakończenie zimy, 30 – boli podczas anginy, 31 – dawny zajazd, karczma,
32 – tam osiadła arka Noego, 34 – konie
z Janowa Podlaskiego, 36 – opowiadane
dzieciom na dobranoc.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Człowiek człowiekowi wilkiem”, nagrody otrzymują: Stanisław Cielątkowski i Rajnold
Franosz – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Halina Kopeć – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 25 lipca.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Barbara Kończak – poczęstunek
w McDonald’s, Monika Mazur – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz
Igor Wdziękoński – usługa w Kodak Studio.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Oleander, autorem cytowanego wiersza jest Edmund Borzemski, a myśl Umberta Eco brzmi: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
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F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do
25 lipca pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 7/2016
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 25 lipca. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia wejście do budynku MOK przy
ul. 3 Maja 91a. Nagrodę, czyli poczęstunek
w restauracji Śląskie Rancho, otrzymuje
Małgorzata Mietelska, którą prosimy o kontakt z redakcją do 25 lipca.

ROZRYWKA

Zaklęcie

3

Przez wysokie wroTA,
Przez moczAry, błotA,
Drogą nie cHodzoNą,
Łąką nie koszOną,
Przez noCy kordoNy,
WielkAnocne dzWony,
Nie wzywAny,
Nie mnie sądzony —
Na wieczerzę do Mnie przyjdź!

Centrum handlowe M1

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 13 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 25 lipca.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

w parze z podażą,
szczupak lub sandacz,
trzecia litera alfabetu greckiego,
gwiżdżący ssak tatrzański,
kieszonkowa lampka,
nadmuchiwany, na druciku,
kontroler w komedii Gogola,
autor „Lolity”.

6

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 25 lipca.

7
8

5

A

C

S

M

E

Y

B

Ż

Z

E
O

T

R

T

Z

B

Ć

S

Z

A

A

E
Y

Ł

A

I

N

M

L

Z

Ć

Ą

K

W

S

C

A

U

H

Y

M

N

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Stanisława
Jerzego Leca, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 25 lipca.
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Kultura
Znamy laureatów ósmej edycji konkursu fotograficznego Kreatywne Zabrze
„Po deszczu” – Julia Lipiec

„Nutki mojego miasta” – Barbara Garus

Julia Lipiec w kategorii do 18 lat i Barbara Garus wśród uczestników powyżej tego wieku zwyciężyły w tegorocznej edycji
konkursu fotograficznego Kreatywne Zabrze. Rywalizacja na
najlepsze zdjęcia przebiegała pod hasłem „Muzyka miasta”.

foto: Dawid Klein / MOK

– Szczerze mówiąc, to zdjęcie nie było zamierzone. Wszystko stało się dzięki pogodzie. Zauważyłam, że mi sprzyja. Zobaczyłam krople deszczu i zrobiłam zdjęcie
– uśmiecha się Julia Lipiec, autorka pracy
zatytułowanej „Po deszczu”. – Tak to już
jest ze sztuką, że trzeba to w sobie czuć. Ale
jeśli ktoś chce, można także się tego nauczyć. Myślę, że techniki nie są takie trudne i da się je opanować. Chciałam uczyć
się w liceum plastycznym i to się udało. Ta
wygrana będzie dobrze wyglądała w moim
portfolio, chociażby przed studiami,

Julia Lipiec

o których już myślę – dodaje laureatka.
Wyniki tegorocznej rywalizacji poznaliśmy 13 czerwca podczas wernisażu wystawy pokonkursowej przygotowanej
w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury.
– Ósma edycja Kreatywnego Zabrza obfitowała w bardzo ciekawe prace – podkreśla Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, który organizuje
konkurs przy współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości
im. Karola Goduli w Chorzowie. – Prace
ocenialiśmy w dwóch kategoriach – do
i powyżej 18 lat. Jury nie miało łatwego
zadania, ponieważ prace były bardzo
różnorodne. Pokazywały nie tylko nasze
miasto, ale również różne ciekawe motywy
i powiedziałabym skróty muzyczne pisane
fotografią. Na wybranie najlepszych zdjęć
musieliśmy poświęcić dużo więcej czasu niż w poprzednich edycjach – dodaje.
Celem konkursu jest wyeksponowanie
ukrytych walorów Zabrza, a także rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturalnym miasta i propago-

foto: Dawid Klein / MOK

Miasto okiem obiektywu
Barbara Garus

wanie, szczególnie wśród ludzi młodych,
sztuki fotografowania, jako jednej z form
artystycznego wyrazu. Wystawę w Galerii MOK można oglądać do września. WG

Laureaci konkursu
Kategoria: do 18 lat
Nagroda główna:

Julia Lipiec

Wyróżnienia:

Adam Szuba
Szymon Florek
Aleksandra Kolanek
Aleksandra Roczniok
Kategoria: powyżej 18 lat
Nagroda główna:

Barbara Garus
Wyróżnienia:

Jagoda Grzelachowska
Grzegorz Wnęk
Szymon Nowicki
Agata Puławska

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