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WOKÓŁ NAS
TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO XI METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY

Rodziny siłą metropolii

Fot. UM Zabrze

– Wszyscy wyszliśmy z rodziny i wiemy, jaką wartością jest rodzina. Dlatego pragniemy, żeby rodzina trwała,
żeby była dobrym środowiskiem, żeby
na fundamencie rodziny było budowane społeczeństwo. W rodzinę warto
i trzeba inwestować. Doskonale zdają
sobie z tego sprawę zarówno Kościół,
samorządy, jak i państwo. Bo rodzina jest fundamentem najwyższych
wartości. Promujmy rodzinę, rodzinę
piękną, szlachetną, radosną i pełną
miłości – podkreśla arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki
i patron święta.
– Po tylu latach nie tylko nie wypaliliśmy się, ale wciąż rozpalamy nowe serca. Z roku na rok przybywa pomysłów,
działań i ludzi, którzy chcą pracować

Spotkanie w gmachu Biblioteki Śląskiej

Fot. Igor Cieślicki

„Rodzina – radość miłości” –
to hasło tegorocznej, jedenastej już, edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. Obchody
zainaugurowane zostaną 19
maja w Domu Muzyki i Tańca.
O szczegółach przedsięwzięcia
rozmawiali uczestnicy spotkania zorganizowanego w marcu
w gmachu Biblioteki Śląskiej.

Główną ideą przedsięwzięcia jest promowanie wartości związanych z rodziną

dla rodziny. Udało nam się udowodnić,
że Śląsk jest wyjątkowy, że ma swoje wartości, które kultywuje. Rodziny
warto pokazywać, promować i wspierać – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która przed laty
zainicjowała Metropolitalne Święto
Rodziny wraz ze śp. Krystyną Bochenek. – To pierwsza edycja święta, która odbędzie się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To duży sukces
– zwraca uwagę prezydent Zabrza.
W program ubiegłorocznej edycji
święta wpisało się około 170 różno-

rodnych inicjatyw. Były koncerty,
wykłady, wystawy, spektakle, kiermasze, festyny, pikniki rodzinne,
konkursy, imprezy sportowe i wydarzenia religijne. Równie wiele propozycji szykuje się w tym roku. Obchody
oficjalnie zostaną zainaugurowane
19 maja w Domu Muzyki i Tańca. Na
zabrzańskiej scenie wystąpią Piotr
Rubik i jego goście. Wspólnie zaprezentują największe przeboje artysty.
W niedzielę, 20 maja o godzinie 12,
w katowickiej katedrze odbędzie się
z kolei liturgiczna inauguracja obchodów. Ważnym wydarzeniem będzie też z pewnością pielgrzymka
mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, gromadząca od kilkudziesięciu lat wielotysięczny tłum pątników: mężów,
ojców i synów. Uroczyste zakończenie XI Metropolitalnego Święta Rodziny zaplanowano 3 czerwca w sali
koncertowej Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
Hasło tegorocznego święta zostało zaczerpnięte z pierwszych słów
adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia: „Rodzina – radość miłości”. Szczegółowe informacje dotyczące programu obchodów można
znaleźć na stronie internetowej
www.swieto-rodziny.pl.
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Fot. Igor Cieślicki

W trosce o zabytki i historię miasta

Aptekę otwierają prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i prezes Szpitala Miejskiego dr Mariusz Wójtowicz

Dla najwyższych
standardów opieki

Do tej pory mieściła się w kilku pomieszczeniach zlokalizowanych w różnych częściach szpitala. Teraz jest skomputeryzowana i zajęła specjalnie w tym celu przygotowaną
przestrzeń w budynku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. W zabrzańskim Szpitalu Miejskim uruchomiona została
nowa apteka. To w tej chwili jedno z najnowocześniejszych
miejsc tego typu na Śląsku.
Apteki szpitalne to wyspecjalizowane
komórki organizacyjne szpitali, które
nie prowadzą sprzedaży leków indywidualnym pacjentom. Świadczą usługi
farmaceutyczne wyłącznie dla hospitalizowanych pacjentów, poprzez zaopatrywanie oddziałów i poradni szpitala
w leki, wyroby medyczne, środki do
dezynfekcji oraz sporządzanie leków
recepturowych.
Przez lata apteka Szpitala Miejskiego
w Zabrzu mieściła się w kilku pomieszczeniach usytuowanych w różnych częściach kompleksu. Było to rozwiązanie
niefunkcjonalne, zarówno pod względem warunków pracy, jak i możliwości sprawnego dystrybuowania leków
i wyrobów medycznych. Zarząd szpita-
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la zdecydował więc o zmianie lokalizacji apteki. Jej nowa siedziba mieści się
w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka,
czyli w budynku, który został oddany
do użytku zaledwie trzy lata temu.
– Apteka szpitalna to strategiczne miejsce każdego szpitala. Dlatego już na
etapie projektowania budynku Centrum
zdecydowaliśmy o wydzieleniu w nim
nowej, przestronnej lokalizacji dla apteki – mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes
Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
W placówce zmieniła się nie tylko lokalizacja apteki, ale również zasady
gospodarowania lekami. Zamówienia
z poszczególnych jednostek są przekazywane w systemie informatycznym
do apteki szpitala, gdzie następuje ich

WOKÓŁ NAS
Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka zostało otwarte trzy lata temu

TAKIE SĄ LICZBY:

170 m2

zajmowały pomieszczenia
starej apteki

400 m2

to powierzchnia nowej apteki

1,2 mln zł

to wartość prac wykonanych
w jej pomieszczeniach

483 tys. zł

to wartość wyposażenia
nowej apteki

Apteka powstała na najniższej kondygnacji Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

w naszej placówce. Wszystkie wprowadzane zmiany służą poprawie jakości
leczenia pacjentów, ich komfortowi,
a także lepszej organizacji pracy w szpitalu. Takie były też przesłanki przenosin
apteki do nowej siedziby. Apteka zinformatyzowana w takim stopniu jak nasza
to zmniejszenie możliwości pomyłki przy
podawaniu leków pacjentom. Dla personelu to z kolei fantastyczne miejsce do
pracy. O wiele łatwiejszy jest teraz proces logistyczny od momentu zamówienia
leku do podania go pacjentowi. Jestem
dumny, że obecnie to jedno z najnowo-

cześniejszych tego typu miejsc na Śląsku
– podkreśla prezes Mariusz Wójtowicz.
– Inwestycje w służbę zdrowia to jeden
z priorytetów zabrzańskiego samorządu.
W trosce o rodzinę zbudowaliśmy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Z myślą
o podnoszeniu warunków leczenia pacjentów stale modernizujemy Szpital Miejski. Kolejna inwestycja jest doskonałym
przykładem tego, że chcemy konsekwentnie wdrażać najwyższe standardy opieki
medycznej – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

GOR

TAK BYŁO

TAK JEST

realizacja. Dostarczanie produktów zamawianych przez oddziały dla pacjentów odbywa się w odpowiednio zabezpieczonych transporterach.
– Wszystkie pomieszczenia apteki mieszczą
się teraz w jednej zwartej przestrzeni. To
podnosi efektywność pracy oraz usprawnia procesy dostaw. Takie rozwiązanie
zapewnia optymalizację dystrybucji i przechowywania wszelkich produktów, którymi
dysponuje apteka – zwraca uwagę Danuta Kamińska-Nowak, kierownik apteki.
Powierzchnia apteki została zwiększona do blisko 400 metrów kwadratowych. Pomieszczenia są wyposażone
w systemy kontrolujące bezpieczeństwo przechowywanych produktów
oraz w nowoczesne urządzenia do
przygotowywania leków recepturowych. – Przeprowadzka apteki do nowej
siedziby to kolejny ważny etap przemian
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2018
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fot. Igor Cieślicki

W ODPOWIEDZI
NA POTRZEBY RYNKU

Janusz Michałek i Barbara Piontek z zarządu KSSE oraz profesorowie Arkadiusz Mężyk i Krzysztof Wodarski

Pomagają osiągnąć
sukces na rynku pracy
Okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz
dyskusji o skutecznych sposobach wdrażania innowacji był zorganizowany na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej „Dzień Innowatora”. W program konferencji wpisało się
także przyjęcie studentów uczelni do Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
ki Śląskiej. – Możemy korzystać z szerokiej
oferty szkoleń, ale dla mnie najważniejsze
w tym klubie jest to, że będę mógł mieć
styczność ze sferą biznesu – dodaje.

fot. Igor Cieślicki

– Klub Innowatora jest niesamowitą okazją do rozwijania kompetencji, współpracy
z przemysłem i realizowania swoich marzeń
– mówi Maciej Polak, student Politechni-

Jedno ze stoisk przygotowanych przez studentów
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Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej działa w obecnej formie
od 1995 r. Od 1998 r. jego siedziba znajduje się w Zabrzu przy ul. Roosevelta.
Wydział oferuje siedem kierunków studiów. Są to: administracja, analityka biznesowa, logistyka, socjologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
oraz zarządzanie projektami. Nowością
w ofercie są wprowadzone w 2017 r.
analityka biznesowa i zarządzanie projektami. Pierwszy z kierunków został
przygotowany przy współpracy z firmami, jak na przykład IBM, drugi również stanowi odpowiedź na dokładnie
zdiagnozowane potrzeby rynku pracy.
W ubiegłym roku zabrzańska logistyka
została uznana przez renomowane czasopismo „Perspektywy” za najlepszy kierunek inżynierski w zakresie logistyki.

– Klub Innowatora to platforma skupiająca
młodych ludzi, których interesuje odkrywanie
świata. Chcemy zaangażować się w proces
budowania ich otwartości i pobudzania do
odkrywania potrzeb technologicznych – mówi
prof. Barbara Piontek, wiceprezes KSSE.
Gośćmi zorganizowanego 1 marca Dnia
Innowatora byli przedsiębiorcy, którzy
podpowiadali, jak prowadzić nowoczesny
biznes czy też z powodzeniem tworzyć
start-upy. Swoje stoiska przygotowali
także sami studenci. – Obecne czasy wymagają od nas kształcenia ludzi, którzy są
kreatywni, potrafią wymyślać nowe idee,
nowe rozwiązania. Nie każdy ma od urodzenia predyspozycje w tym kierunku i pewnych rzeczy musi się nauczyć. Uczelnia jest
świetnym miejscem do tego, żeby nauczyć
ludzi kreatywnego myślenia, przełamywania barier, tworzenia innowacji. Wszystko
po to, by mogli odnaleźć się na rynku – zaznacza prof. Krzysztof Wodarski, dziekan
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

fot. Politechnika Śląska

DZIEŃ INNOWATORA NA WYDZIALE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

WOKÓŁ NAS
Stawiamy na wysoką
jakość kształcenia

Fot. Igor Cieślicki

Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza

Goście Dnia Innowatora mogli poznać m.in. możliwości druku 3D

Klub Innowatora Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej powstał z myślą
o kreatywnych, młodych ludziach. Jego
oferta kierowana jest obecnie do studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
To uczelnie, które podpisały listy intencyjne z KSSE. W przyszłości planowane
jest nawiązanie współpracy z kolejnymi
szkołami wyższymi.
Klub to platforma edukacyjna i treningowa służąca wymianie wiedzy,
doświadczenia i know-how przekazywanego przez autorytety w dziedzinie
innowacji. Ma umożliwiać realną współpracę nauki z biznesem w zakresie pozyskiwania talentów i tworzenia na ich
bazie kadr dla firm innowacyjnych.

– Jeśli uzbroimy młodych ludzi w odpowiednie narzędzia, będziemy mogli tworzyć
innowacje. Skorzysta z tego nasz region.
A jeśli polska gospodarka faktycznie ma być
oparta o wiedzę, to połączenie Politechniki
Śląskiej, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i możliwości, jakimi dysponują
przedsiębiorcy, jest jak najbardziej zasadne – nie ma wątpliwości Krzysztof Józwa,
prezes firmy Novismo.
Na bardzo dobre kontakty uczelni ze sferą biznesu zwraca uwagę prof. Arkadiusz
Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. – Staramy się to wykorzystywać. Nasza uczelnia
jest zlokalizowana bardzo blisko firm nowoczesnych technologii. To głównie branża motoryzacyjna, ale nie tylko. Ogrom-

nym potencjałem dysponują również małe
i średnie przedsiębiorstwa, i tu także widzimy wiele możliwości współpracy – mówi
prof. Arkadiusz Mężyk.
– Zabrze od lat przywiązuje ogromną wagę
do jak najlepszego kształcenia młodych
ludzi, i to na każdym ze szczebli edukacji –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Konsekwentnie współpracujemy z działającymi w naszym mieście
szkołami wyższymi, czego efektem są kolejne realizowane projekty. Bardzo się cieszę,
że Zabrze umacnia swoją pozycję jako ośrodek akademicki. Dobrze przygotowani do

wymagań rynku pracy absolwenci z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju naszego miasta i regionu – dodaje prezydent
Zabrza. 
GOR

65 mln zł

przeznaczyło Zabrze
na uzbrojenie terenów specjalnej
strefy ekonomicznej

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to według rankingu Business Financial Times
najlepsza strefa ekonomiczna w Europie w latach 2015–2017. Jest liderem wśród polskich
specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie działa w niej ponad 300 przedsiębiorstw, które
łącznie zainwestowały około 31 mld zł i stworzyły ponad 70 tysięcy miejsc pracy. Do KSSE
należy 157 hektarów gruntów położonych w Zabrzu. Dwa lata temu zakończył się gigantyczny projekt ich uzbrojenia. Na przygotowanie niezbędnej infrastruktury oraz sieci dróg
Zabrze przeznaczyło 65 mln zł. Od tego czasu strefa w Zabrzu przyciągnęła już szesnastu
inwestorów. Tereny położone w Zabrzu to dzisiaj najatrakcyjniejszy i najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2018
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Fot. UM Zabrze

KLUB POD ZNAKIEM
INNOWACJI

– Zabrze od lat przywiązuje ogromną
wagę do jak najlepszego kształcenia
młodych ludzi, i to na każdym ze szczebli edukacji. Konsekwentnie współpracujemy z działającymi w naszym mieście szkołami wyższymi, czego efektem
są kolejne realizowane wspólnie
projekty. Bardzo się cieszę, że Zabrze
umacnia swoją pozycję jako ośrodek
akademicki. Dobrze przygotowani do
wymagań rynku pracy absolwenci
z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju naszego miasta i regionu.

WOKÓŁ NAS
PRZED NAMI MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONFERENCJA POŚWIĘCONE TURYSTYCE PRZEMYSŁOWEJ

Industrialne atrakcje
na wyciągnięcie ręki
12–13 kwietnia 2018 r.
Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Praktyczna

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

13–14 kwietnia 2018 r.
Międzynarodowe
Targi Turystyczne

Podczas targów będzie można spróbować swoich sił w zawodach rzemieślniczych

Republika Peru będzie krajem partnerskim jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych, które w kwietniu odbędą się w naszym mieście. Goście imprezy będą mieli
m.in. okazję spotkać się z Mieczysławem Bieńkiem, śląskim
podróżnikiem, znanym pod pseudonimem Hajer.

Fot. Igor Cieślicki

Zabrzańskie targi organizowane są
już po raz dziesiąty. Goście, podobnie
jak w poprzednich latach, będą mogli
wziąć udział w interesujących warsztatach i konkursach z nagrodami, spróbo-

Uczestnicy konferencji w Łaźni Łańcuszkowej

8

wać regionalnych potraw i skorzystać
z wielu innych atrakcji. Udział w targach potwierdzili już m.in. wystawcy
z Czech, Słowacji, Grecji, Chorwacji,
Węgier i Izraela. Przybliżą oni najciekawsze obiekty położone na szlakach
turystyki przemysłowej: udostępnione
zwiedzającym dawne zakłady, browary,
kopalnie czy fortyfikacje. Zaprezentują
się wydawnictwa turystyczne, muzea
techniki i korzystający z tradycyjnych
technik rzemieślnicy. Ciekawostką będzie stoisko „Medycyna na krańcach
świata”. Jego gospodarze będą podpowiadać, jak podróżować odpowiedzialnie, bezpiecznie i zdrowo, jak uniknąć
występujących w różnych krajach chorób. W program targów wpisze się także trzecia już edycja rajdu organizowanego przez Zabrzańskie Stowarzyszenie
Miłośników Motoryzacji.
– W tym roku krajem partnerskim targów
będzie Republika Peru. Wystąpi peruwiański zespół, będzie można spróbować przysmaków z tego kraju – zapowiada Dorota
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Krajem partnerskim imprezy będzie Peru

Kosińska z Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Targi w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki potrwają
od 13 do 14 kwietnia. Tradycyjnie już
będą one towarzyszyć Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej,
która 12 kwietnia rozpocznie się w Łaźni Łańcuszkowej. W tym roku zajmujący
się turystyką eksperci z całego świata
będą rozmawiać na temat: „Dary ziemi
w tworzeniu i promocji terytorialnych
marek turystycznych”.
Zabrzańska konferencja poświęcona turystyce postindustrialnej organizowana
jest już od 2004 r. przy wsparciu Światowej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Chcemy
dzielić się dobrymi praktykami. Do Zabrza
przyjeżdżają najlepsi specjaliści z całego
świata. Wzajemnie wsłuchujemy się w to,
co już udało się zrobić w innych miastach
i krajach. Myślę, że w Zabrzu dzięki tym
konferencjom udało się wiele zrobić. Odważyliśmy się w mieście poprzemysłowym
stworzyć klimat turystyczny – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Szczegółowe informacje na temat targów i konferencji można znaleźć na
stronie internetowej:
www.zabrzewsercuslaska.pl.

GOR

WOKÓŁ NAS
ZABRZE UCZESTNICZYŁO W ŚWIATOWEJ KONFERENCJI URBAN FUTURE W WIEDNIU

Przedstawiciele miast uczestniczących w wiedeńskiej konferencji
Fot. Urban Future

W gronie ekspertów
o przyszłości miast
Uczestnicy konferencji rozmawiali
m.in. o inicjatywach zmierzających do
ograniczenia emisji dwutlenku węgla
i innych gazów cieplarnianych o co najmniej 40 procent do 2030 r. Dyskutowali także na temat zapewnienia dostępu
do bezpiecznych, zrównoważonych,
podnoszących jakość życia i poprawiających bezpieczeństwo energetyczne,
a równocześnie przystępnych cenowo
usług energetycznych dla wszystkich.
Zastanawiano się również nad rozwiązaniami systemowymi, których celem
byłoby zwiększenie odporności poprzez przystosowanie się do skutków
zmiany klimatu.
– W gronie prawie 30 samorządowców
zgodziliśmy się co do tego, jak ważne
są wspólne działania na rzecz czystego
powietrza oraz jak istotne jest podejmowanie konkretnych inicjatyw na gruncie
lokalnym, regionalnym, krajowym i glo-

balnym. Kolejnym tematem konferencji
był zrównoważony rozwój miast oraz wyzwania, które stoją przed społecznościami lokalnymi – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Światowa Konferencja Urban Future
jest jednym z największych na świecie
spotkań ludzi zmieniających miasta.
Biorą w niej udział prezydenci, burmistrzowie, architekci, eksperci ds. transportu, planiści miejscy, naukowcy,
menedżerowie ds. zrównoważonego
rozwoju, przedstawiciele start-up’ów,
ekolodzy, eksperci ds. innowacji.
W trwającym w Wiedniu od 28 lutego
do 2 marca przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 400 miast z 50 krajów
i 200 prelegentów. W programie znalazło się ponad 50 paneli dyskusyjnych dotyczących m.in. komunikacji
publicznej, strategii zrównoważonego
planowania, ochrony klimatu i nowo-

3000 uczestników
400 miast
50 krajów
4 kontynenty
200 prelegentów
57 sesji
czesnych zeroemisyjnych źródeł energii czy też społecznych aspektów miast
inteligentnych.

GOR

Fot. Urban Future

O wspólnych działaniach na rzecz czystego powietrza, podejmowanych na gruncie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym,
rozmawiali między innymi uczestnicy zorganizowanej w Wiedniu
Światowej Konferencji Urban Future. W obradach brała udział
reprezentująca Zabrze prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

TAKIE SĄ LICZBY:

W konferencji wzięło udział około 3 tysięcy osób
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Komisja Budżetu i Inwestycji
12.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
9.04 godz. 16.00 – realizacja Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata
2016–2020.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
12.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
10.04 godz. 16.00 – podsumowanie
akcji „Zima”. Postęp w pracach remontowych zabrzańskiego odcinka
Drogowej Trasy Średnicowej.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
11.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.04 godz. 15.30 – zabytkowy park
Poległych Bohaterów – rozwój, plany rewitalizacyjne, opieka. Komisja
częściowo wyjazdowa.
Komisja Oświaty i Wychowania
11.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.04 godz. 18.00 – rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich
otoczeniem. Organizacja rozwoju
doradztwa zawodowego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Identyfikacja
i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
12.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.04 godz. 16.00 – realizacja
Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata
2016–2020.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego
9.04 godz. 15.00 – ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
bezpieczeństwa pieszych.
Stan porządku publicznego oraz
przestępczości w 2017 r.
11.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
12.04 godz. 14.30 – rozpatrywanie
sprawozdania finansowego miasta
za rok 2017. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2017.
Sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
11.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.04 godz. 16.00 – Sztolnia Królowa Luiza – nowe wyzwania dla
zwiększenia turystyki w Zabrzu.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
12.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.04 godz. 17.30 – realizacja zadań
miasta związanych ze wspieraniem
rodzin wielodzietnych. Informacja
na temat pieczy zastępczej i asystentów rodziny. Informacja na
temat działalności Towarzystwa
św. Brata Alberta.
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ZA NAMI MARCOWA SESJA RADY MIASTA

Fot. Igor Cieślicki

PLAN PRACY KOMISJI RADY MIASTA

WOKÓŁ NAS

Sala sesyjna zabrzańskiego ratusza

W trosce o zabytki i historię miasta
O monografii Zabrza, której przygotowanie planowane
jest z okazji zbliżającej się setnej rocznicy nadania praw
miejskich, rozmawiali m.in. radni podczas marcowej
sesji. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie dofinansowania renowacji kolejnych zabytków, które nie stanowią
wyłącznej własności miasta.
Z tegorocznego budżetu miasta dofinansowane zostaną m.in. renowacja kościoła
św. Wawrzyńca w Mikulczycach, dawnego dworku przy ul. Żniwiarzy w Rokitnicy
oraz budynku szatni i łaźni górniczej byłej
kopalni Castellengo. Prace obejmą także
budynki mieszkalne przy ulicach Bytomskiej 83, Henryka Pobożnego 7A i 9A oraz
Komuny Paryskiej 15.
Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie miasta
na 2018 r. Zdecydowali także o podziale
środków przyznanych w tym roku Zabrzu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi
o kwotę prawie 3,4 mln zł. Pieniądze te
zostaną wykorzystane m.in. na dofinansowanie tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej, uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych czy też likwidacji barier
architektonicznych. Radni uchwalili także
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Maciejów.
Radni wyrazili również zgodę na wpisanie
do długoletniej prognozy finansowej miasta przygotowania monografii Zabrza.
Jej opracowaniem ma zająć się zespół
kierowany przez prof. Antoniego Barcia-
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ka, który wcześniej zajmował się przygotowaniem podobnych wydawnictw
dotyczących m.in. Katowic i Sosnowca.
Monografia dotyczyć ma nie tylko dziejów Zabrza od czasów najdawniejszych,
ale także środowiska przyrodniczego,
uwarunkowań geograficznych i społecznych, etnografii i antropologii kulturowej,
a także wielonarodowości i wielokulturowości miasta. 
GOR

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

KWIECIEŃ
9 (pn.)

Łucja Chrzęstek-Bar
Dariusz Walerjański
12 (czw.) Jan Dąbrowski
Bogusław Znyk
19 (czw.) Elżbieta Adach
23 (pn.) Rafał Marek
Joachim Wienchor
26 (czw.) Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański
30 (pn.) Mirosław Dynak
Czesława Kowalczyk

WOKÓŁ NAS

Ekologia naszym wspólnym dobrem
Rozmowa z Katarzyną Dzióbą,
zastępcą prezydenta Zabrza

Zabrze bez wątpienia znajduje się
wśród tych gmin...
Zdecydowanie tak. Nasze miasto od wielu
lat realizuje kierowane do mieszkańców
programy związane z ograniczaniem niskiej emisji. Mogą z nich korzystać zarówno właściciele domów jednorodzinnych,
jak i właściciele lub najemcy mieszkań
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Z myślą o osobach z pierwszej
grupy Zabrze pozyskuje pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i przekazuje właścicielom domów
bezzwrotne dotacje. Poziom dofinansowania, sięgający 80 procent wartości
inwestycji, jest najwyższy ze wszystkich
znanych mi przypadków. Chcę podkreślić, że uzyskane pożyczki są następnie
spłacane przez miasto ze środków budżetowych.
Jakie inwestycje są objęte dofinansowaniem?
Chodzi o wymianę kotłów grzewczych
na proekologiczne, docieplenie ścian
zewnętrznych i stropodachu, wymianę
okien, montaż kolektorów słonecznych
czy też ogniw fotowoltaicznych. Do tej
pory zrealizowaliśmy już kilka tysięcy
wniosków od mieszkańców. Wartość inwestycji, obejmująca dofinansowanie
i wkład własny mieszkańców, przekracza
na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat 50
milionów złotych.

Fot. UM Zabrze

W marcu w naszym mieście odbyła się
międzynarodowa konferencja poświęcona działaniom na rzecz ochrony powietrza i zdrowia. Jakie wnioski z niej
płyną?
Konferencja dotyczyła kwestii zanieczyszczenia powietrza i tego, jaki wpływa ma
ono na nasze zdrowie. Głównym celem
było uświadomienie wszystkim, że tylko wspólne działania w tym obszarze są
w stanie doprowadzić do oczekiwanych
rezultatów. Trzeba bowiem pamiętać, na
co wielokrotnie zwracali uwagę uczestnicy naszej konferencji, że powietrze
nie zna granic. Tymczasem z ponad 160
gmin, które znajdują się na terenie województwa śląskiego, zaledwie 30 procent
podejmuje aktywne działania w zakresie
ochrony powietrza.

dzieci i osoby starsze. Myślę, że nasza
odpowiedzialność i etyka powinny nas
powstrzymywać przed tego typu procederem. Tym bardziej, że miasto przeznacza dla mieszkańców ogromne środki
dedykowane do walki z zanieczyszczeniem powietrza.

A na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy budynków wielorodzinnych?
W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych dedykujemy z budżetu miasta środki na wymianę źródeł ciepła w pojedynczych lokalach. Tego typu inwestycji
zrealizowaliśmy już prawie dziesięć tysięcy
za kwotę sięgającą 13 milionów złotych.
Termomodernizacjami
objęte
są
w naszym mieście także obiekty użyteczności publicznej...
Do tej pory program objął już 77 budynków. Siedem kolejnych wniosków oczekuje na realizację. Wykorzystujemy środki
zewnętrzne pozyskane z Wojewódzkiego
lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym
inwestycjom z jednej strony oszczędzamy
energię, z drugiej wpływamy na poprawę
estetyki budynków.
Mamy więc szereg działań podejmowanych przez samorząd, ale jak ważna w walce ze smogiem jest świadomość samych mieszkańców?
To kwestia niezwykle ważna i na to również zwracali uwagę uczestnicy konferencji. Musimy pamiętać, że nasza
indywidualna postawa ma duży wpływ
na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Spalanie w piecach czy przydomowych kotłowniach mułów albo co
gorsza odpadów oznacza zatruwanie sąsiadów, ale również siebie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane koszty
wynikające z takiego postępowania. Nie
tylko lekarstw, które musimy zażywać,
ale też związanych z naszą absencją czy
niższą wydajnością w pracy. Musimy
również pamiętać, że zanieczyszczone powietrze największy wpływ ma na

Co w tym zakresie zmieniła ustawa
antysmogowa?
Ustawa wpłynęła na zmianę świadomości.
Mieszkańcy dzwonią do Wydziału Ekologii
Urzędu Miejskiego z pytaniami o konsekwencje związane z niezastosowaniem się
do zaleceń dotyczących wymiany kotłów
starego typu w określonym czasie. Pytają
o alternatywę i plany miasta.
Jakie zatem plany na przyszłość ma
Zabrze, by skutecznie walczyć z niską emisją?
Będziemy kontynuować dotychczasowe programy kierowane do właścicieli
domów i lokatorów mieszkań. Jednocześnie myślimy o zwiększaniu zasięgu
miejskiej sieci ciepłowniczej. Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
będzie rozwijać swoją sieć, co umożliwi
podłączenie do niej kolejnych budynków. Rozumiemy obawy mieszkańców
dotyczące kosztów takiego rozwiązania. Dlatego liczymy, że przy współpracy
z rządem i wypracowaniu właściwych dla
miasta rozwiązań, osoby dotknięte tzw.
ubóstwem energetycznym będą mogły
liczyć na wsparcie finansowe.
Gdzie powinni się zgłaszać mieszkańcy
zainteresowani skorzystaniem z oferowanych przez miasto programów?
Zachęcam do kontaktu z Wydziałem
Ekologii Urzędu Miejskiego. Stosowne
informacje można znaleźć również na
stronie internetowej miasta. Zapraszam
wspólnoty mieszkaniowe do zapoznania
się z programem oferowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Tylko wspólnym
działaniem możemy doprowadzić do poprawy jakości powietrza, a to ma nierozerwalny związek z naszym zdrowiem..
Rozmawiała:
Katarzyna Kleczka-Zdebel
Więcej o proekologicznych projektach
realizowanych w ostatnich latach
w Zabrzu na stronach 18-19
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WOKÓŁ NAS
1 MARCA ZABRZANIE UCZCILI PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Pamiętamy o bohaterach sprzed lat

MZ
ab
rze

PŁK ŁUKASZ CIEPLIŃSKI

Fot. UM Zabrze

Fot. U

Łukasz Ciepliński uczestniczył w wojnie
obronnej 1939 r. jako dowódca kompanii przeciwpancernej. Walczył w bitwie
nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej.
W walkach pod Witkowicami z działka
przeciwpancernego zniszczył sześć
niemieckich czołgów i dwa wozy dowódcze. Po kapitulacji przedostał się
na Węgry. Po powrocie do kraju zaangażował się w działalność konspiracyjną. Doskonalił struktury wywiadu
i kontrwywiadu. Działał w Zrzeszeniu
„Wolność i Niezawisłość”. W latach
1945–1947 mieszkał wraz z rodziną
w Zabrzu przy ul. Wolności 279 pod
konspiracyjnym nazwiskiem Marian
Kaczmarek. W listopadzie 1947 r. został
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Trafił do więzienia na
Mokotowie w Warszawie. Po brutalnym
śledztwie został skazany na karę śmierci. Zabito go strzałem w tył głowy.

Uroczystości przy tablicach
upamiętniających obu bohaterów

Przy kamienicy, w której
przed laty mieszkał pułkownik Łukasz Ciepliński, odbyły się 1 marca uroczystości
z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Zabrzanie wspominali także postać rotmistrza Witolda
Pileckiego, którego imię nosi
Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu.
– Jesteśmy szkołą, która kultywuje wartości
patriotyczne. Witold Pilecki jest jednym z najwybitniejszych Polaków znanych na całym
świecie. Poświęcił za Polskę życie, więc powinniśmy oddawać mu cześć – podkreśla Anna
Mielcarz, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im.
rtm. Witolda Pileckiego. – 1 marca jest ważnym dniem dla społeczności szkolnej. Pamiętamy o żołnierzach wyklętych. W naszej
szkole działa klub historyczny, który organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, między

innymi osobami, które przeżyły drugą wojnę
światową. To nie muszą być przedstawiciele
żołnierzy wyklętych. To osoby, które opowiadają młodzieży w ciekawy sposób o tamtych
czasach – dodaje dyrektor szkoły.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został w 2011 r.
Obchodzimy go 1 marca. Tego dnia, w 1951 r.,
w więzieniu mokotowskim wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród nich był m.in. płk Łukasz Ciepliński. To właśnie przed kamienicą przy ul.
Wolności 279, w której mieszkał po wojnie,
spotkali się zabrzanie. Pod pamiątkową tablicą złożone zostały kwiaty. Uczestnicy uroczystości złożyli także wiązanki przy tablicy
upamiętniającej rtm. Witolda Pileckiego.

– W historii naszego miasta zapisało się dwóch
bohaterów: pułkownik Łukasz Ciepliński oraz
rotmistrz Witold Pilecki. Obaj poświęcili swoje
życie, abyśmy mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju. To pokazuje, że najwyższą wartością jest ojczyzna i dla niej ci bohaterowie
niezłomni poświęcili swoje życie. Młodzież ma
godny wzór do naśladowania – podkreśla
wiceprezydent Zabrza Jan Pawluch. 

MM

RTM WITOLD PILECKI
Witold Pilecki walczył w kampanii wrześniowej, następnie rozpoczął konspiracyjną działalność w Warszawie, tworząc z innymi oficerami Tajną Armię Polską. W 1940 r. przedostał się do obozu KL Auschwitz, by
zbadać możliwości uwolnienia osadzonych tam więźniów. Utworzył w obozie tajną siatkę, prowadził akcję
samopomocy wśród więźniów i wysyłał z obozu informacje, które ukazywały się w konspiracyjnej prasie krajowej i były przekazywane rządom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W 1943 r. uciekł z obozu. Walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie dzięki rtm. Witoldowi Pileckiemu dotarły na Zachód wiadomości
o sfałszowanym referendum w Polsce, okolicznościach pogromu Żydów kieleckich czy fikcyjnych procesach
i torturach. 8 maja 1947 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu na Mokotowie. Oskarżono go o zdradę
stanu i skazano na karę śmierci. Wykonano ją 25 maja 1948 r.
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WOKÓŁ NAS
O AGLOMERACJACH MIEJSKICH NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

Fot. TVZ

Nasz region oczami ekspertów

Prof. Bogdan Dolnicki i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik w auli uczelni

O rozwoju aglomeracji i kondycji człowieka funkcjonującego
w ramach wielkomiejskich struktur rozmawiali uczestnicy
dwudniowej konferencji zorganizowanej na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
– Tę konferencję poświęciliśmy zagadnieniom metropolitalnym, ponieważ tak się
szczęśliwie złożyło, że po wielu latach,
można powiedzieć walki, na terenie województwa śląskiego powstała metropolia – mówi prof. Bogdan Dolnicki z Uniwersytetu Śląskiego. – Ona się cały czas
tworzy, dopracowuje swój kształt, wypracowuje sposoby funkcjonowania. Jednym

z aspektów tej konferencji jest ukazanie
jej walorów praktycznych i teoretycznych
– dodaje.
– Dobra metropolia liczy pięć i więcej
milionów mieszkańców. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma znakomite
sieci światłowodowe, znakomity, ujednolicony transport, a przede wszystkim jest
życzliwa dla swoich mieszkańców w sen-

sie oferty kulturalnej czy też możliwości
spędzania wolnego czasu. I to właśnie
kultura jest emanacją najlepszej metropolii. Przy pełnym szacunku dla dróg
czy transportu – uśmiecha się socjolog
prof. Marek Szczepański.
Wystąpienia w trakcie konferencji poświęcone były m.in. problemom ustroju i struktury obszarów metropolitalnych, a także metodom zarządzania
aglomeracjami. Przedsięwzięcie miało
charakter międzynarodowy. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni specjaliści z zakresu prawa komunalnego
z cenionych polskich ośrodków naukowych oraz z Niemiec i Austrii. Wśród
prelegentów znaleźli się wykładowcy
z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy też Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Wykład „Rola Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w walce o ustawę metropolitalną dla województwa
śląskiego” zaprezentowała prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Z kolei o pozycji i zadaniach przewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mówił pełniący tę
funkcję Kazimierz Karolczak. 
GOR

PREZYDENT ZABRZA Z TYTUŁEM „SAMORZĄDOWCA ROKU 2017”

Za wkład w powstanie metropolii
Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie tworzący pierwszą
w Polsce metropolię otrzymali tytuły „Samorządowca Roku
2017” w plebiscycie organizowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W gronie nagrodzonych
jest prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
O tytuł „Samorządowca Roku 2017” rywalizowało ponad 4,3 tysiąca samorządowców z całego kraju. W tegorocznej edycji
plebiscytu oddano rekordową liczbę głosów – ponad 270 tysięcy. W uzasadnieniu
werdyktu redakcja „Wspólnoty” podkreśla,
że utworzenie metropolii to znaczący krok
w budowaniu płaszczyzn współpracy samo-

rządów terytorialnych. Rozwiązanie
to z pewnością przyczyni się do
rozwoju gmin i miast tworzących
metropolię.
– Miasta skupione w Górnośląskim
Związku Metropolitalnym od wielu lat zabiegały o stworzenie prawnych podstaw metropolii.
Pozwoli to na współpracę miast przy finan-

sowym wsparciu z budżetu państwa.
Warto skorzystać z tej możliwości, by
wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii to dla nas ogromna szansa
na wszechstronny rozwój. Jestem przekonana, że całe województwo śląskie
może zyskać między innymi w sferze
gospodarczej, kulturalnej, naukowej, medycznej, edukacyjnej czy
turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, znacząco przyśpieszając upowszechnianie
innowacji i wprowadzanie korzystnych zmian
– dodaje. 
GOR
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WOKÓŁ NAS
BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZABRZE-BYTOM NA OSTATNIEJ PROSTEJ

Budowa nowej elektrociepłowni Fortum ma się zakończyć w tym roku

Zakończyły się prace nad jednym z kluczowych odcinków
sieci ciepłowniczej, która połączy Bytom z powstającą
w Zabrzu nowoczesną elektrociepłownią. Wykonano mikrotunele pod Bytomką i torami tramwajowymi o łącznej długości blisko 70 metrów oraz prawie 40-metrowy przewiert
pod dwupasmową ulicą Bytomską.
Do tej pory zainstalowano już około
dziewięciu z planowanych dziesięciu
kilometrów rur ciepłowniczych. Równolegle trwa budowa pompowni w Bytomiu, która będzie stanowiła ważny element systemu grzewczego obu miast.
Właśnie zakończono testy fabryczne
pierwszych pomp.
Sieć łącząca Zabrze i Bytom jest prowadzona pod ziemią, a część prac jest wykonywana metodą tzw. mikrotunellingu,
która pozwala na bezwykopowe układanie rur. Ta innowacyjna technologia znalazła zastosowanie m.in. pod Bytomką
oraz torami tramwajowymi.
– Można powiedzieć, że pokonaliśmy już
większość przeszkód na trasie planowanej
sieci ciepłowniczej Zabrze-Bytom. Wykonaliśmy mikrotunele pod Bytomką i torami tramwajowymi oraz bezwykopowy
przecisk pod ulicą Bytomską w Zabrzu.
Cieszymy się, że realizacja tych odcinków
przebiegła pomyślnie. Teraz jesteśmy na
ostatniej prostej. W trakcie realizacji jest
200-metrowy mikrotunel pod torami kole-
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jowymi oraz drogą krajową nr 88, czyli najbardziej wymagający etap pod względem
technicznym – mówi Kamila Zybura-Pluta, manager projektu z Fortum.
10-kilometrowa instalacja zostanie
wybudowana w całości z wyprodukowanych na Śląsku rur preizolowanych,
wyposażonych w system wykrywania

Tak ma się prezentować gotowy kompleks

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2018

awarii, co pozwoli na lokalizację wszelkich nieszczelności. Wartość projektu
szacowana jest na około 60 mln zł.
Równolegle do prac związanych z instalacją sieci ciepłowniczej Fortum kontynuuje budowę pompowni na terenie Elektrociepłowni Miechowice w Bytomiu.
Będzie ona stanowiła istotny element
systemu ciepłowniczego zaplanowanego przez Fortum. Wartość projektu szacowana jest na około 10 mln zł.
– Dzięki realizowanym obecnie inwestycjom zapewnimy bezpieczne dostawy ciepła sieciowego do 70 tysięcy gospodarstw
domowych. Zgodnie z planem budowa
sieci ma się zakończyć w 2018 roku, wraz
z oddaniem nowej zabrzańskiej elektrociepłowni. Łączna wartość naszych projektów dla Zabrza i Bytomia docelowo
przekroczy miliard złotych – podkreśla
Kamila Zybura-Pluta.
Budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu to największy dotychczasowy projekt Fortum w Polsce. Prace nad inwestycją wkroczyły już w decydującą fazę.
Możliwości produkcyjne nowoczesnego
zakładu wyniosą 225 megawatów mocy
zainstalowanej w paliwie. Zakładana
roczna produkcja ciepła wyniesie 730
GWh. Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu zastąpi wyeksploatowane jednostki opalane węglem, zainstalowane
obecnie w zakładach w Zabrzu oraz Bytomiu i znacząco wpłynie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych
substancji. Eksperci Fortum szacują, że
emisja pyłów spadnie ponad jedenastokrotnie, a dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie.

GOR

wizualizacja: Fortum

Fot. Fortum

Ekologiczne ciepło popłynie z Zabrza

WOKÓŁ NAS
NA GIGANTYCZNYM PLACU BUDOWY W CENTRUM MIASTA TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE

fot. Tomasz Jodłowski

Kolejne marki trafiają
do Platana
Nowa część Platana rośnie jak na drożdżach

Prace na gigantycznym placu budowy w centrum miasta koncentrowały się w ostatnich tygodniach wokół
konstrukcji nowej części galerii oraz
wielopoziomowego parkingu. W przestrzeni, która docelowo pomieści 1400
aut, ukończono budowę trzykondygnacyjnej konstrukcji wraz z rampami
wyjazdowymi. W nowej części obiektu
podłączono kanalizację, wodociąg, gaz
oraz sieci cieplne. Prace objęły również
istniejącą część centrum, która nabrała
bardziej nowoczesnego wyglądu.
W najbliższym czasie ruszą roboty wykończeniowe oraz prace elewacyjne parkingu. W środku zostaną zamontowane
tzw. travelatory, czyli ruchome chodniki.
Na zewnątrz wykonawca zajmie się wyrównaniem terenu. Istotnym etapem
robót będzie rozpoczęcie montażu konstrukcji dachu w nowej części Platana.
Kontynuowane będzie odświeżanie istniejącej części galerii, planowane są także dalsze prace przy przebudowie pasaży. Kolejnym ważnym krokiem, zarówno
dla klientów Platana, jak i mieszkańców
Zabrza, będzie przebudowa placu Te-

atralnego. Po jej zakończeniu zabrzanie
zyskają estetyczną i funkcjonalną przestrzeń do spędzania czasu.
– Prace w Platanie nie zwalniają tempa.
Możemy być pewni, że już za kilka miesięcy będziemy cieszyć się zmodernizowanym
obiektem z nowym parkingiem, pięknym
placem przed wejściem oraz kolejnymi
markami, które zaoferują klientom swoje
produkty i usługi. Do tej pory podpisaliśmy
umowy między innymi z firmami: Neonet,

Carry, Pepco, Martes Sport oraz siłownią
Just Gym, o powierzchni 2200 metrów kwadratowych. To jednak nie wszystko. Cały
czas pojawiają się nowi najemcy, gotowi
na zajęcie powstającej przestrzeni handlowej. Dokładamy starań, by sprowadzić do
Zabrza nowe, wyczekiwane marki – podkreśla Tomasz Górski z będącej inwestorem firmy Rockcastle Poland.
Przypomnijmy, że Centrum Handlowe
Platan działa od października 2003 r.
Każdego roku notuje ponad cztery miliony odwiedzin. Dziś klienci robią zakupy
i spędzają czas na przestrzeni 31 tysięcy
metrów kwadratowych. Dzięki rozbudowie, której szacowany koszt wyniesie
około 40 mln euro, galeria zyska 11 tysięcy metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni najmu, zwiększając tym
samym liczbę sklepów do około 120.

GOR

Wizualizacja: CH Platan

Klub fitness o powierzchni ponad 2,2 tysiąca metrów kwadratowych znajdzie się w rozbudowanym Centrum Handlowym
Platan. To tylko jedna z firm, które podpisały już umowy odnośnie wynajmu pomieszczeń w powiększonym kompleksie.
Zakończenie prac związanych z rozbudową oraz modernizacją
obiektu planowane jest na czwarty kwartał tego roku.

Tak po zakończeniu prac ma się prezentować plac Teatralny
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ZABRZANIN WYRÓŻNIONY PRZEZ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Już po raz siódmy Muzeum Powstania Warszawskiego wyróżniło i uhonorowało osoby zaangażowane w prace społeczne,
życie lokalnych społeczności,
a także te, które dokonały bohaterskiego czynu. W gronie
laureatów Nagrody im. Jana
Rodowicza „Anody” znalazł się
zabrzanin Kazimierz Speczyk.
Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” została ustanowiona dla upamiętnienia pamięci
por. Jana Rodowicza ps. Anoda – legendy
swojego pokolenia, harcerza Szarych Szeregów, żołnierza batalionu „Zośka” Armii Krajowej, niezwykłego bohatera czasów II wojny światowej i powstania warszawskiego.
Nagrodę przyznaje kapituła, w której
zasiadają m.in.: ks. Andrzej Augustyń-

Kazimierz Speczyk

ski, siostra Małgorzata Chmielewska,
płk Piotr Gąstał, dr Dariusz Karłowicz,
Jan Rodowicz oraz przedstawiciele służb
medycznych i ratunkowych: Jacek Dębicki, naczelnik Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego i Damian Zadeberny, prezes Zarządu Fundacji ZPKM
Maltańska Służba Medyczna – Pomoc
Maltańska. Kapituła wybrała laureatów

Fot. Igor Cieślicki

NAGRODA DLA SPOŁECZNIKA
spośród ponad stu kandydatów zgłaszanych przez osoby fizyczne, osoby prawne,
organizacje oraz instytucje publiczne.
Kazimierz Speczyk zwyciężył w kategorii „Całokształt dokonań oraz godna
naśladowania postawa życiowa”. Przypomnijmy, że pan Kazimierz to twórca
pierwszego w Zabrzu klubu abstynenta.
Pomaga osobom uzależnionym, dając im
pracę w założonej przez siebie spółdzielni
socjalnej. Jest współautorem kilkuetapowego systemu wychodzenia z bezdomności. Zainicjował powstanie domu dla
osób bezdomnych oraz miejsc, w których
najubożsi otrzymują doraźną pomoc. Nagrody otrzymali także Grzegorz Haliczyn,
student z Opola, który stanął w obronie
ukraińskich studentów zaatakowanych
przez pijanego mężczyznę, oraz Mirosław
Kaźmierczak, nauczyciel wychowania fizycznego z Zahutynia na Podkarpaciu,
który stworzył salę gimnastyczną dla
dzieci. Gratulujemy!

GOR

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO „FORTUM DLA ŚLĄSKICH DZIECI”

Fot. Fortum

Pomagają spełniać dziecięce marzenia

Spotkanie inaugurujące kolejną edycję projektu

Ponad 150 młodych mieszkańców Zabrza i Bytomia weźmie udział
w kolejnej edycji akcji „Fortum dla śląskich dzieci”. Najlepsi z nich
dołączą do grona blisko 500 dotychczasowych stypendystów.
Projekt jest realizowany przez koncern
energetyczny Fortum i Fundację Pomocy
Dzieciom Ulica od 2012 r. Do siódmej już
edycji przedsięwzięcia zakwalifikowało się
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152 uczestników w wieku od 11 do 15 lat.
Przed nimi blisko 50 godzin warsztatów.
Grupowe zajęcia z tańca, teatru, fotografii,
śpiewu, plastyki i dziennikarstwa poprowa-
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dzi 45-osobowy zespół trenerów. Uczestnicy spotkają się także ze znanymi Ślązakami,
którzy postarają się ich zainspirować do podążania za własnymi marzeniami.
– Zabrze i Bytom to dla nas ważne miasta, chcemy poprawiać jakość życia ich
mieszkańców. Formuła naszego programu
obejmuje nie tylko wsparcie finansowe, ale
i warsztaty twórcze. Wierzymy, że to odpowiednie narzędzia do tego, aby ci zdolni
ludzie zbudowali swoją przyszłość i wspólnie z nami wpływali na dynamiczny rozwój
Śląska – mówi Izabela Van den Bossche
z komunikacji korporacyjnej Fortum.
Pierwsza faza programu potrwa do końca
czerwca. Jej finałem będzie sztuka teatralna z udziałem wszystkich osób biorących
udział w projekcie. Na tym etapie zostanie
wyłonionych 40 najbardziej zaangażowanych i kreatywnych uczestników. Każdy
z nich otrzyma stypendium dostosowane
do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
oraz zaproszenie do drugiego etapu projektu, który potrwa od września 2018 do
marca 2019 r.
GOR

WOKÓŁ NAS
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA

Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia
200 mln zł

Fot. UM Zabrze

przeznaczyło w ostatnich latach Zabrze
na działania proekologiczne

Uczestnicy konferencji w Łaźni Łańcuszkowej

O wspólnych działaniach na rzecz ochrony powietrza i zdrowia
rozmawiali uczestnicy międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza. W spotkaniu
wzięli udział m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Śląskiego Centrum
Chorób Serca, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla oraz goście z partnerskich miast Zabrza.
– Ludzie spalający w swoich piecach odpady
muszą mieć świadomość, że nie są bezkarni.
To, czym palili, można ustalić na podstawie
składu popiołu, którego próbkę pobiera
strażnik miejski. Większość ludzi, mając świadomość zagrożenia mandatem, zrezygnuje
z takiego procederu – mówi Aleksander

Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, w którym
opracowany został tzw. błękitny węgiel.
– Zabrze od wielu lat uczestniczy w naszych
programach dotyczących walki ze smogiem
– zwraca uwagę Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.

W programie konferencji znalazł się m.in.
panel dyskusyjny dotyczący efektywnych
metod ograniczania niskiej emisji. O swoich doświadczeniach w tym zakresie mówili goście m.in. z Niemiec, Szwecji i Ukrainy. – Dzielimy się dobrymi praktykami po to,
żeby nasza walka z zanieczyszczeniem powietrza była skuteczniejsza – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Jestem tylko jednym z wielu, którzy dołączają do starań władz miasta, regionu i kraju o to, żeby zanieczyszczenie środowiska
było mniejsze – mówi prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób
Serca, z którego inicjatywy w naszym mieście powstanie w najbliższych kilku latach
Śląski Ośrodek Kliniczno-Naukowy Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego
im. prof. Zbigniewa Religi. To gigantyczny
projekt, którego wartość sięga 111 mln zł.
Celem konferencji jest wzrost wiedzy
i świadomości osób odpowiedzialnych za
kształtowanie polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i ograniczania
niskiej emisji. Organizatorzy chcą zwrócić
uwagę na aktualność problemu zanieczyszczenia powietrza oraz poszukiwanie
sposobów minimalizowania jego przyczyn i skutków. 
GOR

SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W SPRZĘT NAJNOWSZEJ GENERACJI DO DYSPOZYCJI WODOCIĄGÓW

Ciśnieniowe czyszczenie oraz odsysanie nieczystości z przepompowni ścieków, kanałów i zbiorników umożliwi najnowszej generacji samochód zakupiony przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Pojazd kosztował
niebagatelną sumę 1,7 mln zł, a zakup w 85 procentach został
dofinansowany z funduszy unijnych.
– Po zakończeniu gigantycznego projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej
w naszym mieście pojawiło się wiele nowych elementów infrastruktury, które wymagają właściwego utrzymania. Dlatego
zakup takiego pojazdu był niezbędny – tłumaczy Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

Samych przepompowni ścieków w Zabrzu jest w tej chwili około 50. Urządzenia, w jakie wyposażony jest nowy
samochód, pozwalają zarówno na ich
ciśnieniowe czyszczenie, jak i odsysanie
zalegających nieczystości. Auto posiada
zbiornik o pojemności prawie 11 tysięcy

Fot. Igor Cieślicki

Skutecznie wyczyści przepompownie

Prezentacja możliwości nowego samochodu

litrów z regulowaną przegrodą. Umożliwia to zwiększenie przestrzeni na wykorzystywaną do czyszczenia wodę lub
zasysane osady.

GOR
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WOKÓŁ NAS

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA NASZE MIASTO PRZEZNACZYŁO W OSTATNICH LATAC

Zabrze konsekwentni
OGRANICZANIE
NISKIEJ EMISJI

Takie są liczby

3,7 tysiąca

W Zabrzu od 2009 r. realizowany jest Program Ograniczania Niskiej Emisji. Korzystający z niego właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie
w wysokości do 80 procent kosztów wymiany
źródeł ciepła, montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, docieplenia
ścian czy wymiany okien.

inwestycji zrealizowano
już w ramach PONE

52,5 mln zł
to ich wartość

Do tej pory w ramach programu zrealizowano
ponad 3,7 tysiąca inwestycji o wartości przekraczającej 52 mln zł. Prawie 34 mln zł z tej kwoty
stanowiła pomoc finansowa przekazana mieszkańcom z budżetu miasta, 3 mln zł to dotacja
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku
planowany jest dziewiąty etap przedsięwzięcia,
który pozwoli na realizację kolejnych 420 inwestycji o wartości ponad 4 mln zł.

33,8 mln zł

z tej kwoty pochodziło
z budżetu miasta

4 mln zł

przyznał w lutym Zabrzu WFOŚiGW
na modernizację źródeł ciepła
w budynkach indywidualnych

REKULTYWACJA TERENÓW
NAD BYTOMKĄ
Pionierskim w skali kraju przedsięwzięciem był zrealizowany w naszym mieście
projekt rekultywacji zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej terenów nad
Bytomką.
Objął on dziesięć obszarów o łącznej powierzchni ponad 183 ha. To m.in. tereny w Maciejowie,
Biskupicach oraz w rejonie Miejskiego Ogrodu
Botanicznego i ul. Hagera. Tam, gdzie straszyły
dzikie wysypiska, ruiny budynków i skażona gleba, powstały atrakcyjne tereny do wypoczynku
i rekreacji. W ramach trwających ponad dwa
lata prac powstało 15 km ścieżek dla pieszych
i rowerzystów, posadzono 1,8 tysiąca drzew
i 29 tysięcy krzewów. Odkażona lub wymieniona została gleba. Pojawiły się ławki i stanowiska
z planszami informującymi o występujących na
danym obszarze gatunkach fauny i flory.
Zabrze było pierwszym miastem, które odpowiedziało pozytywnie na oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program rekultywacji terenów
zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej.
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Samo miasto również uruchomiło program,
w ramach którego zabrzanie mogą liczyć
na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania mieszkań. Od 1994 r., kiedy program ruszył,
do dzisiaj miasto przekazało na ten cel prawie
13 mln zł, realizując 9919 wniosków.

Takie są liczby

29 mln zł

to wartość projektu rekultywacji
terenów nad Bytomką

24,6 mln zł

to wysokość pozyskanego przez
miasto unijnego dofinansowania

WOKÓŁ NAS

ie stawia na ekologię

CH PONAD DWIEŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH

TERMOMODERNIZACJE
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W celu poprawy jakości powietrza Zabrze prowadzi program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
W latach 2009–2017 miasto pozyskało na ten
cel około 70,8 mln zł, a prace wykonano w 77
obiektach. W ubiegłym roku złożono wnioski
o dofinansowanie w wysokości około 7,5 mln
zł dla kolejnych siedmiu obiektów. Ponad
połowa budynków objętych programem to
szkoły i przedszkola. Wśród pozostałych są
m.in. domy kultury, domy pomocy społecznej czy przychodnie. W budynkach wymie-

Takie są liczby

77 budynków

objął do tej pory program
termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej

70,8 mln zł

pozyskało miasto
na ten cel

niane są okna i drzwi, pojawiają się nowe instalacje centralnego ogrzewania, docieplane
są ściany zewnętrzne i stropy. Dzięki wykonanym pracom koszty utrzymania placówek
spadają średnio o jedną trzecią. Budynki
zyskują również na estetyce. Równie ważny
jest efekt ekologiczny w postaci wyraźnego
zmniejszenia ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

Takie są liczby

8,4 mln zł

to wartość projektu poprawy
jakości terenów zielonych

7,1 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania

9,8 mln zł

to wartość projektu modernizacji
kanalizacji deszczowej

8,3 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania

ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW ZIELONYCH
Do 2020 r. nowe oblicze zyska 21 obszarów
zieleni w naszym mieście. To m.in. tereny
w rejonie ulic Bytomskiej, Cmentarnej, Gdańskiej, Ofiar Katynia i Szkubacza oraz chętnie
odwiedzane przez mieszkańców parki im. Jana
Pawła II i Poległych Bohaterów.
W pierwszym z nich ustawione zostaną ławki oraz
leżaki, z kolei przy ul. Dubiela wyremontowana
zostanie brama parku, a w miejscu betonowej
płyty powstanie fontanna. Park odzyska swój
blask również dzięki nowemu oświetleniu. Projekt zakłada również nasadzenia nowych roślin.
Na terenach zielonych instalowane będą budki
i poidła dla ptaków, zakładane będą łąki kwietne. Koszt projektu to 8,4 mln zł. Aż 7,1 mln zł z tej
kwoty stanowi unijne dofinansowanie.
Z kolei kwota 8,3 mln zł pozwoli na modernizację
kanalizacji deszczowej w centrum miasta. Dzięki
pieniądzom pozyskanym z UE wykonane zostaną
inwestycje umożliwiające wykorzystanie wody
opadowej na cele komunalne. Ograniczone zostaną podtopienia budynków, a na atrakcyjności
zyska Park Leśny.
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WOKÓŁ NAS
POMÓŻ ZABRZAŃSKIM ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jeden procent, który wiele znaczy
Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie się z fiskusem. Ten coroczny obowiązek to również okazja do tego, by pomóc potrzebującym, przekazując im jeden procent należnego
podatku. Przypominamy, jakie organizacje pożytku publicznego działają w naszym mieście.
NR KRS

NAZWA ORGANIZACJI

0000001638

Stowarzyszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Śląsk” w Zabrzu

0000001816

Turystyczny Klub Żeglarski „Klar” z siedzibą w Zabrzu

0000002937

Stowarzyszenie na rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i Daj Żyć”
– Organizacja Pożytku Publicznego

0000003102

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. Matki Teresy z siedzibą w Zabrzu

0000004507

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu

0000004868

Stowarzyszenie na rzecz Zwalczania Chorób Układu Oddechowego

0000008190

Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu

0000032332

Fundacja na rzecz Szkół Katolickich

0000039900

Stowarzyszenie Muzyczne „Preludium” przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu

0000040274

Fundacja „Nadzieja-Dzieci”

0000049628

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

0000061302

Fundacja Betlehem Dom Chleba

0000069136

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi

0000097903

Stowarzyszenie „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu

0000111765

Zabrzańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nowe Życie”

0000137133

Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca

0000147543

Fundacja Rozwoju Edukacji i Pomocy Społecznej

0000204986

Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków

0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

0000223459

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn”

0000234028

Stowarzyszenie „Integracja” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

0000249468

Stowarzyszenie Sport-Med

0000286267

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Bliskich przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu

0000288303

Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań”

0000292978

„Piastun-Wyrównywanie Szans”

0000307781

Fundacja „Andrzej” na rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu

0000321492

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie

0000321930

Stowarzyszenie „Dogi Adopcje”

0000332226

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu

0000344726

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Zabrzu

0000351884

Stowarzyszenie Fenix

0000382973

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „77” im. Norberta Kroczka

0000397539

Fundacja Wspierania Szkoły „Nasza Trójka”

0000414081

Fundacja Górnika Zabrze

0000504286

Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka”

0000526339

Fundacja Vademecum

0000587319

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pogoń 1945” Zabrze
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WOKÓŁ NAS
ZABRZAŃSKI SAMORZĄD KONSEKWENTNIE WSPIERA POLICJĘ

Sprawdź czy możesz usiąść za kółkiem
Kolejne alkomaty oraz testery służące do szybkiej analizy zawartości narkotyków
w organizmie kierujących trafiły do zabrzańskiej policji. Za sprzęt o wartości
36 tys. zł zapłaciło miasto. Alkomaty będą dostępne w komendzie i komisariatach dla osób, które chcą sprawdzić czy mogą usiąść za kierownicą.

Nowe alkomaty prezentuje
naczelnik zabrzańskiej drogówki

Żeby skorzystać z alkomatu, nie trzeba
będzie zgłaszać się u dyżurnego. – Obsługa urządzenia jest tak prosta, że
mieszkańcy, którzy będą chcieli się
zbadać, będą mogli zrobić to
sami, bez pomocy policjanta. To uprości procedurę
i sprawi, że osób badających swoją trzeźwość
z pewnością będzie więcej –
podkreśla mł. insp. Marek
Nowakowski, szef zabrzańskiej policji.
Policjanci otrzymali
także kolejne testery
pozwalające na wykrycie narkotyków w organizmie.
W ubiegłym roku urządzenia pozwoliły na zatrzymanie 63 osób będących
pod wpływem środków odurzających.
Teraz testów policjanci mogą przeprowadzić 140. – Wszystkim nam zależy, żeby
z ruchu drogowego eliminować osoby nie-

trzeźwe lub będące po spożyciu narkotyków
i przez to stanowiące potencjalne zagrożenie dla innych kierujących – mówi mł. insp.
Marek Nowakowski.
Ufundowanie przez samorząd nowego
sprzętu to efekt trwającej od lat bliskiej
współpracy miasta i policji. Tylko w tym
roku na dodatkowe patrole Zabrze przeznaczy ponad 200 tys. zł. Ponad pół miliona przekazane zostanie na remont
budynku komendy, a 143 tys. zł pozwoli
na zakup nowych radiowozów. 

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

WYSTAWIONY PRZEZ POLICJĘ MANDAT KIEROWCA MOŻE ZAPŁACIĆ KARTĄ

Terminale wkroczyły do drogówki

Obowiązujące do tej pory przepisy przewidywały trzy rodzaje mandatów. Kredytowane i zaoczne nakładane były na osoby mieszkające na stałe w Polsce. W obu
przypadkach wpłaty należało dokonać na
wskazany rachunek bankowy, co wiązało
się np. z koniecznością opłaty na poczcie.
Mandat gotówkowy policjant mógł nałożyć tylko w przypadku ukarania cudzoziemca. Często było to uciążliwe, gdy okazywało się, że kierowca nie ma przy sobie

polskiej waluty i dopiero musi pobrać ją
z bankomatu.
Nowe przepisy, umożliwiające płacenie
kartą za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, wprowadzone zostały we
wrześniu ubiegłego roku. Teraz na wyposażeniu radiowozów znalazło się dwa
tysiące terminali. – Zabrzańscy policjanci
mają do dyspozycji dziesięć terminali. Funkcjonariusze przeszli odpowiednie szkolenie

Kierowcy chętnie korzystają z udogodnienia

i wszystkie urządzenia są już w użytku –
mówi sierż. szt. Agnieszka Żyłka, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. – Kierowcy bardzo chętnie korzystają
z nowej możliwości. Codziennie przyjmujemy kilka wpłat kartą – dodaje. Uiszczenie
mandatu kartą nie wiąże się z żadnymi
dodatkowymi opłatami. 
GOR
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Fot. Policja

To rozwiązanie z jednej strony ma ułatwić kierowcom zapłacenie mandatu, z drugiej poprawić ściągalność nakładanych
kar. Do policjantów drogówki w całym kraju trafiły terminale
umożliwiające uiszczenie należności na miejscu przy użyciu
karty płatniczej. W Zabrzu jest ich dziesięć.

WOKÓŁ NAS
PRZED NAMI DWA CIESZĄCE SIĘ OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM FESTIWALE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Fot. MOK

Młodzi artyści zawładną sceną

Występy małych artystów budzą zachwyt i przynoszą sporo wzruszeń
Fot. MOK

Festiwal Igraszki organizowany jest od 2012 r. Dzisiaj to jedno z najważniejszych wydarzeń
tanecznych
skierowanych do najmłodszych dzieci.
– W festiwalu biorą
udział dzieci w wieku od trzech do
ośmiu lat. Charakter
konkursu
pozwala
nawiązać do tradycji
tanecznych poszczególnych regionów Polski, docenić charakterystykę strojów oraz
inspiracje muzyczne – zwraca uwagę
Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zabrzu
Zgłoszenia uczestników przyjmowane
są do 3 kwietnia. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 11 kwietnia
o godzinie 9.30. Najlepszych małych
tancerzy zobaczymy podczas gali finałowej, która rozpocznie się 20 kwietnia o godzinie 17 na scenie Miejskiego
Ośrodka Kultury. – Festiwal jest adresowany do przedszkoli publicznych i nie-
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Fot. M

publicznych, w tym
placówek z oddziałami integrac yjnymi,
szkół podstawowych,
szkół tańca
i ośrodków
kultury. Do
konkursu
można zgłaszać solistów,
duety
oraz
zespoły – tłumaczy Katarzyna
Flak. – Na najlepszych
małych artystów czekają
atrakcyjne nagrody – dodaje. Szczegółowe informacje dotyczące imprezy
i jej regulaminu można znaleźć na stronie internetowej www.mok.art.pl.
Tymczasem już w marcu ruszyły przesłuchania do 64. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta
Kroczka. Przedsięwzięcie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży, dając możliwość
zaprezentowania talentów tanecz-
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nych, wokalnych i aktorskich. – Poziom
festiwalu jest bardzo wysoki. Mamy zdolną młodzież, która realizuje swoje pasje
oraz fantastycznych instruktorów, którzy
z wielkim zaangażowaniem pomagają
młodym ludziom w rozwijaniu talentów.
To procentuje – podkreśla Jolanta Skorupa, dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury nr 2 w Zabrzu, koordynatorka
festiwalu. – Uczestniczę we wszystkich
przesłuchaniach. Co roku zachwycają
mnie niesamowite scenografie teatralne,
wymagające wielu godzin pracy. Uwagę
przyciągają bardzo ciekawe choreografie
taneczne, a uzdolnieni muzycznie młodzi
uczestnicy dostarczają słuchaczom wielu
pozytywnych emocji – dodaje. Koncert
galowy z udziałem laureatów zaplanowano na 9 kwietnia w Teatrze Nowym.

MM

Fot. Igor Cieślicki

Do 3 kwietnia Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu przyjmuje
jeszcze zgłoszenia uczestników VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Igraszki. Przesłuchania konkursowe zaplanowano na
11 kwietnia. Dwa dni wcześniej poznamy z kolei laureatów 64.
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka.

Festiwal Kroczka organizowany jest już od ponad pół wieku

WOKÓŁ NAS
UCZCILIŚMY 87. ROCZNICĘ URODZIN POPULARNEGO AUTORA KSIĄŻEK DLA DZIECI

Fot. UM Zabrze

Janosch uRodziny

Miłośnicy twórczości Janoscha spotkali się w Centrum Organizacji Pozarządowych

Inscenizacją bajek Janoscha, przygotowaną przez maluchy z przedszkola noszącego imię pisarza, zainaugurowano obchody 87. rocznicy urodzin popularnego autora książeczek dla najmłodszych.
Chętni mogli wziąć udział w wycieczce śladami Janoscha.
– Janosch urodził się w Zabrzu, przyznaje się do Zabrza i ma do niego ogromny
sentyment. Wielokrotnie mówił o tym, że
gdy myśli o domu, to ma na myśli Za-

brze – mówi Czesław Zdechlikiewicz,
kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych, a zarazem jeden z członków stowarzyszenia poświęconego pi-

sarzowi. – To niezwykle ciepły, otwarty,
sympatyczny człowiek z dużym dystansem do siebie i chyba jeszcze większym
do świata – dodaje.
Świętowanie urodzin Janoscha rozłożone zostało na trzy dni. Zainaugurowały je 5 marca inscenizacje bajek
przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 28. Z kolei 10 marca chętni
mogli wziąć udział w wycieczce „Śladami Janoscha”, w której przewodnikiem był Dariusz „Gryzok” Walerjański, znany historyk i miłośnik Zabrza.
Dzień później miłośnicy twórczości
pisarza spotkali się w Centrum Organizacji Pozarządowych.
Janosch, a właściwie Horst Eckert,
urodził się 11 marca 1931 r. Mieszkał w nieistniejącym już familoku
przy ul. Piekarskiej. Napisał ponad
trzysta książeczek dla dzieci, które
zostały przetłumaczone na około 30
języków. W Polsce znany jest również
dzięki książce „Cholonek, czyli dobry
Pan Bóg z gliny”, w której opisuje
losy mieszkańców Górnego Śląska
od lat 30. do 50. ubiegłego stulecia.
Janosch jest honorowym obywatelem Zabrza od 2011 r. Obecnie mieszka na Teneryfie.

MM

TRWA NIETYPOWY PLEBISCYT PROMUJĄCY NAJCIEKAWSZE MIEJSCA NASZEGO REGIONU

Fot. MGW

Wyjątkowe obiekty na biletach

Łaźnia Łańcuszkowa Sztolni Królowa Luiza

Ruszył pierwszy internetowy plebiscyt na wizerunki obiektów metropolii, które ozdobią limitowaną serię biletów komunikacji miejskiej. Wśród 41 obiektów biorących udział w projekcie „Bileciki do
kontroli” jest Łaźnia Łańcuszkowa Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.
W internetowej akcji wybranych zostanie sześć obiektów. To one będą
umieszczone na rewersie limitowa-

nej edycji jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, które pojawią się
w sprzedaży latem tego roku.

Głosowanie odbywa się na oficjalnym profilu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii www.facebook.com/
metropoliagzm. Jego pierwszy etap zakończy się 30 marca wyłonieniem dwunastu finałowych obiektów. Następnie
ich wizerunki zostaną wkomponowane
w szatę graficzną biletów jednorazowych i ponownie poddane pod ocenę
głosujących. W drugim etapie wybranych zostanie sześć zwycięskich propozycji, które zostaną wydrukowane
na biletach jednorazowych komunikacji
miejskiej. Powstanie w ten sposób limitowana edycja biletów, która w sprzedaży będzie dostępna latem.
– W miastach i gminach metropolii znajduje się wiele ciekawych i charakterystycznych
obiektów – mówi Rafał Kurowski, dyrektor
Departamentu Promocji i Komunikacji
Społecznej w GZM. – Stąd właśnie pomysł,
aby ich wizerunek umieścić na rewersie limitowanej edycji biletów komunikacji miejskiej. Chcemy w ten sposób pokazywać piękno naszych gmin i miast – dodaje. 

GOR

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2018

23

LEKCJA HISTORII
PRZYBLIŻAMY DZIEJE KOLEJNEJ Z DZIELNIC NASZEGO MIASTA

Grzybowice (nie tylko) w liczbach
Jedną z najstarszych dzielnic Zabrza są Grzybowice, po raz
pierwszy pojawiły się w dokumencie zwanym „Rejestrem Ujazdu”. Jego powstanie datowane jest na lata 1303–1306, a obok
Grzybowic (Grzibonem), występują w nim także Zabrze (Sadbre), Zaborze (Sabors) i zachodnia część Rokitnicy (Rokytnicza).
Po zdobyciu większości Śląska przez Prusy, w 1743 r. wprowadzono nań nowy podział administracyjny. Grzybowice, jako
jedyne z terenu obecnego Zabrza, znalazły się w powiecie toszeckim. W 1775 r.
na wschód powstała kolonia „Marienau
(Niwa Marii), zaś rok później na zachód
od Grzybowic powstała kolonia „Philippsdorf” (wieś Filipa). Obie te kolonie, a także Grzybowice i kilka innych okolicznych
miejscowości, przeniesiono w 1818 r. do
powiatu bytomskiego.
Według wydanego w 1830 r. we Wrocławiu opisu geograficznego Śląska autorstwa J.G. Knie, w Grzybowicach było w tym
czasie 20 domów, folwark pański, owczarnia, cegielnia i piec do wypalania wapna.
Wśród 168 mieszkańców było dwóch
ewangelików i pięciu żydów; 161 katolików
należało do parafii w Wieszowie. W Marienau stało 10 domów, w których mieszkało
57 katolików, zaś w Philippsdorfie w 12 domach mieszkało 71 katolików. Mieszkańcy
obu tych kolonii również należeli do parafii
w Wieszowie.
Drugie wydanie książki J.G. Knie ukazało
się w 1845 r. W Grzybowicach stało 26 domów zamieszkałych przez 211 osób (207
katolików i czterech ewangelików). We wsi
była owczarnia, cegielnia, wapiennik, gospoda i kuźnia. Liczba domów w Marienau
się nie zmieniła, za to liczba mieszkańców
wzrosła do 63. Również w Philippsdorfie
nie przybyło domów, które musiały teraz
pomieścić prawie dwa razy tylu mieszkańców – ich liczba wzrosła do 123. W kolonii
była gospoda, mieszkał szewc i dwóch
krawców; hodowano 30 sztuk bydła.
W 1858 r. w Grzybowicach było 27 domów mieszkalnych i 17 budynków gospodarczych. Wśród 237 mieszkańców
było 233 katolików, jeden ewangelik
i troje żydów. W kolonii Marienau było 10
domów mieszkalnych i 19 budynków gospodarczych. Wszyscy z 88 mieszkańców
byli katolikami. W folwarku Philippsdorf
stało 15 budynków mieszkalnych i 31 gospodarczych. Tu także mieszkali sami katolicy w liczbie 158.
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Autorem kolejnego opisu Śląska (tym razem tylko Górnego) był F. Triest. Jego „Topographisches Handbuch von Oberschlesien” ukazał się we Wrocławiu w 1865 r.,
a zawarte w nim dane pochodzą z 1861 r.
W ciągu trzech lat, które minęły od 1858 r.,
liczba budynków mieszkalnych nie zmieniła się, ale liczba budynków gospodarczych spadła do 12. Liczba mieszkańców
wzrosła do 269, tylko czterech z nich było
ewangelikami, a reszta katolikami. We
wsi mieszkało pięciu chłopów, 11 ogrodników i 10 komorników. Pola zajmowały
231 mórg, a łąki – sześć mórg. Hodowano
tam cztery konie i 45 sztuk bydła. W dalszym ciągu we wsi była cegielnia, poza
tym piekarnia. W dobrach rycerskich,
które należały w tym czasie do hrabiego
Henckel von Donnersmarcka, znajdowało się 1011 mórg, w tym 702 morgi pól,
32 morgi łąk i 277 mórg wyrąbanych terenów leśnych. Uprawiano żyto, owies,
jęczmień, ziemniaki i koniczynę. Hodowano 16 koni i 50 sztuk bydła, do dominium
należała karczma i kuźnia. W kolonii Marienau nadal było 10 budynków mieszkalnych, ale tylko dwa gospodarcze. Oprócz
83 katolików mieszkało w niej również
czterech żydów. 12 kolonistów posiadało
80 mórg pól i 25 sztuk bydła. W folwarku
Philippsdorf w 15 domach mieszkało 167
osób, wszyscy byli katolikami. Ponadto
stało w nim sześć budynków gospodarczych. 14 komorników gospodarzyło na
92 morgach pól, sześciu morgach ogrodów i ośmiu morgach łąk. Uprawiali
owies, żyto, pszenicę i jęczmień. Posiadali
trzy konie, 26 krów i cztery cielęta bądź
jałówki. Kościół i szkoła znajdowały się
w Wieszowie, w Grzybowicach stała jedynie niewielka kaplica.
Od lat 70. XIX w. dysponujemy danymi
ze spisów powszechnych przeprowadzanych w Niemczech co kilka lat. 1 grudnia 1871 r. we wsi Grzybowice naliczono
278 mieszkańców, w tym 136 mężczyzn
i 142 kobiety. Wszyscy oni byli katolikami,
a 168 osób urodziło się w tej miejscowości. 52 rodziny mieszkały w 29 domach.
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95 mieszkańców to były dzieci poniżej 10.
roku życia. Spośród pozostałych mieszkańców Grzybowic 113 osób potrafiło czytać i pisać, a 70 osób było analfabetami.
We wsi mieszkało dwóch niewidomych.
W obszarze dworskim Grzybowice spisano 94 osoby – 43 mężczyzn i 51 kobiet.
Było wśród nich 89 katolików i pięcioro
ewangelików. Tylko 10 osób było tu urodzonych. 18 rodzin mieszkało w siedmiu
budynkach. 26 dzieci nie miało ukończone 10. roku życia, 20 osób potrafiło czytać
i pisać, a 48 osób było analfabetami. W kolonii Marienau 17 rodzin mieszkało w 13
domach. Wśród 87 mieszkańców było 42
mężczyzn i 45 kobiet; 55 osób było tu urodzonych. Oprócz 82 katolików w kolonii
mieszkało pięcioro żydów. 24 mieszkańców stanowiły dzieci poniżej 10. roku życia, 43 osoby umiały czytać i pisać, 20 było
analfabetami. Philippsdorf zasiedlony był
przez 178 osób (samych katolików) – 84
mężczyzn i 94 kobiety. 123 osoby urodziły
się w Philippsdorfie. Poniżej 10. roku życia
było tam 57 dzieci, z pozostałych mieszkańców 82 osoby umiały czytać i pisać,
a 31 było analfabetami. W miejscowości
mieszkała jedna osoba głuchoniema.
Od marca 1873 r. Grzybowice, Marienau
i Philippsdorf należały administracyjnie
do nowo utworzonego powiatu tarnogórskiego, wydzielonego z powiatu bytomskiego. Na mocy dekretu z 20 stycznia 1877 r. z dniem 1 kwietnia Marienau
i Philippsdorf włączono do Grzybowic.
Równocześnie zmieniono nazwę gminy
z „Grzibowitz” na „Pilzendorf” (der Pilz –
grzyb). Zapomniano przy tej okazji o obszarze dworskim „Grzibowitz”, jego nazwę na „Pilzendorf” zmieniono dopiero
w październiku 1881 r.
Kolejny spis, z którego danymi dysponujemy, odbył się 1 grudnia 1885 r. W Grzybowicach spisano 747 osób – 376 mężczyzn
i 371 kobiet. Mieszkali oni w 72 domach
i tworzyli 144 gospodarstwa domowe.
Oprócz 736 katolików mieszkał tu jeden
ewangelik i 10 żydów. Powierzchnia Grzybowic wynosiła 144 ha, z czego 125 ha zajmowały pola, a 9 ha – łąki. Obszar dworski
Grzybowice zajmował powierzchnię 238 ha
(210 ha to pola uprawne), zamieszkały był
przez 93 osoby – 46 mężczyzn i 47 kobiet.
Tworzyli oni 16 gospodarstw domowych,
które mieściły się w dwóch budynkach
mieszkalnych. Oprócz jednego ewangelika wszyscy pozostali byli katolikami.
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Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

Widownia zachwyca
jak przed laty

Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy
czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak
wyglądały one kiedyś. Tym razem wejdźmy do jednego
z zabytkowych gmachów w centrum naszego miasta...

Budynek dawnego kasyna został wzniesiony w 1901 r.

Po latach widownia nie straciła niczego ze swojego uroku
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Teatr Nowy ma swoją siedzibę w budynku dawnego kasyna Huty Donnersmarcka. Został on wzniesiony w 1901 r. i od początku zachwycał architektonicznymi detalami. Podobnie jak widownia z niezwykle okazałym
żyrandolem. Dzisiaj nadal mogą podziwiać go widzowie przychodzący na
przygotowane przez zabrzańskich artystów spektakle. A misternie zdobiona widownia to dodatkowa zachęta, by odwiedzać naszą scenę. GOR

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

Następne dane statystyczne pochodzą
z 1 grudnia 1910 r. Wszystkich mieszkańców Grzybowic było wtedy 1225,
w tym 608 mężczyzn i 617 kobiet. Wśród
37 osób, które jako język ojczysty podały niemiecki, było 35 katolików i dwoje
ewangelików. Język polski podało 1188
katolików. W Grzybowicach było wtedy
96 domów, 219 gospodarstw domowych
liczących co najmniej dwie osoby i 10 gospodarstw jednoosobowych. W obszarze
dworskim mieszkało 40 osób, w tym 23
mężczyzn i 17 kobiet. 21 osób podało jako
ojczysty język polski, a 19 podały dwa języki – niemiecki i polski. W dalszym ciągu
stały tam dwa budynki, w których mieszkało siedem gospodarstw domowych
liczących co najmniej dwie osoby i jedno
gospodarstwo jednoosobowe.
Podczas przeprowadzonego 20 marca
1921 r. plebiscytu na Górnym Śląsku,
do głosowania uprawnione były 793
osoby – 759 osób urodzonych i nadal
mieszkających w Grzybowicach, 29 osób
urodzonych w Grzybowicach, ale tam
nie mieszkających, oraz pięć osób nie
urodzonych w Grzybowicach, ale tam
mieszkających. Udział w plebiscycie wzięło 789 osób, z czego 684 osoby głosowały za przyłączeniem Górnego Śląska
do Polski, a 105 osób – za jego pozostaniem w Niemczech. Po podziale terenu
plebiscytowego Grzybowice ostatecznie
pozostały w Niemczech. Ponieważ większość powiatu tarnogórskiego (wraz ze
stolicą powiatu) oraz powiatu bytomskiego przyznano Polsce, w 1927 r. utworzono powiat ziemski Bytom-Tarnowskie
Góry, w którym znalazły się Grzybowice.
30 września 1928 r. zlikwidowano obszary dworskie w tym powiecie. Obszar
dworski Grzybowice włączono do gminy
Grzybowice, która powiększyła się także
o fragment obszaru dworskiego Wieszowa. W 1933 r. Grzybowice miały 1791
mieszkańców, zaś według ostatniego
przedwojennego spisu powszechnego
przeprowadzonego w III Rzeszy 17 maja
1939 r. liczba ta wzrosła do 2100.
W 1945 r. Grzybowice znalazły się Polsce.
W grudniu tegoż roku zreorganizowano
powiat bytomski – Grzybowice stały się
gromadą wchodzącą w skład gminy Wieszowa. Sześć lat później, z dniem 1 kwietnia
1951 r., Grzybowice włączono do Zabrza.
12 grudnia 1970 r. liczyły one tylko 1610
mieszkańców, zaś 31 grudnia 1999 r. –
2050. Obecnie (stan na 31 grudnia 2017 r.)
w Grzybowicach zameldowanych jest 2297
osób, w tym 1102 mężczyzn i 1195 kobiet.
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SPORT
MUZEUM MIEJSKIE I KLUB POGOŃ LWÓW ZAPRASZAJĄ NA NIEZWYKŁĄ WYSTAWĘ

Z Kresów do Zabrza
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Andrzej Michniewski

do Zabrza”. Składa się ona z dwóch części.
Pierwsza z nich pochodzi ze Lwowa i przypomina dawne miejsca oraz sportowców
z tego miasta. Druga część, przygotowana przez Dział Sportu Muzeum Miejskiego w Zabrzu, opowiada o Kresowiakach,
którzy po II wojnie światowej mieli duży
wpływ na rozwój sportu oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej w naszym mieście. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu
zabrzańskie kluby oraz sportowcy odnosili
wielkie sukcesy. Jedną z takich osób jest
Andrzej Michniewski, który urodził się 22
listopada 1928 r. we Lwowie. Mieszkał
z rodzicami w okolicy Wzgórz Wuleckich.
To tragiczne miejsce w historii Polski.
W 1941 r. Niemcy wymordowali na nich
profesorów polskich uniwersytetów.
Ojciec Jan był elektrykiem i prowadził
sklep elektrotechniczny, mama robiła piękne kapelusze. – Tata grał w ataku Czarnych Lwów, nic więc dziwnego, że
temu klubowi kibicowała cała rodzina. Był
też dobrym tenisistą. Został zamordowany przez Rosjan – wspomina dziś Andrzej
Michniewski, który również od wczesnych
lat uprawiał sport. Do Zabrza przyjechał
w 1947 r. Mieszkańcy Lwowa dostawali
ultimatum. Jeżeli nie decydowali się na
wyjazd do Polski, musieli przyjąć obywatelstwo rosyjskie. Repatrianci wysiadali
w Katowicach, Bytomiu i w Gliwicach.
W tym ostatnim mieście – przy ulicy Zimnej Wody – Andrzej Michniewski zamieszkał zaraz po wyjściu z pociągu. W tym samym 1947 r. przeprowadził się do Zabrza,
zajął mieszkanie przy ulicy Wolności.
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Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Adaptacja Polaków, wysiedlonych po II
wojnie światowej z Kresów Wschodnich,
na Górnym Śląsku przebiegała z wielkim
trudem. Odrębność kulturowa miejscowych i przyjezdnych oraz różnice językowe to tylko niektóre powody, które miały
znaczący wpływ na życie przesiedlonych
osób. Według różnych szacunków, po II
wojnie światowej z Kresów Wschodnich
wysiedlono ponad 1,8 mln obywateli polskich. Duża część z nich trafiła do miast
na Górnym Śląsku, które przed wojną
znajdowały się w granicach III Rzeszy –
Bytomia, Gliwic i Zabrza.
Docelowym miejscem pobytu Kresowiaków miały być zachodnie tereny Polski,
lecz wiele osób po dotarciu do miejsc
przeładunkowych na Górnym Śląsku zdecydowało się nie jechać dalej. Kresowiacy,
którzy osiedlili się na Śląsku, próbowali rekonstruować pozostawione na wschodzie
struktury społeczne i instytucje. Powstały
restauracje i kawiarnie, a także zakłady
rzemieślnicze. Wiele z tych miejsc nazwą,
a także wystrojem, nawiązywało do tych
pozostawionych w utraconych miejscach
zamieszkania. Ludzie zajmowali się m.in.
medycyną, rzemiosłem oraz przemysłem.
Pracowali w domach kultury, a także jako
taksówkarze, tramwajarze, kolejarze, restauratorzy, sportowcy i działacze sportowi. Kresowiacy, którzy po wojnie przybyli
do Zabrza, pracowali również w Urzędzie
Miasta, tworzyli ogromną kadrę profesorską Politechniki Gliwickiej. Wiele osób pochodzących z Kresów w znaczący sposób
przyczyniło się także do rozwoju zabrzańskiego sportu. Piłka nożna, boks czy koszykówka to dyscypliny, w których Kresowiacy
prężnie działali jako zawodnicy i trenerzy.
Muzeum Miejskie w Zabrzu, przy współpracy z klubem „Pogoń Lwów”, przygotowało wystawę „Sportowy Lwów. Z Kresów

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Jedną z konsekwencji II wojny
światowej były masowe przesiedlenia mieszkańców Europy.
Przyczyniły się one do zmian
map etnicznych wielu państw
i regionów. Górny Śląsk przez
kilka kolejnych lat stał się areną wielkich „wędrówek”.

– Było dwa lata po wojnie, na stadionie
przy Roosevelta stały jeszcze czołgi. Górnik? Było w mieście kilka klubów i sporo
osób, które chciały coś stworzyć. Zmobilizował nas Julian Gajdzicki, spotykaliśmy
się w hali przy ulicy Wolności 402. Tak powstał wielki klub, choć nikt wówczas nie
przypuszczał, że osiągnie tyle sukcesów
– przyznaje Andrzej Michniewski, który
po maturze rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Nauk Ekonomicznych. Cały
czas angażował się w sport. Najpierw
jako zawodnik piłki ręcznej, jeszcze
w 11-osobowej odmianie tego sportu,
następnie jako działacz. Był kierownikiem sekcji lekkiej atletyki, realizował
się w koszykówce, pełnił funkcję dyrektora Górnika Zabrze.
Kiedy w 1970 r. Górnik grał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów, trenerem
drużyny był Michał Matyas, gwiazda
Pogoni Lwów. Oczywiście obaj panowie „zgadali” się, że mają lwowskie
korzenie. To był najlepszy Górnik w historii. Andrzej Michniewski osobiście
poznał wszystkie gwiazdy drużyny, ale
nie dane było mu zobaczyć finałowego
starcia z Manchesterem City w Wiedniu.
– W Grazu mieszkała wtedy moja siostra.
Byłem już w autobusie, kiedy wszedł jeden
pan i wyciągnął mnie z niego. Do Austrii jechać nie mogłem – wspomina.

Jedna z prezentowanych fotografii

Na wystawie można również przeczytać
o losach Jana Hajdugi – znakomitego trenera boksu, Janusza Maciuły – wielkiego
miłośnika koszykówki, wspomnianego
wcześniej Michała Matyasa – trenera
Górnika Zabrza, a także kilku innych
Kresowiakach, którzy zaangażowali się
w sportowe życie Zabrza. Zapraszamy
do Galerii Café Silesia przy ul. 3 Maja 6.
Wystawa „Sportowy Lwów. Z Kresów
do Zabrza” będzie dostępna do końca
kwietnia.



Arkadiusz Stefańczyk
Muzeum Miejskie w Zabrzu

SPORT
ZA NAMI TRZECIA EDYCJA KONKURSU „PASJA PODRÓŻOWANIA”

Podróże to moja siła napędowa
– Chcemy propagować wśród młodzieży
podróżnicze pasje. Pokazujemy osoby,
które są dowodem na to, że jak człowiek
chce, to może w sobie odkryć wielki potencjał i dzięki stosunkowo niewielkim środkom odbywać ciekawe podróże – podkreśla Ryszard Gruca, dyrektor CKPiU.
Aleksander Doba, który na koncie
ma m.in. samotną wyprawę kajakową przez Atlantyk, przyznaje, że chęć
poznawania świata zawdzięcza rodzicom. – Podróże to moja siła napędowa.
W moim przypadku najpierw była turystyka rowerowa, później pieszo-nizinna,
pieszo-górska, żeglarstwo, następnie szybownictwo i skoki spadochronowe. Jak
miałem 34 lata, zafascynował mnie kajak

Aleksander Doba w Łaźni Łańcuszkowej

Fot. Jacek Iwasiów

Znany podróżnik Aleksander Doba był gościem specjalnym
i przewodniczącym jury konkursu „Pasja podróżowania”, którego trzecia edycja odbyła się w marcu w Łaźni Łańcuszkowej.
Przedsięwzięcie organizują Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Zabrzu oraz Muzeum Górnictwa Węglowego.

– wspomina Aleksander Doba. – Moja
wyprawa z Europy do Ameryki Północnej
zajęła mi prawie pół roku. Dopłynąłem
do Florydy. To piękny zakątek Stanów
Zjednoczonych. Płynąłem tam pół roku,
a na samej Florydzie byłem tylko trzy dni.
Chcę się tam wybrać jeszcze raz, żeby zobaczyć więcej – zdradza.
Publiczność zgromadzona w Łaźni
Łańcuszkowej mogła zobaczyć przygotowane przez uczniów prezentacje.
– Moja zawiera pamiątki z podróży. Są
muszle z plaży w Dunkierce, gdzie kręcony był film. Jest maska karnawałowa,
miałam bowiem okazję uczestniczyć
w karnawale. Przygotowałam też broszurę o Dunkierce, ponieważ jestem na kierunku grafiki komputerowej, więc był to
sposób na pokazanie własnych umiejętności. Postarałam się też o muzykę. Chcę
pokazać to ciekawe miasto od jak najlepszej strony i zachęcić innych, by przeżyli
to co ja – uśmiecha się Weronika Waloszek, jedna z uczestniczek konkursu.

MM

Wesołych
Świąt
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych rodzinnego ciepła i uśmiechu

życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Zarządu Budynków Mieszkaniowych
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu
Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, pl. Warszawski 10, tel. 32 37 33 900, fax 32 271 15 53, www.zbm-tbs.zabrze.pl
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2018

27

SPORT
NMC GÓRNIK ZABRZE POKONAŁ ORLEN WISŁĘ PŁOCK W ĆWIERĆFINALE PUCHARU POLSKI

Puchar pełen wielkich emocji

Fot. Jerzy Przybysz

Opole zmierzy się z Azotami Puławy.
Tymczasem dobre wieści napływają z szatni Trójkolorowych. Mateusz
Kornecki, jeden z najbardziej utalentowanych bramkarzy młodego pokolenia, reprezentant Polski i wieloletni
zawodnik NMC Górnika Zabrze, będzie
strzegł naszej bramki jeszcze przez co
najmniej dwa lata. Zawodnik przedłużył właśnie kontrakt, który obowiązywać będzie do czerwca 2020 r. Mateusz Kornecki ma aktualnie niespełna
24 lata. Jest wychowankiem KSSPR
Końskie, skąd w 2013 r. trafił do Zabrza.
W tym sezonie jego średnia obron
przekracza 30 procent.
Do Trójkolorowych dołączy z kolei
w przyszłym roku Patryk Gregułowski.
Jego trzyletni kontrakt rozpocznie się
w lipcu 2019 r., czyli po ukończeniu szkoły.

W spotkaniu Górnika z Orlenem Wisłą Płock zacięta walka toczyła się do ostatniego gwizdka

Trudno było sobie wyobrazić bardziej wymagającego rywala
w Pucharze Polski, niż jeden z zespołów walczących rok w rok
o mistrzostwo kraju. Los jednak zdecydował, że zabrzanie
musieli podjąć Orlen Wisłę Płock. Po fantastycznym meczu
Trójkolorowi wywalczyli awans do półfinału rozgrywek.
Bezwzględnymi bohaterami zostali
Martin Galia i Łukasz Gogola. Niezwykle zacięty mecz zakończył się wynikiem 33:30 dla Trójkolorowych, którzy
w losowaniu par półfinałowych trafili

na PGE Vive Kielce. Emocji zatem znów
nie zabraknie. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Zabrzu, prawdopodobnie 28 marca. Rewanż zaplanowano na
11 kwietnia. W drugiej parze Gwardia
– Ten transfer cieszy nas tym bardziej, że
Patryk zdobył właśnie mistrzostwo Polski
juniorów w barwach MSPR-u Siódemki-Miedź Legnicy – mówi Bogdan Kmiecik,
prezes NMC Górnika Zabrze.
Patryk Gregułowski mierzy aż dwa metry wzrostu i waży 86 kilogramów. Jest
nominalnym lewym rozgrywającym.
– To wzmocnienie jest dla nas wyjątkowo
cenne, bowiem Patryk idealnie wpisuje
się w filozofię budowania naszego zespołu i opieraniu go na kilku wzajemnie uzupełniających się pokoleniach – tłumaczy
prezes Kmiecik. – Będzie bardzo dobrze
wpisywał się w zespół, nad którym cały
czas pracujemy i który czeka dalszy rozwój – dodaje.

Nasi szczypiorniści mogli liczyć na wielki doping z trybun
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PRZED GÓRNIKIEM ZABRZE STARCIE Z LEGIĄ WARSZAWA W PÓŁFINALE PUCHARU POLSKI

Fot. Jerzy Przybysz

Trójkolorowi podejmują mistrza Polski

Przed rokiem, grając jeszcze w I lidze, Górnik wyeliminował Legię z Pucharu Polski

Kibice odliczają już dni do 3 kwietnia. W półfinale Pucharu
Polski Trójkolorowi podejmą wtedy na Arenie Zabrze drużynę Legii Warszawa, czyli aktualnych mistrzów Polski. Zaciętą
walkę Górnik toczy również o jak najlepszą pozycję w tabeli
rozgrywek ekstraklasy.
– Momentami kielczanie byli bezradni,
a to się nie zdarzało. Pomimo świetnej gry
mecz się Górnikowi po prostu fatalnie ułożył. Karny w pierwszej minucie, potem gol
z kontry. Szacunek, że w takich okolicznościach odrobili dwie bramki – podkreśla
Grzegorz Mielcarski.
Górnikowi zapewnił remis Mateusz
Wieteska, dla którego było to już szóste

Fot. Jerzy Przybysz

– W lidze czeka nas jeszcze sporo ciekawego. Nie bawiłbym się w żadne spekulacje,
bo nasza liga jest nieprzewidywalna, ale
gdybym miał powiedzieć coś o Górniku, to
dwie rzeczy. W zasadzie jest już w grupie
mistrzowskiej, co dla beniaminka, w dodatku grającego tak młodym składem, jest
sukcesem – mówi Grzegorz Mielcarski,
były reprezentant Polski i komentator
NC+. – Jeżeli ktoś narzeka, to niech spojrzy
na Sandecję, która pierwszą ligę wygrała
miesiąc przed jej zakończeniem, zostawiając zabrzan daleko z tyłu. Minął rok i co się
dzieje? Gdzie są oba kluby? I rzecz druga.
Jeżeli na grupę mistrzowską wrócą Żurkowski, Kądzior i Ambrosiewicz, a chyba jest
taka szansa, i w końcu zacznie trafiać Angulo, a uważam, że zacznie, to Górnik może
dać nam wszystkim jeszcze sporo satysfakcji – dodaje Grzegorz Mielcarski, według
którego zakończony remisem 2:2 marcowy mecz Górnika z Koroną Kielce był
najlepszym występem Trójkolorowych
w tym roku.

trafienie w tym sezonie. Tym samym
grający na środku defensywy Wieteska
dołączył do grona obrońców, którzy
w jednym sezonie zdobywali dla Górnika najwięcej goli. A swój dorobek może
jeszcze poprawić, bo przecież do końca
sezonu pozostało jeszcze kilka kolejek.
– Oglądaliśmy bardzo dobry mecz. Emocjonujący od pierwszego gwizdka. Spotkanie nie ułożyło się tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Najpierw karny i bramka,
w drugiej połowie drugi gol, gdy wydawało się, że mamy przewagę. Pokazaliśmy charakter. Walczyliśmy do końca,
co dostrzegli kibice dziękując po meczu
– mówił po spotkaniu w Kielcach trener
Marcin Brosz.
O wyjątkowym pechu po meczu z Koroną może z kolei mówić Damian Kądzior.
Nasz pomocnik doznał w Kielcach urazu, który uniemożliwił mu treningi na
zgrupowaniu kadry przed meczami towarzyskimi z Nigerią i Koreą Południową. Przypomnijmy, że oprócz niego
Adam Nawałka powołał z Górnika do
reprezentacji także Rafała Kurzawę.

GOR

Inaugurujący ten sezon mecz Górnika z Legią również zakończył się zwycięstwem Trójkolorowych
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Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
świąt Wielkiej Nocy
składają
dyrektor i pracownicy
Domu Muzyki i Tańca,
Telewizji Zabrze,
Naszego Zabrza Samorządowego
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – antidotum na frasunek,
5 – drzewo z białawą korą, 8 – lęk, niepokój, 9 – współwinny śmierci Juliusza
Cezara, 10 – rozpoczyna trzeci kwartał roku, 11 – w grającej ubrań nie zawiesisz, 12 – na zachód od Uralu, 14
– broń dzika, 16 – nie każdy pachnie,
19 – oprzęd jedwabnika, 21 – na nich
„z górki na pazurki”, 22 – atrament naszych przodków, 23 – pilnuje ich juhas,
24 – bogactwo Kuwejtu, 26 – w piosence „wyskoczył w nią Boniek”, 28 – do
zegarka lub na świadectwie najlepszego ucznia, 29 – śmichy-chichy, 30 – piwo z Leżajska, 33 – kochała Tristana, 35
– do patrzenia w niebo, 37 – hawajska
lub margherita, 38 – zmniejszane przez
smar, 39 – coś z męskiej biżuterii, 40 –
kuchenny toporek, 41 – pochlebna opinia, 42 – tam za ladą pani magister.

1

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

Pionowo: 1 – pigułka, 2 – pensja po
potrąceniu podatku, 3 – Wojciech, malarz koni i ułanów, 4 – gatunek kiełbasy
lub żółtego sera, 5 – zbyteczny ciężar,
6 – pierwsze danie malucha, 7 – poszukiwał kamienia filozoficznego, 13 – arena godów jeleni, 15 – najsłynniejszy
Napoleon, 17 – surowiec do produkcji
koszyków, 18 – dawniej o położniku, 20
– z nauką jest na bakier, 21 – graniczna,
pożarna, przemysłowa, 25 – krótkodystansowiec, 27 – Jagiellonowie lub Wazowie, 30 – okleina ścienna, 31 – … prask
i po wszystkim, 32 – ten stan Amerykanie kupili od Rosjan, 34 – potrawa z dużą ilością papryki i pomidorów, 36 – nad
tym ramieniem Wisły leży Malbork.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z POPRZEDNIEGO NZS
1. Prosta droga najkrótsza
2. Sala Gimnastyczna SP nr 15
3. Żylistek
Fot. Jerzy Przybysz

4. Krzysztof Kamil
Baczyński
5. Stracony jest każdy
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.

32

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2018

dzień bez uśmiechu

ROZRYWKA
3

Zgaś moje oczy
Zgaś moje oczy: jA cię widzIeć mogę,
zamKnij mI uszy, a ja cię usłyszę,
nawet bez nóg znAjdę do ciebie dRogę,
i bez ust nawet zakLnę cię najciszej.
Ramiona odRąb mi, ja cię obEjmę
seRcem mym, które będzie mym ramieNiem,
serce zatRzyMaj, będzie tętnił mózg,
a jeśli w mózg mój rzucIsz swe płomienie,
ja ciebie nA krwi mojEj będę niósł.

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza, należy z 16 liter
wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imiona i nazwisko.
4
1. danie tureckie w ofercie
fast foodów,
2. wyspa jak wulkan gorąca,
3. do prasowania lub… ratunku,
4. film, w którym zawsze
jest jakiś szeryf,
5. sylwestrowy trunek,
6. kwiat, symbol Holandii,
7. skakanka, klocki, lalka,
8. objaśnienie znaków na mapie
lub… podanie ludowe.

1
2
3
4
5
6
7

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8
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Dziewczyna
przyprowadziła swojego
chłopaka, aby poznała go
matka. Po wizycie matka
mówi:
– Bardzo źle wychowany
ten twój chłopak, jak z nim
rozmawiałam, to ziewnął z dziesięć razy.
– Mamo, on nie ziewał, on próbował się
odezwać.
Matka do małego synka:
– Pocałuj ciocię, Wojtusiu.
– Dlaczego? Przecież byłem grzeczny.
Fryzjer do klienta:
– Pan już chyba u nas był?
– Nie, to wojenna rana.
Mistrz w pchnięciu kulą do trenera:
– Dziś muszę pokazać klasę, na trybunie
siedzi moja teściowa.
– E! Nie dorzucisz.
Lekarz kończy badać kobietę, bierze na
stronę jej męża i mówi:
– Nie podoba mi się to, jak pańska żona
wygląda.
– Mnie też, panie doktorze – mówi mąż.
– Ale dobrze gotuje i świetnie radzi sobie
z dziećmi.
Babciu, jak ci smakował cukierek?
– Bardzo dobry, wnusiu.
– Dziwne! Ania go wypluła, pies go wypluł,
a tobie smakował...
Wczoraj wieczorem moja żona zagroziła
mi rozwodem. Wyrzucała mi, że nie dbam
o nią, już jej nie kocham i nie pamiętam
nawet daty jej urodzin.
– Oczywiście, że pamiętam! 20 listopada –
powiedziałem.
– Och, kochanie, jednak pamiętasz –
powiedziała udobruchana żona.
A ja byłem w szoku. Szansa jak 1 do 365...
Winda: mąż, żona i śliczna dziewczyna.
Niespodziewanie dziewczyna odwraca się
i wali mężczyznę w twarz.
– Cham! I to przy żonie!
Winda zatrzymuje się, dziewczyna
wychodzi, facet cały czerwony zaklina się:
– Kochanie, słowo honoru…
– Już dobrze, kochanie, to ja ją
pogłaskałam…
Jasio idzie z tatą do zoo.
– Czemu ta gorylica tak krzywo na nas patrzy?
– Uspokój się, jesteśmy dopiero przy kasie.

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach.
Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Heraklita z Efezu.

Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek.
Mama pyta go:
– Skąd masz te jabłka?
– Od sąsiada.
– A on o tym wie?
– No pewnie, przecież mnie gonił.
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2018
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KULTURA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA WYSTAWĘ Z OKAZJI DWUDZIESTYCH URODZIN

Fot. MOK

Dwie dekady z kulturą

Wystawa prac konkursowych „Kreatywne Zabrze” w Galerii MOK

Grzybowicach, Kończycach i Pawłowie
oraz liczące ponad sto lat najstarsze na
Śląsku kino – Roma. W MOK-u swoją
siedzibę ma również Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy”, którą od 1955 r.
kieruje Henryk Mandrysz.
MOK jest organizatorem cyklicznych
festiwali, koncertów, konkursów oraz
eventów, które na stałe wpisały się
w kalendarz miejskich imprez. To m.in.
Skarbnikowe Gody, Majowe Granie,
Idą Święta – Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy, Ogólnopolski Festiwal
Tańca „Igraszki” czy też Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny „Kreatywne Zabrze”. Popularnością cieszą się przedstawienia teatralne, warsztaty prowadzone podczas wakacji i ferii oraz
wystawy. Niebawem MOK powiększy
się o kolejny obiekt, którego remont
dobiega końca przy ul. Park Hutniczy. 

GOR

na czterysta osób z zapleczem i galerią.
Ofertę uzupełniają Dzielnicowe Ośrodki Kultury działające w Biskupicach,

Zajęcia kółka teatralnego

Fot. MOK

– Jesteśmy przekonani, iż wystawa ta
stanie się bliska sercom wszystkich
mieszkańców Zabrza – mówi Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zabrzu. – Przedstawimy na
niej historię budynku, przeznaczonego
w 1855 roku na cechownię, następnie
przekształconego w Zakładowy Dom
Kultury Kopalni Makoszowy, a od 1998
roku będącego siedzibą MOK-u. Zaprezentujemy unikatowe archiwalne zdjęcia
z licznych imprez, koncertów, balów, wystaw i innych wydarzeń, jakie przez 20 lat
istnienia MOK-u miały miejsce w naszym
budynku, ale nie tylko. W końcu jak urodziny, to także niespodzianki – dodaje.
Wernisaż wystawy zaplanowano na
4 kwietnia. Ekspozycję będzie można
podziwiać do 30 kwietnia.
Przypomnijmy, że zabrzański MOK to
m.in. przestronna sala widowiskowa

Fot. MOK

Dwudzieste urodziny świętuje w tym roku Miejski Ośrodek Kultury. Z tej okazji od 4 kwietnia będzie można oglądać w jego siedzibie wystawę „20 lat minęło...”. Ekspozycja przybliży zarówno
historię budynku, jak i dwie dekady działalności placówki.

Młodzi goście Miejskiego Ośrodka Kultury z maskotką placówki

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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TWOJA REKLAMA

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

Odzież włoskich
i polskich producentów,
obuwie, dodatki
Zabrze, ul. Sobieskiego 22

Wesołych Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka, szalonego
i mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych dni
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