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Z nadzieją patrzymy na najbliższych
dwanaście miesięcy

SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU
NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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Za nami trudny, ale dobrze
wykorzystany rok
D

ziś, kiedy z nadzieją patrzymy
w rok 2021, oglądamy się jeszcze
za siebie, by zobaczyć, jak wykorzystaliśmy ostatnich dwanaście miesięcy.
Za nami z pewnością bardzo trudny
rok, ale pomimo wielu problemów
i nieprzewidzianych sytuacji dobrze
wykorzystany rok. Dotyczy to między
innymi rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej. W 2020 roku pozyskaliśmy siedmiu nowych inwestorów
i sprzedaliśmy osiem działek za łączną kwotę ponad 60 milionów złotych.
Zabrzańskie tereny specjalnej strefy
ekonomicznej przyciągnęły już w sumie 28 firm, z których 19 uruchomiło
zakłady. Wysokość zainwestowanych
środków to prawie miliard złotych i to,
co najważniejsze – w strefie powstało
około 1,5 tysiąca miejsc pracy.
Rok 2020 to również ważne
i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje drogowe. Sporo wysiłku
kosztowała nas przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Roosevelta.
Tym większa jest radość ze stworzonego bezpiecznego i zapewniającego
sprawne poruszanie się ronda.
Komfort odczujemy również po
otwarciu centrów przesiadkowych,
na których stworzenie Zabrze pozyskało w 2020 roku 96 milionów złotych unijnego dofinansowania. Jedno
z nich zlokalizowane będzie przy ulicy
Goethego, drugie w rejonie ulic Krakowskiej i Ofiar Katynia w Rokitnicy.
Częściowo przebudowana zostanie
także infrastruktura drogowa w ich
sąsiedztwie. Inwestycje powinny zostać zakończone do końca 2023 roku.
Chcemy zachęcać mieszkańców do
korzystania z ekologicznych środków
transportu.
Do tych ostatnich należą między
innymi tramwaje. Zabrze, poprzez
spółkę Tramwaje Śląskie, inwestuje
w infrastrukturę tramwajową. Dopiero co zakończyła się wymiana torowisk w rejonie ulic Powstańców Śląskich, Religi i placu Teatralnego,
a przed nami kolejne ważne inwesty-
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cje. Wartość zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji dotyczących
modernizacji infrastruktury tramwajowej to około 160 milionów złotych.
Dzięki temu po nowych torach będziemy jeździć w Mikulczycach czy też ulicą Wolności do granicy z Rudą Śląską.
Kolejny duży projekt, którego
wartość sięga 40 milionów złotych, to
rozbudowa
sieci
ciepłowniczej
w dzielnicach Rokitnica i Helenka.
Dzięki temu zlikwidowane zostaną
stare kotłownie, a dostęp do ekologicznego ciepła zyska kilka tysięcy
mieszkań. W działania mające na celu
poprawę jakości powietrza w naszym
mieście wpisują się także termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej. Nasze oczy cieszy już 50 wyremontowanych szkół i przedszkoli.
W mieście przybywa obiektów
sportowych. Rozpoczęciu roku szkolnego towarzyszyło oddanie do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 8 w Grzybowicach. Hala sportowa
z prawdziwego zdarzenia została
zbudowana przy Zespole Szkół Sportowych. Nowoczesne i bezpieczne
boisko powstało w Mikulczycach
w ramach Zabrzańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Z kolei w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zużyta nawierzchnia boiska została zastąpiona nowoczesną sztuczną murawą.
Cieszymy się również z sukcesów
naszych sportowców. Przypomnijmy,
że w 2020 roku po mistrzostwo Polski
sięgnęli juniorzy Górnika Zabrze. Brą-

zowe medale zdobyli z kolei nasi
szczypiorniści.
Pamiętajmy o działaniach w obszarze kultury. Pandemia sprawiła, że
wiele przedsięwzięć zostało przeniesionych do wirtualnej przestrzeni, ale
trudny czas wykorzystujemy na remonty naszych obiektów. W 2020
roku ruszył kolejny etap rozbudowy
Teatru Nowego, prace trwają również
w Muzeum Górnictwa Węglowego
oraz Domu Muzyki i Tańca.
Rok 2020 to rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Zamoyskiego oraz
starej gazowni na Zandce. Z myślą
o najmłodszych zabrzanach nowa filia żłobka została oddana do użytku
przy ulicy Niedziałkowskiego. Z kolei
w kampusie Politechniki Śląskiej przy
ulicy Roosevelta ruszyła budowa Śląskiego
Centrum
Inżynierskiego
Wspomagania Medycyny i Sportu.
Wartość projektu realizowanego
przez uczelnię wspólnie z firmą Philips przekracza sto milionów złotych.
Realizujemy ogromne zadania
dzięki temu, że pozyskujemy środki
zewnętrzne, ale dużą radość mieszkańcom sprawiają również niewielkie
projekty, takie jak siłownie pod
chmurką czy nowe ławki. Niezwykle
istotne jest to, że wszystkie te działania realizowaliśmy w bardzo trudnym roku, który już na zawsze będzie
nam się kojarzyć z maseczkami i licznymi ograniczeniami. Rok 2020 był
dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Wszystkim, którzy zaangażowali się w działalność na rzecz drugiego człowieka, chcę serdecznie podziękować. Jestem pod ogromnym
wrażeniem empatii, jaką w okresie
próby wykazali się zabrzanie.
Życzę, żeby 2021 rok był radosny,
pełen nadziei i pozwolił na zrealizowanie wszystkich tych planów, które
musieliśmy odłożyć.
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza

PODSUMOWANIE
ROKU 2020 >> STR. 8–31

3

W NUMERZE

PO RAZ DRUGI W HISTORII BUDŻET NASZEGO
MIASTA PRZEKROCZYŁ MILIARD ZŁOTYCH

Za nami trudny, ale dobrze
wykorzystany rok

str. 3

Budżet 2021 pod znakiem
kolejnych inwestycji
str. 4-5
Aleja Korfantego
będzie dłuższa

str. 6

Lokatorzy odebrali
klucze do mieszkań

str. 7

O tym pisaliśmy
w 2020 roku

str. 8-31

Skuteczna walka
z niską emisją

str. 33

Na Cypr po mistrzowską
formę
str. 34-35
Kalendarium
pod znakiem jedynki
Rozrywka

str. 36-37
str. 38

Budżet 2021
pod znakiem
kolejnych inwestycji
Sporo ponad miliard złotych to wartość przyjętego w grudniu budżetu Zabrza na 2021 rok. Co piątą złotówkę przeznaczono na kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje.
Pomimo pandemii kontynuowane będą również inne istotne przedsięwzięcia.

Po

Pobierz
gazetę
w wersji
elektronicznej
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raz pierwszy budżet Zabrza
przekroczył miliard złotych
przed rokiem. Tym razem, pomimo
pandemii, wartość zaplanowanych
dochodów i wydatków naszego
miasta jest jeszcze wyższa. W planie finansowym zapewniono środki
zarówno na realizację zadań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, jak i społecznych.
– Pomimo panującej pandemii
nie będzie ograniczeń w zakresie
realizacji tych działań – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wśród wydatków bieżących
największą pozycję stanowią tradycyjnie nakłady na oświatę. W 2021 r.
przekroczą one 272 mln zł. Niewiele mniejsza jest kwota przeznaczona na działania z obszaru wsparcia
rodziny.
Ponad 214 mln zł, czyli prawie
20 procent budżetu, stanowią zaplanowane w nim wydatki majątkowe. – W 2021 roku planujemy realizację ponad 40 inwestycji – zwraca
uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Przede wszystkim są to
projekty drogowe i zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji,
ale nie brakuje także ważnych dla
mieszkańców działań związanych
z rekreacją, jak na przykład budowa
nowej ścieżki rowerowej, placów

zabaw czy też tzw. siłowni pod
chmurką – dodaje.
Projekty inwestycyjne szczególnie ważne dla miasta i jego mieszkańców to m.in. przedłużenie al.
Korfantego, budowa centrum przesiadkowego, budowa nowej szklarni z zapleczem edukacyjnym
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym
w Zabrzu czy też projekty społeczne, takie jak uruchomienie Centrum Usług Społecznych. Będzie
ono działać w zrewitalizowanym
budynku dawnej gazowni przy ul.
Stalmacha 7.
Grudniowa sesja budżetowa po
raz pierwszy w historii odbyła się

BUDŻET W LICZBACH

1 150 mln zł
to wysokość dochodów

1 720 mln zł
to wysokość wydatków

214 mln zł
to wysokość wydatków
majątkowych
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TE PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE W 2021 ROKU

Centrum przesiadkowe przy ul. Goethego Fot. UM Zabrze

Przedłużenie alei Korfantego Fot. UM Zabrze

Centrum Usług Społecznych na Zandce Fot. UM Zabrze

Rozbudowa Miejskiego Ogrodu Botanicznego Fot. UM Zabrze

Budowa kolejnych obiektów sportowo-rekreacyjnych Fot. UM Zabrze

Dalsze modernizacje szkół i przedszkoli Fot. UM Zabrze

w trybie zdalnym. – Dziękuję radnym za zaufanie i przyjęcie budżetu, który już od 1 stycznia daje możliwość realizacji tak wielu ważnych
zadań. Jestem przekonana, że to
bardzo ważny moment dla naszego
miasta, ponieważ będziemy mogli
dalej intensywnie pracować na
rzecz jego rozwoju – mówiła podczas sesji prezydent Małgorzata
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Mańka-Szulik, zwracając uwagę na
działania podejmowane w ostatnich latach m.in. w obszarze przygotowania terenów inwestycyjnych, uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej, ekologii, budownictwa mieszkaniowego czy rozwoju
turystyki
postindustrialnej.
– Dziękuję tym, którzy nadal chcą
budować, którzy chcą wykorzystać

szansę, jaką dają środki pozyskiwane z Unii Europejskiej. Wszyscy ci,
którzy mają świadomość tego, ile
udało nam się zrealizować, ile udało nam się środków pozyskać, zagłosowali za przyszłorocznym budżetem. Będziemy go wspólnie realizować najlepiej, jak to tylko możliwe – podkreślała prezydent Zabrza.
GOR
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Inwestycja ma usprawnić komunikację na kierunku północ-południe Wizualizacja: UM Zabrze

PRZED NAMI KOLEJNA WAŻNA INWESTYCJA POPRAWIA JĄCA
UKŁAD KOMUNIKACYJNY MIASTA

Aleja Korfantego
będzie dłuższa
Zakończyły się prace projektowe dotyczące budowy przedłużenia alei Korfantego na odcinku od ul. Heweliusza do ul. Tarnopolskiej w Zabrzu. Inwestycja będzie służyć lepszemu
skomunikowaniu i udrożnieniu ruchu na kierunku północ-południe. Odciąży także centrum miasta.

W

ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie nowego odcinka drogi o długości około kilometra, dwóch rond turbinowych, obiektu mostowego nad jarem po kolei piaskowej w rejonie
ulic 11 Listopada i Heweliusza,
obiektu mostowego nad jezdniami
ulic św. Wawrzyńca, Nadrzeczną
oraz ciekiem wodnym. Powstaną
zatoki autobusowe, ekrany akustyczne oraz ciągi dla rowerzystów
i pieszych. Nowy odcinek drogi zostanie również odpowiednio oświetlony.
– Przedłużenie alei Korfantego
służyć będzie lepszemu skomunikowaniu i udrożnieniu ruchu na
kierunku północ-południe oraz
odciąży centrum miasta. Przetarg
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na wykonanie robót ogłoszony zostanie w połowie roku. Pierwsze
samochody przejadą nową drogą
w 2023 roku – zapowiada prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.
Przypomnijmy, że w tym roku
bezpieczne rondo turbinowe powstało w Zabrzu na skrzyżowaniu
ulic Piłsudskiego oraz Roosevelta,
w sąsiedztwie Areny Zabrze oraz
Miejskiego Ogrodu Botanicznego.
Był to drugi etap inwestycji, w ramach której w ubiegłym roku zmodernizowana została nawierzchnia
ul. Piłsudskiego na odcinku od ul.
Roosevelta do wiaduktu kolejowego. Tylko w 2019 r. roku Zabrze wydało na inwestycje drogowe 32 mln
zł. W ramach rozbudowy istniejące-

go układu komunikacyjnego miasto planuje również budowę nowej
ulicy łączącej Biskupice z Zaborzem. Jezdnia, której długość sięgnie prawie dwóch kilometrów, będzie prowadzić od ul. Hagera do ul.
Wolności na wysokości hali „Pogoń”. Nowa droga odciąży centrum
miasta od ruchu samochodowego.
Ułatwi także mieszkańcom północnych dzielnic miasta dojazd do Drogowej Trasy Średnicowej. Wybudowanie drogi wraz z węzłami
z ulicami Pawliczka i Cmentarną
spowoduje wyprowadzenie z dzielnicy Zandka ruchu ciężkich pojazdów jadących do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Wraz z drogą zostanie wybudowana ścieżka rowerowa.
GOR
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KOLEJNY BLOK ODDANO DO UŻYTKU NA OSIEDLU PRZY UL. ŻYWIECKIEJ

Lokatorzy odebrali
klucze do mieszkań
Jedenaście mieszkań przygotowano w nowym bloku, jaki został oddany do użytku na
osiedlu budowanym przy ul. Żywieckiej w Zabrzu. Łącznie do siedmiu budynków Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wprowadziło się już tu 90 rodzin.

W

Zabrzu konsekwentnie rozwijamy budownictwo mieszkaniowe. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę osiedla przy ulicy
Trocera, gdzie za około 15 milionów
złotych powstały 72 mieszkania. Od
2013 roku, we współpracy z Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego, konsekwentnie rozbudowujemy osiedle
przy ulicy Żywieckiej – mówi prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.
Przy ul. Żywieckiej na przestrzeni siedmiu lat, za kwotę ponad 20
mln zł, powstało już siedem budynków mieszkalnych. Łącznie znalazło
się w nich 90 nowych mieszkań.
Najnowsza inwestycja, której wartość sięga 3,3 mln zł, to trzykondygnacyjny budynek przy ul. Żywieckiej 25. Przygotowano w nim jedenaście jedno-, dwu- i trzypokojowych mieszkań. W grudniu ich lokatorzy otrzymali klucze.
– Budynki przy ulicy Żywieckiej
tworzą urokliwe osiedle. W celu
dalszego zwiększenia jego atrakcyjności planujemy w najbliższych
miesiącach rozbudować infrastrukturę rekreacyjną poprzez rozbudowę placu zabaw czy stworzenie tzw.
siłowni pod chmurką – mówi Franciszek Paśmionka, prezes zarządu
MTBS.
Duże zainteresowanie ze strony
potencjalnych lokatorów sprawia,
że ruszyły już przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu rozbudowy osiedla przy ul. Żywieckiej. Przewiduje on budowę trzech trzypiętrowych budynków. Pieniądze na bu-
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Jeszcze tylko odbiór kluczy... Fot. UM Zabrze

dowę pochodzą z kasy miasta, Banku Gospodarstwa Krajowego, partycypacji przyszłych lokatorów oraz
Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Warto przypomnieć, że w budowie nowych domów i mieszkań Zabrze wspiera także prywatne podmioty. Konsekwentnie rozbudowy-

wane jest osiedle Słoneczna Dolina. Domów przybywa również na
osiedlu Kopernika i w Grzybowicach. Deweloperzy budują także
nowe osiedla budynków wielorodzinnych. Największy projekt w tym
obszarze, czyli Zielona Dolina, docelowo zakłada utworzenie blisko
tysiąca nowych mieszkań.
GOR

...i już można cieszyć się z nowego mieszkania Fot. UM Zabrze
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O TYM PISALIŚMY
Polonez
maturzys
tów

Prawie 900 maturzystów zatańczyło na placu Warszawskim tradycyjnego poloneza

Koncert
Noworoczny

Tancerze, soliści i towarzyszący im artyści Filharmonii Zabrzańskiej zachwycili podczas Koncertu Noworocznego

Termomodernizacja
Zakończyła się termomodernizacja Przedszkola nr 20
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W STYCZNIU 2020

Bal Sportowca
Podczas Balu Sportowca poznaliśmy najlepszych zawodników i trenerów 2019 r.

Klub Seniora

Pierwszy w Zabrzu Klub Seniora otwarty został przy ul. Żółkiewskiego

Dzień Transplantologa

W Śląskim Centrum Chorób Serca odbyły się obchody Dnia Transplantologa
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O TYM PISALIŚMY
„Zabrzańskie Ateny

”

Poznaliśmy laureatów konkursu „Zabrzańskie Ateny”

dowa
u
b
e
z
r
P
kiego
Piłsuds

Rozpoczął się oczekiwany przez mieszkańców drugi etap przebudowy ul. Piłsudskiego

Laury za
kompete
ncje
Regionalna Izba Gospodarcza po raz 28. przyznała Laury
Umiejętności i Kompetencji

10

Termomodernizacja
Termomodernizację przeszło
Przedszkole nr 14
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W LUTYM 2020

ski
Amerykań
inwestor
Produkująca grille amerykańska firma Weber kupiła za ponad 22 mln zł działkę na zabrzańskich
terenach specjalnej strefy ekonomicznej

Benefis

Profeso
ra

W hali Pogoń pół tysiąca osób świętowało z prof. Marianem Zembalą jego 70. urodziny
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a
i
m
e
d
P an

Fot. Szpital Miejski w Zabrzu

Pandemia koronawirusa sprawiła, że nasze życie zaczęło wyglądać inaczej
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W MARCU 2020

Mistrz nie żyje
Zmarł prof. Krzysztof Penderecki, patron organizowanego w Zabrzu festiwalu

istów
Medale szczypiorn
Brązowy medal zdobyli zabrzańscy szczypiorniści w zakończonym przed czasem sezonie rozgrywek PGNiG Superligi

Rektor z

Z abr za

Prof. Tomasz Szczepański został wybrany rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Fot. SUM
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O TYM PISALIŚMY
Umowa podpisana

Umowę z generalnym wykonawcą Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu
podpisano w ratuszu Wizualizacja: Politechnika Śląska

anie
Głosow
lni
na ucze

Sprzęt na
trudne c
zasy

Prof. Arkadiusz Mężyk ponownie został wybrany
rektorem Politechniki Śląskiej Fot. Politechnika Śląska
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Pierwszą partię podwajających możliwości respiratorów
urządzeń Ventil wyprodukował Łukasiewicz-Instytut
Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
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W KWIETNIU 2020
Pierwsza
zdalna sesja

Po raz pierwszy w historii sesja Rady Miasta Zabrze odbyła się w trybie zdalnym

ach
Na budow
praca wre

Pandemia nie wstrzymała rewitalizacji wyjątkowych obiektów na terenie miasta
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O TYM PISALIŚMY
Inwestycje

30-lecia

Z okazji rocznicy pierwszych wyborów samorządowych mieszkańcy wybrali inwestycje 30-lecia w Zabrzu

Szkolne e-prezentacje

e
Majow
ice
roczn
Skromniejsze niż zwykle były
obchody majowych uroczystości

W wirtualnej przestrzeni odbyły się tegoroczne Zabrzańskie Targi Edukacji

ł podwoje
Botanik otworzy

Po zimowej przerwie otwarty został Miejski Ogród Botaniczny
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W MA JU 2020
Łopata już wbita

Ruszyła budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu Wizualizacja: Politechnika Śląska

Triumf juniorów
Juniorzy Górnika Zabrze zdobyli mistrzostwo Polski

„Koksow
nik”
zmieni ob
licze

Zabrze pozyskało 3 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację stadionu
„Koksownik” przy ul. Rataja
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O TYM PISALIŚMY

olnego
k
z
s
u
k
o
r
c
ie
Kon
Zakończył się rok szkolny, jakiego wcześniej nie było

Wybory

Odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich

zych
s
e
i
p
Dla

Nagroda
gów
dla wodocią
Zabrzańskie wodociągi zostały nagrodzone godłem
„Teraz Polska” Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
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Doświetlonych zostało sześć przejść
dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja
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W CZERWCU 2020
Pieniądze dla

klubów

Czternaście zabrzańskich klubów sportowych otrzymało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach programu „Klub”

Absolutorium
i wotum zaufania
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała wotum zaufania podczas pierwszej w historii zdalnej sesji absolutoryjnej

Remont t

e atr u

Trwał remont Teatru Nowego w Zabrzu
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we
Rondo goto

Do ruchu oddane zostało rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego i Roosevelta

Sprzęt dla szkół

Policyjne awanse
Ponad 130 zabrzańskich funkcjonariuszy zostało
awansowanych z okazji Święta Policji

20

Do szkół trafił sprzęt komputerowy ułatwiający
zdalne nauczanie
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W LIPCU 2020

Przyjechali
eksperci
W Zabrzu pojawiło się Mobilne Biuro Programu „Czyste powietrze”

Pożegnanie
z Roosevelta
k nowa
Kopuła ja
Wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego zyskała nowy dach

Kamile wręcz

Igor Angulo pożegnał się z kibicami Górnika
Fot. Górnik Zabrze

one

Poznaliśmy laureatów wyróżnień im. św. Kamila
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O TYM PISALIŚMY

Kolarskie emocje
Na ulicach Zabrza ścigali się uczestnicy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne Fot. Szymon Gruchalski/Tour de Pologne

Złota

Pinez

ka

owstań
p
a
ic
n
z
c
o
R
Uczciliśmy setną rocznicę II powstania śląskiego

22

Z okazji 15. rocznicy uruchomienia Map Google Kopalnia
Guido została nagrodzona Złotą Pinezką
Fot. Tomasz Kiełkowski/archifoto
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W SIERPNIU 2020

Treningi bez względu na pogodę
Podpisano umowę na budowę przy Arenie Zabrze boiska treningowego z podgrzewaną murawą

orów
t
s
e
w
n
i
a
Przybyw
Nabywców znalazło prawie 90 procent
terenów inwestycyjnych w zabrzańskiej części
specjalnej strefy ekonomicznej

nerskie
t
r
a
p
a
t
Mias
Zabrze i włoskie Rovereto zostały miastami
partnerskimi

Nowe boisko
W Mikulczycach otwarte zostało nowe boisko piłkarskie przygotowane w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego
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23

O TYM PISALIŚMY
Centra prz
e

siadkowe

Zabrze pozyskało 96 mln zł unijnego dofinansowania na budowę dwóch centrów przesiadkowych

Filia
a
żłobk

Łazienkowska
odczarowana
Nowa filia Żłobka Miejskiego otwarta została
przy ul. Niedziałkowskiego

Górnik Zabrze w świetnym stylu pokonał
przy Łazienkowskiej Legię Warszawa 3:1 Fot. Górnik Zabrze

es
Pomysły na bizn
Poznaliśmy laureatów VII edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”
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WE WRZEŚNIU 2020

Święto Mia
sta
Obchodziliśmy 98. rocznicę nadania Zabrzu praw miejskich

dowa
u
b
a
ł
y
z
s
u
R
Na terenach specjalnej strefy ekonomicznej ruszyła budowa fabryki grilli amerykańskiej firmy Weber

Industriada

Ponowne udostępnienie turystom parowej maszyny
wyciągowej w Sztolni Królowa Luiza zainaugurowało
XI edycję Industriady
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Nowa sa

la

Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Grzybowicach
wpisało się w rozpoczęcie nowego roku szkolnego
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O TYM PISALIŚMY
Złota
R yba

Reportaż Telewizji Zabrze zwyciężył na Festiwalu Filmów Optymistycznych w Rzeszowie

70 lat filharmonii
Hubertus

Minęło 70 lat od występu inaugurującego
koncertową działalność Filharmonii Zabrzańskiej
Fot. FotoLois.com, Alois Spandl

Na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie odbył się tradycyjny
Hubertus

W walce
mią
z pande

Ponad sto łóżek w Szpitalu Miejskim przeznaczonych zostało na wyłączne potrzeby chorych na COVID-19
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W PAŹDZIERNIKU 2020
Remonty torowisk

Ruszyły przygotowania do remontów kolejnych odcinków torowisk tramwajowych

Emocje
do końca

W 1/16 Pucharu Polski Górnik Zabrze pokonał
3:2 KSZO Ostrowiec, zdobywając dwie
kluczowe bramki w doliczonym czasie gry
Fot. Górnik Zabrze

Festiwal orga

nowy

Słuchaczy zachwycił jubileuszowy 25. Międzynarodowy
Zabrzański Festiwal Organowy

Nowa droga

Ogłoszony został przetarg na budowę nowej drogi łączącej Biskupice z Zaborzem, będzie prowadzić
od ul. Hagera do ul. Wolności na wysokości hali „Pogoń”

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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O TYM PISALIŚMY
Pomagają

od 30 lat

Jubileusz 30-lecia obchodził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Ekologiczne ciepło
Ruszyła kolejna inwestycja w ramach rozbudowy sieci ciepłowniczej w dzielnicach Rokitnica i Helenka

leg
Święto niepod

łości

Uczciliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

28
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W LISTOPADZIE 2020
Projekty

wybrane

Poznaliśmy wyniki VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Urodziny książnicy

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu obchodziła
jubileusz 75-lecia

Spacer z p
upilem

Otwarty został przygotowany w ramach Zabrzańskiego
Budżetu Obywatelskiego pierwszy w mieście wybieg
dla psów

Nowa murawa
Nową nawierzchnię boiska w hali MOSiR przetestowali uczestnicy 24-godzinnego
Piłkarskiego Turnieju Niepodległości Fot. FotoPyk Jacek Prądzyński
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O TYM PISALIŚMY

SOR
nagrodzo
ny
Utworzenie w Zabrzu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów otrzymało tytuł „Budowy Roku
2019” w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz ministra rozwoju

kania
z
s
e
i
m
e
Now

Klucze do swoich mieszkań odebrali lokatorzy kolejnego bloku na osiedlu przy ul. Żywieckiej

Lodowisko
Plenerowe lodowisko otwarte zostało obok ratusza przy ul. Religi
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W GRUDNIU 2020
Nowa nawier

zchnia

Zabrze pozyskało ponad milion złotych dofinansowania na wymianę nawierzchni boiska w Ośrodku
Sportowo-Rekreacyjnym „Walka” przy ul. Jaskółczej

Miejska
choink
a

Na placu Wolności rozbłysła miejska choinka

Barbórka

Skromniejsze z powodu pandemii były tegoroczne obchody
tradycyjnej Barbórki

Szkoła po remoncie

Zakończył się kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 22 w Biskupicach

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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reklama

reklama

PRZEDSZKOLE MIRIADA
Zabrze, ul. Park Hutniczy 12, tel. 32 271 68 79
Bytom – Stroszek, ul. Strzelców Bytomskich 200, tel. 32 778 34 54
Bytom – Centrum, ul. Strzelców Bytomskich 16a, tel. 32 280 10 55

Serdecznie zapraszamy dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
i opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Zajęcia specjalistyczne w naszym przedszkolu to m.in.:
● TERAPIA LOGOPEDYCZNA ● TERAPIA SI ● TERAPIA BEHAWIORALNA ●
● TERAPIA RĘKI ● ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM ●
● OPIEKA PSYCHOLOGICZNA ●
Posiadamy doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz bogato wyposażone gabinety
specjalistyczne. Specjalizujemy się w prowadzeniu dzieci
z autyzmem i zespołem ASPERGERA.
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EKOLOGICZNIE
ZABRZE KONSEKWENTNIE PODEJMUJE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA W MIEŚCIE

SKUTECZNA WALKA
Z NISKĄ EMISJĄ

Zabrze skutecznie zachęca mieszkańców do
zmiany sposobu ogrzewania i ocieplania domów jednorodzinnych. Przy współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naszym mieście realizowany jest Program Ograniczania
Niskiej Emisji. Otwarto także punkt przyjmowania wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach programu
„Czyste powietrze”.
– Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla
Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji
zrealizowane zostały dotąd 4593 zadania o wartości ponad 66
milionów złotych. To efekt podejmowanych od 2009 roku działań miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Jesienią 2020 r. ruszył jedenasty już etap akcji. Obejmuje on
460 inwestycji, w tym instalację 40 kolektorów słonecznych, docieplenie ścian 45 budynków, docieplenie dachów 40 budynków, wymianę okien w 45 budynkach, montaż 80 instalacji fotowoltaicznych oraz modernizację 210 źródeł ciepła. Na realizację
przedsięwzięcia miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 4 mln zł.
– Zabrze już od wielu lat prowadzi działania na rzecz ograniczania niskiej emisji na terenie miasta. Dowodem tego jest skie-

rowana do mieszkańców gminy jedenasta już edycja Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji. Dzięki temu w ponad dwustu budynkach zlikwidowane zostaną stare, nieefektywne źródła ciepła. Powstaną instalacje fotowoltaiczne i solarne, a część budynków przejdzie termomodernizację – mówi Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W ramach PONE można uzyskać dofinansowanie aż do 80 procent
TAKIE SĄ LICZBY:
kosztów kwalifikowanych inwe4593
INWESTYCJE
stycji. Właściciele domów jedzrealizowano
w ramach
norodzinnych mogą składać
dziesięciu edycji Programu
wnioski w Wydziale Ekologii
Ograniczania Niskiej Emisji
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
66 MLN ZŁ
– Wnioski przyjmowane są na
to ich wartość
bieżąco. Czas oczekiwania za460 INWESTYCJI
leży od zainteresowania konrealizowanych jest w ramach
kretną formą inwestycji – tłumajedenastej edycji
czy Małgorzata Góra-Wolny z Wyprogramu
działu Ekologii UM.
W ubiegłym roku Zabrze przystąpiło
także do rządowego programu„Czyste powietrze”. Znalazło się
tym samym w gronie 40 miast, których mieszkańcy mogą składać stosowne wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w urzędzie miejskim.
– Bardzo nas cieszy, że gmina zdecydowała się na zawarcie
z Funduszem porozumienia dotyczącego powstania w Zabrzu
punktu przyjmowania wniosków w ramach programu „Czyste
powietrze”. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, bo
będą mogli teraz składać wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w gminie, bez konieczności wyjazdu do naszej siedziby
w Katowicach – podsumowuje prezes Tomasz Bednarek.

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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Górnik Zabrze pierwszą część sezonu zakończył na piątym miejscu w tabeli Fot. Górnik Zabrze

GÓRNIK PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WZNOWIENIA ROZGRYWEK

Na Cypr po
mistrzowską formę
Za nami jedna z najdziwniejszych części piłkarskiego sezonu 2020/2021. Nigdy tak nie
było, aby jesienna runda rozgrywek w ekstraklasie kończyła się w styczniu następnego
roku. Tak jest teraz. Piętnasta kolejka obecnego sezonu odbędzie się w dniach 30–31
stycznia 2021. To wszystko dzieje się za sprawą pandemii koronawirusa. Najważniejsze
jest jednak to, że mimo rozlicznych kłopotów piłkarze mogli grać. Trzeba mieć nadzieję, że
tak będzie dalej.

P

od koniec sierpnia minionego
roku, kiedy wystartowała nasza
piłkarska ekstraklasa, wśród kibiców Górnika panował umiarkowany optymizm. Szybko jednak przerodził się on w nadzieję, że ich pupile po wielu latach wreszcie skutecznie włączą się do walki o 15. tytuł
mistrza Polski. Mogli tak sądzić
choćby dlatego, że zabrzańska drużyna pod wodzą trenera Marcina

34

Brosza w pięciu początkowych kolejkach odniosła cztery zwycięstwa
i zanotowała jeden remis. Najbardziej spektakularny sukces w tym
czasie osiągnęliśmy w Warszawie,
pokonując aktualnego mistrza Polski Legię 3:1. Zabrzanie wygodnie
zasiedli w fotelu lidera, ale potem
przyszła zadyszka. Ostatecznie po
14 kolejkach Górnik uplasował się
na 5. miejscu, zdobywając 23 punk-

ty. Odniósł siedem zwycięstw. Doznał pięciu porażek. Dwa razy zremisował. Zabrzanie zdobyli 18 bramek, a stracili 14. Ciekawostką jest
to, że Górnik grał lepiej na wyjazdach niż u siebie. W Zabrzu trzykrotnie zdobywał komplet punktów, trzy razy przegrał, raz zremisował, mając bramkowy bilans 11:10.
Na wyjazdach zabrzanie czterokrotnie schodzili po meczach jako
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zwycięzcy, dwa razy jako pokonani,
a jeden raz zremisowali, mając
bramkowy bilans 7:4.
– Na początku obecnego sezonu wydawało się, że Górnik może
wreszcie skutecznie włączyć się do
walki o mistrzostwo Polski. Potem,
wydaje mi się, że dało się odczuć
brak podstawowego obrońcy Bochniewicza, który przeszedł do zagranicznego klubu (sc Heerenveen
– przyp. aa). Być może wpływ na
postawę zespołu miała zmiana systemu gry z trzema obrońcami. Nie
jestem jego zwolennikiem, ale jest
to moje zdanie. Uważam jednak, że
piąte miejsce, jakie zajmuje aktualnie Górnik, jest dobre. Daje ono nadzieję na to, że drużynę stać będzie
na walkę o miejsce gwarantujące
grę w europejskich pucharach
– mówi Hubert Kostka, legendarny
bramkarz
reprezentacji
Polski
i Górnika Zabrze.
Jeżeli chodzi o indywidualne
oceny poszczególnych zawodników, to warto skupić się na trzech.
Jednym z najważniejszych ogniw
był bez wątpienia słowacki bramkarz Martin Chudy. – Pamiętam, że
jak grałem w Górniku to razem
z Jankiem Gomolą (bramkarz Górnika – przyp. aa) udało się nam zdobyć siedem, osiem punktów, broniąc w trudnych sytuacjach. Teraz
podobnie jest z Chudym. Przyznam, że kiedy Górnik zrezygnował
z utalentowanego bramkarza Tomasza Loski, byłem zdziwiony tą
decyzją. Chudy jednak potwierdził,
że jest solidnym, a także jednym
z najlepszych zawodników na tej pozycji
w naszej ekstraklasie – podkreśla
Hubert Kostka.
W minionym
okresie
głośno
było o obrońcy,
21-letnim Adrianie Gryszkiewiczu.
Przyszedł do Górnika w 2018 r. z Gwarka
Zabrze – kuźni piłkarskich talentów. Wiosną tego roku,
jako 18-latek, wystąpił w dziewięciu
ligowych meczach. W sezonie
2018/2019 zagrał w 22 ligowych
spotkaniach. W następnym już mu

nie szło tak dobrze. Zagrał tylko
w jednym spotkaniu o ligowe punkty. Za to w obecnym sezonie jest
jednym z najlepszych piłkarzy drużyny. Zagrał w 13 meczach ligowych
i jednym w Pucharze Polski z Jagiellonią Białystok.
– Jest bardzo pożytecznym dla
drużyny zawodnikiem. Imponuje
pracowitością na całym boisku
– stwierdza Hubert Kostka. Warto
wspomnieć o tym, że Adrian Gryszkiewicz został wybrany najlepszym
młodzieżowcem września 2020 r.
w PKO BP Ekstraklasie. Na uwagę
zasługuje także 22-letni Gambijczyk
Alasana Manneh. – Myślę, że Manneh nie wykorzystuje w pełni swojego talentu. Pamiętam, jak w Mielcu zdobył przepiękną bramkę,
strzelając z dystansu. Powinien to
robić znacznie częściej. Ma bardzo
dobry przegląd sytuacji na boisku.
Myślę, że jest jednym z najlepszych
rozgrywających w Polsce – mówi
Hubert Kostka.
Zimowa przerwa w rozgrywkach staje się okazją do kadrowych
zmian. Jednak zwykle w tym okresie ruch na transferowym rynku
jest znacznie mniejszy niż w lecie.
W Górniku też nie zanosi się na
większe roszady. Z klubem pożegnał się 26-letni Łukasz Wolsztyński, któremu z końcem ubiegłego
roku wygasł kontrakt. Do Górnika
trafił w 2014 r. jako junior z Knurowa. Wystąpił w barwach tej drużyny
w 110 oficjalnych meczach, zdobył
17 bramek i zaliczył 18 asyst. W ekstraklasie zagrał w Górniku 79 razy,
zdobywając 7 bramek.
Kontuzja
zerwania
więzadeł
krzyżowych skomplikowała jego bardzo
dobrze zapowiadającą się piłkarską karierę. Kierownictwo klubu,
a także koledzy
z drużyny, serdecznie go pożegnali, życząc mu powodzenia
w nowym klubie. On zaś zapewnił,
że Górnik na zawsze pozostanie
w jego sercu.
Przygotowania do wznowienia
rozgrywek drużyna Górnika rozpo-

ZBIERZ

MECZOW
Ą
JEDENA
S
TKĘ!
W TYM
NUMERZ
PLAKAT E
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RUNDA JESIENNA
W LICZBACH
W 14 meczach bieżącego sezonu
piłkarze Górnika zdobyli 23
punkty. W poprzednim sezonie
na tym samym etapie zabrzanie
mieli na swoim koncie siedem
punktów mniej. Dziś zajmujemy
miejsce piąte, podczas gdy
w sezonie 2019/20 po 14 meczach byliśmy na dwunastej
pozycji.
•••
Górnik Zabrze zakończył jesień
z sześcioma meczami bez
straty gola.
•••
Górnik w tym sezonie to najbardziej wybiegany zespół PKO
Ekstraklasy ze średnią niemal
118 kilometrów na mecz.
•••
Zabrzanie biegają nie tylko
dużo, ale również intensywnie
i szybko. Giannis Masouras to lider w liczbie sprintów. Grek wykonuje średnio 18 biegów
o prędkości powyżej 25 km/h
na jeden mecz.
•••
Bartosz Nowak jest liderem
w liczbie kluczowych podań.
Jesienią zaliczył ich aż 35.
•••
Jesús Jiménez miał udział niemal w połowie zdobytych przez
Górnika jesienią bramek.

częła na początku stycznia. Po badaniach i kilku treningach podopieczni trenera Marcina Brosza
przez Austrię udali się na Cypr na
zgrupowanie. W drodze mieli w planie rozegrać w Salzburgu sparingowy mecz z mistrzem Austrii – miejscowym FC Red Bull. Na Cyprze zaplanowali kontrolny mecz z mistrzem Serbii, drużyną Crveny
Zwezdy Belgrad. Obaj rywale Górnika przygotowują się do występów
w 1/16 Ligi Europy. Wznowienie
rozgrywek w PKO BP Ekstraklasie
nastąpi w ostatni weekend stycznia
2021. Górnik 30 stycznia o godzinie
20 ma zagrać w Zabrzu z Lechem
Poznań.
Andrzej Azyan
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PRZYPOMINAMY NA JWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Z LAT KOŃCZĄCYCH SIĘ CYFRĄ „1”

Kalendarium
pod znakiem jedynki
Tradycją już stało się, że u progu nowego roku przypominamy najważniejsze wydarzenia
z lat kończących się tą samą cyfrą. W naszym corocznym kalendarium przyszedł zatem
czas na lata zakończone jedynką.

T

ym razem zaczynamy nasz przegląd dość wcześnie, bo już
w roku 1311, kiedy to 12 marca książę bytomski Siemowit wystawił dyplom w sprawie testamentu kasztelana bytomskiego Jana Złotoustego.
W poświadczeniu tym jako świadek
wymieniony został „Dobeslao de Miculczicz, militibus”, to jest rycerz Dobiesław z Mikulczyc.
Kolejna data pochodzi dopiero
z końca XVIII wieku – w 1791 r. powstały pierwsze szyby nowej kopalni
nazwanej początkowo „Królewska”,
a w 1811 r. przemianowanej na „Królowa Luiza”. Po 1945 r. funkcjonowała ona jako kopalnia „Zabrze”. Pięćdziesiąt lat później, w 1841 r.,
rozpoczęto eksploatację kopalni
„Concordia”, nadanej Karolowi Lazarowi Henckel von Donnersmarckowi
jeszcze w 1828 r. Dziesięć lat później
Zabrze doczekało się placówki pocztowej – 1 lipca 1851 r. otwarto ekspedycję pocztową 2 klasy zlokalizowaną w budynku dworca kolejowego.
Bogatszy w wydarzenia był rok
1871: 3 maja poświęcono w Zaborzu
kaplicę pw. Najświętszej Marii Panny
Niepokalanie Poczętej, wybudowaną
jako wotum za ocalenie od zarazy
w 1869 r.; we wrześniu w mikulczyckim folwarku przy obecnej ul. Lipowej uruchomiono gorzelnię, wybudowaną przez zarząd dóbr ziemskich
hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka; jesienią oddano do
użytku cmentarz żydowski położony
przy obecnej ul. Cmentarnej – według zapisów w rejestrze pierwszą
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pochowaną na nim osobą była Helena Schüller z domu Ehrenhaus zmarła 8 października 1871 r. w wieku 64
lat; 1 listopada uruchomiono w Zaborzu agencję pocztową, której siedziba przez długie lata mieściła się
w budynku przy obecnej ul. Wolności
420. Rok ten zakończył się spisem
powszechnym przeprowadzonym
w Prusach 1 grudnia. W poszczególnych miejscowościach (gminy wraz
z okręgami dworskimi) wchodzących
w skład obecnego Zabrza odnotowano następujące liczby mieszkańców:
Biskupice – 5408, Dorota – 851, Grzybowice – 372, Marienau – 87, Philippsdorf – 178, Kończyce – 487, Maciejów – 186, Makoszowy – 718,
Mikulczyce – 2716, Pawłów – 931, Rokitnica – 903, Zaborze – 5914, Małe
Zabrze – 4723, Stare Zabrze – 5931.
Marienau i Philippsdorf to kolonie
włączone w 1877 r. do Grzybowic.
Razem było to 29 405 mieszkańców.

***
5 października 1881 r. na placu
kościelnym w Mikulczycach odbył się
pierwszy targ, który odwiedziło około
trzystu kupujących. W styczniu 1891 r.
doszło do zmiany na stanowisku starosty zabrskiego – 9 stycznia odwołany został Arthur Sebastian von Falkenhayn, a 16 stycznia nowym
starostą został Theodor Parisius.
Rok 1901 należał niewątpliwie do
spółki akcyjnej „Huta Donnersmarck”:
w lutym otwarto kasyno wybudowane dla jej pracowników – znajdowała
się w nim sala teatralno-balowa i restauracja ze słynną „Salą Bismarcka”;
w sierpniu oddano do użytku willę
dla lekarza zakładowego; 24 grudnia
– dom dla wdów i sierot. Oba te
ostatnie obiekty powstały przy obecnej ul. Park Hutniczy. W tymże
1901 r. z połączenia kilku pól górniczych wspomniana wyżej spółka wybudowała w Mikulczycach kopalnię
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węgla „Donnersmarckhütte-Grube”,
przemianowaną
następnie
na
„Abwehrgrube”, a po wojnie znaną
jako kopalnia „Mikulczyce”.
W 1911 r. powstały dwa istniejące do dzisiaj budynki użyteczności
publicznej. W Mikulczycach 20 lutego
poświęcono nowy ratusz gminny wybudowany według projektu mistrza
budowlanego Michela Kiefera. Z kolei w Zabrzu 29 marca poświęcono
gmach Cesarskiego Urzędu Pocztowego, wybudowany w latach 1909–
1911 przy obecnym pl. Dworcowym.
Rok 1921 był rokiem, w którym
zapadły decyzje w sprawie przynależności państwowej Górnego Śląska. Najpierw 20 marca odbył się plebiscyt, w którym w Zabrzu 21 233
osoby opowiedziały się za pozostaniem tego obszaru w Niemczech, zaś
14 873 osoby – za jego przyłączeniem do Polski. Za Niemcami opowiedzieli się w większości również
mieszkańcy gminy i okręgu dworskiego Biskupice oraz mieszkańcy
gminy Zaborze. Mieszkańcy pozostałych gmin tworzących dziś Zabrze
głosowali w większości za Polską.
W reakcji na niekorzystny dla Polski
projekt podziału obszaru plebiscytowego, w nocy z 2 na 3 maja wybuchło trzecie powstanie śląskie. Do
wieczora 3 maja całe Zabrze obsadzone zostało przez oddziały powstańcze, a jedynie w śródmieściu
utworzono francuską strefę neutralną obejmującą instytucje i obiekty
komunalne. W rękach powstańców
Zabrze pozostało do czasu zakończenia powstania, którego efektem było
przyznanie Polsce bardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych terenów, niż proponowano pierwotnie.
Decyzję o ostatecznym podziale Górnego Śląska Rada Ambasadorów
podjęła 20 października 1921 r.
W Niemczech pozostały Biskupice,
Grzybowice, Maciejów, Mikulczyce,
Rokitnica, Zaborze i Zabrze, a do Polski przyłączono Kończyce, Makoszowy i Pawłów.
26 stycznia 1931 r. na parterze
gmachu przy obecnej ul. Wolności
262, wybudowanego według projektu architekta prof. Dominikusa Böhma, otwarto siedziby „Stadtsparund Girokasse Hindenburg OS.” oraz
„Provinzialbank”. Jedyny pomnik
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w Zabrzu powstały w 1931 r. poświęcony był współtwórcy niemieckiej socjaldemokracji Augustowi Beblowi.
Ustawiono go na osiedlu „Dewog”,
pomiędzy domami wybudowanymi
przy obecnych ulicach S. Żółkiewskiego i S. Czarnieckiego, frontem
w kierunku późniejszej ul. A. Fredry.
Nadburmistrz Zabrza Julius Franz
odsłonił go 1 maja 1931 r. Pomnik
przetrwał jedynie półtora roku i rozebrany został po dojściu do władzy
nazistów.
W 1931 r. Zabrze wzbogaciło się
o dwa kościoły. Pierwszy z nich, kościół pw. św. Antoniego w Zabrzu,
który powstał w latach 1930–1931
poprzez przebudowę dawnej restauracji i sali tanecznej przy obecnej ul. J.
Rymera, biskup Walenty Wojciech
z Wrocławia poświęcił 25 czerwca
1931 r. Okres międzywojenny to
czas, kiedy w Zabrzu powstało kilkanaście kin. Jedno z nich, nazwane
„Nord-Lichtspiele”
i
urządzone
w dawnej restauracji przy obecnej ul.
Wolności 179, otwarto 20 listopada
1931 r. Po wojnie znane było jako
kino „Słońce”. Jeden ze spisów powszechnych
przeprowadzonych
w Polsce odbył się 9 grudnia 1931 r.
Wykazał on, że Kończyce liczyły 5354
mieszkańców, Makoszowy – 3199,
Pawłów – 5681. Cztery dni później,
13 grudnia, ks. proboszcz Jan Zwior
poświęcił kościół pw. św. Józefa, wybudowany według projektu prof. Dominikusa Böhma.

***
Kolejne informacje pochodzą
dopiero z roku 1951 – 8 marca oddano do użytku linię tramwajową Mikulczyce – Rokitnica, dzięki czemu
Mikulczyce uzyskały bezpośrednie
połączenie tramwajowe z Bytomiem. Dziewięć dni później, 17 marca, pojawiło się rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie zniesienia
i zmiany granic niektórych powiatów
oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty
miejskie w województwie katowickim. Na jego podstawie, 1 kwietnia
1951 r., do Zabrza włączono z powiatu bytomskiego gromadę Grzybowice z gminy Wieszowa oraz gminy Mikulczyce i Rokitnica, a z powiatu
katowickiego gminy Kończyce, Ma-

koszowy i Pawłów, dzięki czemu powierzchnia Zabrza wzrosła do 7835
ha. Latem tegoż 1951 r. doszło do
zmiany na stanowisku przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Zabrzu, która to funkcja odpowiadała funkcji prezydenta.
Grzegorz Sabuda zakończył urzędowanie 31 sierpnia, a jego następca,
którym został Rufin Suchoń, rozpoczął swą pracę na tym stanowisku
1 września.
W styczniu 1961 r. powstał w Zabrzu Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.
Dwadzieścia lat później, 23 stycznia
1981 r., zarządzeniem ministra górnictwa powołano do życia Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
które przejęło zbiory Związkowego
Muzeum Górniczego w Sosnowcu
oraz część kolekcji ówczesnego Działu Przemysłu Muzeum w Zabrzu.
W tym samym roku doszło do zmiany na stanowisku prezydenta Zabrza. Huberta Niglusa, którego kadencja zakończyła się 22 lutego,
zastąpił 1 marca Jan Janota.
26 kwietnia 2011 r. przyjęto
pierwszych pacjentów w nowym
gmachu Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu, wybudowanym
u zbiegu ulic Jagiellońskiej i M. Skłodowskiej-Curie. Niecałe dwa miesiące później, 10 czerwca, otwarto blisko pięciokilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej biegnący od
granicy Zabrza z Rudą Śląską do ronda przy ul. gen. Ch. de Gaulle’a.
W roku tym miały miejsce dwa ważne wydarzenia związane z zabrzańskim sportem. 18 sierpnia powołano
oficjalnie do życia „Klub Ambasadorów Górnika Zabrze”. Certyfikat nr
001 otrzymał Włodzimierz Lubański,
certyfikat nr 002 – Stanisław Oślizło.
Z kolei 14 września na stadionie im.
E. Pohla podpisano akt erekcyjny
i symbolicznie rozpoczęto budowę
nowego obiektu. Ostatnim wydarzeniem wartym odnotowania w naszym corocznym kalendarium jest
nadanie Horstowi Eckertowi (Janoschowi), który 11marca obchodził 80.
rocznicę urodzin, tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zabrze, co
Rada Miejska w Zabrzu uczyniła
17 października 2011 r.
Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – kryształ lub puder,
7 – u króla Stasia był tylko w czwartek?,
8 – oficjalnie o tatusiu, 9 – sprzedaż zagranicę, 10 – port nad Loarą w zach.
Francji, 11 – wieńczy obiad, 12 – najzimniejszy stan USA, 15 – Karol, który łamie
przepisy, 18 – ceni piękno, 21 – na czele
rządu, 24 – pierwszy publiczny występ,
25 – z niej kawior, 26 – kobieta o tym
imieniu świętuje 20 marca.
Pionowo: 1 – bożonarodzeniowe
drzewko, 2 – pomieszczenie z garnkami,
talerzami, patelniami, 3 – ekonomiczny
kryzys, 4 – rozwaga, 5 – Teresa, serialowa Barbara Mostowiak, 6 – komputerowy program do pisania tekstów,
13 – w damskiej kosmetyczce, 14 – bajkowy Klakier, 16 – trunek marynarzy,
17 – do niego przesyłka, 19 – arabskie
państwo, 20 – sklep z lekami, 22 – element komputera, smartfona czy telewizora, 23 – bogini, siostra Ozyrysa.
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Artura Gadowskiego, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

w niej przed Wigilią pływa
karp,
góry, królestwo kondora,
do zębów lub obuwia,
przybrzeżne zarośla jezior,
zwinięty naleśnik
w panierce,
narkotyk z apteki,
kalosze,
materiał wybuchowy
wynaleziony przez Nobla.

Rozwiązaniem jest słowo,
które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
Rozwiązania
z poprzedniego numeru
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Piotra Czajkowskiego.
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Mój, tylko mój
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Wrzosiec
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Szkoła Podstawowa nr 20

4.

Straszny dwór
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