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Czwarta edycja Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego na ﬁniszu

Cena gazety
gazety
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dodatkiem 1
1 zł
zł
zz dodatkiem

W ramach czwartej edycji
Zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego
do podziału są
ponad 4 mln zł

Wybierz inwestycję
dla swojej dzielnicy!

To już ostatni moment, by wybrać najważniejszą inwestycję dla swojej dzielnicy.
Tylko do najbliższego piątku trwa bowiem głosowanie mieszkańców w ramach czwartej
edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
W ramach czwartej edycji
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego
mieszkańcy
zgłosili ogółem 70 wniosków.
Sześć z nich nie spełniało
wymogów formalnych. Pozostałe trafiły pod głosowanie
mieszkańców. Wśród propozycji są m.in. boiska, place
zabaw, plenerowe siłownie,
parkingi czy też oświetlenie
dróg. Pełna lista projektów
dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.

Głosować można drogą elektroniczną, za pomocą formularza
dostępnego na stronie www.
um.zabrze.pl w zakładce „Budżet partycypacyjny”. W każdej
z dzielnic czynny jest także co
najmniej jeden stacjonarny
punkt, w którym można głosować. – Uprawnionym do udziału
w głosowaniu jest mieszkaniec,
który najpóźniej na dwa dni
robocze przed rozpoczęciem
głosowania ukończył 16 lat
i jest wpisany do miejskiego
zbioru meldunkowego na pobyt
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stały lub czasowy – tłumaczy
Eugeniusz Mizerski z Wydziału
Budżetu i Analiz Finansowych
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Można wskazać maksymalnie
dwa projekty: jeden z listy ogólnomiejskiej oraz jeden z listy
dzielnicowej – dodaje.
Na realizację inwestycji wyłonionych w ramach czwartej edycji
przedsięwzięcia przeznaczono
nieco ponad 4 mln zł. Wyniki
głosowania poznamy 12 grudnia.
(hm)

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem
partycypacyjnym i możliwościami, jakie on daje. Dziś możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć,
ale samemu je kreować, dostrzegać potrzeby i podpowiadać,
które są tymi najpilniejszymi. Zachęcam do udziału w głosowaniu. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje
ręce i osobiście decydować, na co mają być wydatkowane
pieniądze w ramach budżetu partycypacyjnego.
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ZA NAMI DRUGA KONFERENCJA Z CYKLU „WOLNOŚĆ OD... WOLNOŚĆ DO...”
Prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

W konferencji wzięli udział
m.in. uczniowie klasy policyjnej
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu

O pokonywaniu
własnych słabości

O pokonywaniu swoich słabości rozmawiali w ubiegłym tygodniu uczestnicy konferencji
z cyklu „Wolność od... Wolność do...”. Spotkanie zorganizowane zostało na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wśród gości konferencji była m.in. Ilona Felicjańska, modelka,
II wicemiss Polonia ’93, założycielka i prezes Fundacji „Niezapominajka”.
– Uciekanie od rzeczywistości nie
ma sensu, bo życie jest darem,
życie jest jedno i ma ograniczoną
ilość dni, więc trzeba wykorzystać je jak najlepiej. Uciekanie
od życia nie spowoduje naszego
rozwoju, a przecież żyjemy po to,
żeby się rozwijać – podkreśla Ilona Felicjańska.
Uczestnicy konferencji zwracali uwagę, że do nałogów związanych z używkami dołączyły
w ostatnich latach uzależnienia
od nowych technologii. – Jeżeli
jesteśmy uzależnieni od czegoś,
to nie możemy być wolni. O tym
jest ta konferencja – mówi prof.

Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej. – Mówimy
o uzależnieniach, które dotykają
wszystkich ludzi, również studentów i nauczycieli akademickich.
Mówi o alkoholizmie i narkomanii, ale nie tylko. Coraz częściej
uzależniamy się od technologii.
To widać świetnie w relacjach
z naszymi dziećmi, które coraz
częściej korzystają ze smartfonów czy tabletów i komunikują
się, a nie rozmawiają – dodaje.
– Kiedyś zjawisko uzależnienia
związane było przede wszystkim
z alkoholem, papierosami czy nar-

kotykami. W tej chwili obserwujemy dosyć niepokojące zjawisko
uzależnienia od Internetu, od komputera – zaznacza dr hab. Tomasz
Trawiński, prorektor ds. studenckich Politechniki Śląskiej. – Często
wykonujemy pracę przy komputerze. Później, gdy chcemy odpocząć,
otwieramy i przeglądamy strony internetowe. Potem, zamiast odejść
od komputera, zostajemy przy nim,
żeby pograć. I wpadamy w takie pułapki – dodaje.
Konferencja „Wolność od... Wolność do...” organizowana jest
przez uczelnię przy współpracy
z policją i Urzędem Miejskim

w Zabrzu. – Chcemy dotrzeć do
jak najszerszego grona odbiorców,
ale głównie do dzieci i młodzieży
– mówi mł. insp. Marek Nowakowski, p.o. komendanta miejskiego policji w Zabrzu. – Chcemy
na jak najwcześniejszym etapie
uświadamiać młodym ludziom, że
uzależnienia prowadzą nie tylko
do kłopotów zdrowotnych, ale tak
naprawdę do rujnowania całego
życia – dodaje.
– Do młodych ludzi najlepiej przemawiają przykłady. Przykłady realnych osób, które w dodatku są
im publicznie znane, które osiągnęły sukces w takiej czy innej

dziedzinie, a w przeszłości niekoniecznie doskonale radziły sobie
ze swoim życiem – podkreśla
wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski.
– Uzależnienie od alkoholu stało się tak naprawdę początkiem
mojego lepszego życia. Ono pokazało mi, że przed czymś uciekam, czegoś się boję, czegoś
nie wiem. Zamiast rozwiązywać
te problemy, zaczęłam topić je
w alkoholu. Dopiero krach w moim
życiu spowodował, że zdałam sobie sprawę, że to nie o to chodzi –
mówi Ilona Felicjańska. – Poszłam
na terapię, która otworzyła mi oczy

na moją niewiedzę. Byłam wtedy
dorosłą, dojrzałą wydawało mi się
kobietą. Osiągnęłam bardzo dużo
sukcesów. A tu nagle okazało się,
że dorosłość nie zawsze oznacza
dojrzałość. I zaczęłam uczyć się
życia – dodaje.
– Mamy profilaktykę w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach, w środowiskach pracowniczych. Brakowało
nam uczelni. Mogę tylko podziękować, że wykładowcy włączyli
się w ten system profilaktyki
– podsumowuje Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
(hm)

TRWA PIĄTA EDYCJA KONKURSU DLA OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN

POSTAW NA WŁASNY BIZNES
Do końca listopada przyjmowane
są zgłoszenia uczestników piątej edycji konkursu Zabrzański
Biznesplan. Przedsięwzięcie
skierowane jest zarówno
do mikroprzedsiębiorców,
jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Na autorów najlepszych pomysłów czekają atrakcyjne nagrody.

Nagrody laureatom wręcza
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

– Osoby, które chcą wziąć udział
w konkursie, mają możliwość
napisania z naszymi ekspertami
biznesplanu – mówi Katarzyna
Kucia, naczelnik Zabrzańskie-

go Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. – Uczestnicy stają
następnie przed kapitułą, która
przedstawione biznesplany ocenia. Nie zawsze liczy się tylko
świetny pomysł. Ważna jest też
charyzma osoby, która chce go
zrealizować. Trzeba być pewnym
tego, co się chce robić – dodaje.
Do konkursu mogą przystąpić zarówno osoby, które dopiero planują
uruchomienie działalności gospodarczej, jak i mikroprzedsiębiorcy,
którzy chcą rozwijać swój biznes
lub spróbować czegoś nowego. Na
autorów najlepszych bizensplanów

www.gazeta-miejska.pl

czekają nagrody pieniężne i rzeczowe. To m.in. wynajem biura za
symboliczną złotówkę, obsługa
prawna i księgowa, szkolenia,
kursy językowe czy sprzęt biurowy.
W ubiegłym roku łączna wartość
nagród sięgnęła 150 tys. zł.
– Kapituła dopasowuje nagrody
do tego, na jakim etapie prowadzenia działalności gospodarczej
znajduje się dana osoba. Chodzi
o to, by laureaci wyciągnęli jak
najwięcej korzyści – zwraca uwagę Katarzyna Kucia.
W poprzednich latach jurorzy
najwyżej ocenili m.in. pomysł

stworzenia kliniki kardiologicznej
dla zwierząt oraz otwarcia szkoły
tańca oferującej również zajęcia
fitness czy jogi. – Zabrze ma wielkie szczęście do ludzi. Z jednej
strony mamy młode osoby ze
wspaniałymi pomysłami, z drugiej
sponsorów i urzędników, którzy
pomagają je realizować. To bardzo cenne, ponieważ dzięki temu
nasze miasto żyje i się rozwija.
Zachęcam do udziału w kolejnej
edycji konkursu Zabrzański Biznesplan – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
(hm)
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„Pajączek” do przebudowy

Skrzyżowanie ulic Daszyńskiego, Wieczorka, Jasnogórskiej, Kozielskiej i Sobieskiego nie należy
do najłatwiejszych. Pięć wylotów powoduje, że z każdej strony właściwie może nadjechać samochód. Włączanie się do ruchu z podporządkowanych uliczek w godzinach szczytu bywa trudne.
Zapadła już decyzja
w sprawie przebudowy „pajączka”,
projekt został wpisany w plan budżetowy na 2018 r.
Zostanie od podzielony na dwa odrębne skrzyżowania.

le p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przygotowane
zostaną miejsca postojowe
– wylicza Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach.
– Ponadto przeniesiemy przystanek z ul. Wieczorka na ul.
Daszyńskiego, a ten z ul. Daszyńskiego za skrzyżowanie
ul. Daszyńskiego i Sobieskiego – dodaje.
Przetarg na opracowanie dokumentacji został rozstrzygnięty już w połowie 2014 roku.
W 2016 zakończyły się prace
projektowe. Od tego czasu
sprawa ucichła. Teraz wraca
jako pozycja w budżecie na
2018 r., więc pozostaje mieć
nadzieję, że nie podzieli losu
autobusu szynowego, który realizacja jest przesuwana z roku
na rok.

(żms)/UM(mf)

– Przy okazji przebudowy tory
tramwajowe w ciągu ul. Daszyńskiego zostaną usunięte. Zmodernizowana będzie
zatoka autobusowa przy ul.
Jasnogórskiej. Przy kościeR
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Jedno (Daszyńskiego, Jasnogórska, Wieczorka i Kozielska) będzie sterowane sygnalizacją świetlną, drugie
– Daszyńskiego z ul. Sobieskiego – będzie zwykłe.
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Procesor Intel® Atom®
Quad-Core x 5 Z8350

KOŁEM FORTUNY

co pół godziny losowanie nagród!

TV LED H32D4002

klasa

Zapraszamy na pyszną
kawę, watę cukrową
oraz wiele innych atrakcji.

”

1099,- |

9

WSAD

ZŁ
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Przyjdź i zakręć rabatowym

TANIEJ O 500,-

DVB-T/T2
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NOWOŚĆ
PROCESOR INTEL®

2 GB DDR3
/ 32 GB

Notebook Allbook L
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OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby

ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
usługi
KUCHNIE, materace, zabu ! SERWIS KOMPUTEdowy, szafy,
Tel.
32
ROWY,rolety.
dojazd do
klienta,
tel. 798-867-888,
www.
270-00-09,
695-899-863.
pcpomoc.com

usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA
E+D. Tel. 508-145-905,
www.abirox.pl

w internecie

wywóz gruzu i wynoszenie odKOMPLEKSOWE
REMONpadów. 
Tanio
503992431.
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
ÔÔ RTV
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

ÔÔ Transport, przeprowadzki, wywóz starych mebli,
uprzątanie piwnic, strychów,
mieszkań, garaży, posesji po
remontach, tel. 503-992-431.

ÔÔ Malowanie 2zł/m2 tylko
przez miesiąc, tapety gładź i
inne 724526713, rabat.

finanse
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Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 6 złotych za ogłoszenie o długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła
obowiązują dopłaty.

 Sprzątanie siłowni praca
ÔÔ Poszukujemy pracowni Zapisy na protezy NFZ,
nieruchomości
Ô ÔPOŻYCZKA NA DOzmianowa. Gliwice lub Za- zdrowie
Dolnych Wałów
20. Gliwice,
ków ogólnobudowlanych.
Ogłoszenia
również
na
WÓD. Bez zaświadczeń,
brze tel. 789 124 962.
32 231-39-95.
 KUPIĘ MIESZKANIE ZA
Atrakcyjne warunki. Tel.
gazeta-miejska.pl
GOTÓWKĘ!
minimum formalności.  Skup604287793,
złomu i metali kolo-602234679,
ÔÔ Protezy
naMoże
NFZ być zadłu szukamy do pracy
w Niem- zębowe
żone, z problemem prawnym.
rowych, demontaż konstrukcji
Zadzwoń: 32 706-10-48.
czech malarzy, tapeciarzy,
za32ogrodzeń,
230-90-33.
bez kolejek.
Tel.938
730
710
737
416.
stalowych,
pieców,
inne
kwaterowanie, wynagrodzenie
maszyn itp. Możliwość dojazdu
rekl a m a . . . .
102Firma
Szałszak/Gliwic.
Sprzedam mieszkanie
z wagą. Płatność gotówką. Beztrl.
015750080555.
 BOUTIQUE LAPLAYA78,
ÔÔ Windex
Holding zatrudni
 Malowanie, tapety, gładź
39m2 dwa pokoje, 4 piętro
płatny transport.
515-191-401.
Bendkowski GmbH Köln.
odzież dla kobiet z klasą i
w bloku 10 piętrowym. Cena
inżynierów po studiach.
32
solidnie szybko tanio. Wyceinne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
 Wyburzenia wywóz i
125000.
Pośrednikom
dzięna gratis
721-208-759.
 Zatrudnię pomocnika
601-490-293.
6301010
kadry@whs.com.pl
dam pracę wynoszenie
gruzu, piece
inne
kujemy. Tel. 607205695.

.

.

.

.

.

na budowie w Gliwicach
792013569.

kaflowe demontaż. Tanio
 MEBLE SYSTEMOWE,
503992431.
KUCHNIE, materace, zabuÔ
Ô Apteka Zdrowit zatrudni
dowy, szafy, rolety. Tel. 32
ﬁnanse
270-00-09,farmaceutycznego
695-899-863.
technika

zdrowie
ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
nieruchomości
 ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
odzież
dla
kobiet
z
klasą
i na NFZ
OGÓLNOBUDOWLANEGO
 Protezy
zębowe
(PRACA
W KNUROWIE)
663inne.
Gliwice,
Okrzei
bez
kolejek.11.
Tel. Tel.
730 710
Ô
Ô
KUPIĘ
MIESZKANIE
ZA
do
aptekiogrodzeń,
w Zabrzu,
adres  POŻYCZKA NA DO Montaż
bram,
404-545.
102 Szałsza k/Gliwic.
601-490-293.
WÓD. Bez
zaświadczeń,
GOTÓWKĘ!
Może być
zadłufurtek.
Szybko
i
solidnie.
Tel.
email praca@aptekizdrowit.pl
minimum
formalności.
żone,
z problemem Rprawnym.
602-322-434.
E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadzwoń:327061048.
nr tel. 783-949-130.
ÔÔ KUPIĘ książki STARE
737
938 416.
 Przeprowadzki wywóz
NOWE UŻYWANE Dojadę do
starych mebli, rtv, agd,
dam pracę
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ
rozbiórki i wyburzenia.
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rekl
a m a
503992431.
662330579.
 Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
 RTV NAPRAWA DOMOWA.
Atrakcyjne warunki. Tel.
Tel. 32 279-42-79, 605-285- 604287793, 602234679,
Gliwice, Pyskowice i okolice 32 230-90-33.
957.

DAM PRACĘ

murarz, zbrojarz
pomocnik budow.

R

ÔÔ POŻYCZKA PRYWATNA do
25000zł, 10000zł na spłatę
komornika, bez BIK, szybko
32/307-01-15.

Zapraszamy do
biura ogłoszeń
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 10-16.00

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone najpóźniej do piątku

hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie,
elektryNAPRAWA
DOMOWA.
ka,itp. Tel. 698-264-691.

ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. PPłatność
A R T gotówką.
N E R . Bez. .
płatny transport. 515-191-401.

P A

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

 !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
 ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie
itd. UPRAWNIENIA
ÔÔ Pieceawarii
kaflowe
demontaż,E+D.
508-145-905, www.abirox.pl
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 WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.
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ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.
ÔÔ WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

604-632-154

elewacje - ocieplenia

691-785-693

rekl
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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Halę można
użytkować
Hala Gliwice otrzymała pozwolenie na użytkowanie, a to otwiera drogę do montażu wyposażenia
w obiekcie. Wiele wskazuje na to, że pierwsza impreza na arenie przy ul. Akademickiej odbędzie się
na początku maja przyszłego roku.
– W hali zamontowano już m.in.
ściankę wspinaczkową, nowoczesny system podwieszenia
scenicznego oraz urządzenia
sanitarne – informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

W tej chwili trwają
dalsze postępowania przetargowe na
poszczególne ele-

menty wyposażenia
Hali, w tym m.in. dotyczące akustyki hali
treningowej oraz
systemów AV (systemy prezentowania
treści). Następnie
spółka ogłosi przetarg na wyposażenia

meblowe całego
obiektu.
Z ostatnich informacji płynących z Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Rady Miasta, wynika,
że otwarcie hali planowane jest
na początek maja 2018 roku.
Na razie nie jest znany artysta,
którego koncert otworzy stawiany
kosztem ponad 400 mln złotych
obiekt. 
(msz))

fot. SM Gliwice

Mandaty za smog

Gliwicka Straż Miejska informuje o kolejnych kontrolach domowych
palenisk. Tym razem stróże prawa patrolowali jedno z mieszkań
przy ul. Kossaka w rejonie Radiostacji. Jak się okazało 61-letni gliwiczanin ogrzewał mieszkanie paląc płyty meblowe, tzw. sklejki.
Na sprawcę wykroczenia nałożony został mandat karny.
Straż miejska przypomina:zgodnie z art. 191 Ustawy
o odpadach: Kto termicznie
przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze
aresztu albo grzywny.
W okresie od 1 września do
15 listopada funkcjonariusze
przeprowadzili 170 kontroli w za-

28.11–04.12.2017
14-20.11.2017 (nr
(nr
852)
854)

www.gazeta-miejska.pl

kresie spalania odpadów w piecach grzewczych. W wyniku tych
kontroli ujawnili 28 wykroczeń
związanych z naruszeniem zakazu termicznego przekształcania
odpadów poza spalarniami.

Za tego rodzaju
wykroczenie można
otrzymać mandat

w wysokości
do 500 zł.

Podczas spotkań z mieszkańcami strażnicy rozdają ulotki dotyczące nie palenia śmieciami
w piecu. W zakresie spalania
odpadów straż miejska prowadzi
własne kontrole oraz reaguje na
zgłoszenia mieszkańców.

(żms)/SM Gliwice
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Drzewo za drzewem, trawnik za trawnikiem

Interaktywna mapa ze szczegółowym wykazem drzew, krzewów, lasów a nawet żywopłotów i kwietników – tak ma
wyglądać końcowy efekt inwentaryzacji zieleni miejskiej w Gliwicach.Projekt, skierowany jest przede wszystkim
do fachowców biorących na warsztat przestrzeń miejską (geodeci, architekci, urbaniści), ale może być też cenną
wskazówką dla mieszkańców na temat stanu zieleni w Gliwicach.
ortofotomap (przetworzonych zdjęć lotniczych). Ich wykonanie zlecane jest przez
miasto co 2-3 lata.

Inwentaryzacja zieleni to element większej całości, która
ma doprowadzić do cyfryzacji
miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Jej
końcowym efektem, ma być
uruchomienie w 2018 roku
specjalnego Portalu Planistycznego, gdzie mieszkańcy
będą mogli na mapie sprawdzić
charakter wybranej działki i jej
przeznaczenie. Podobnie ma
być w przypadku zieleni.

Przygotowywana
cyfrowa baza danych
ma objąć drzewa
iglaste, drzewa
liściaste, krzewy,
łąki, lasy, nieużytki,
ogródki działkowe,
powierzchnie zakrzewione, obiekty
sportowe, trawniki,
uprawy, zieleń w pasie drogowym, zieleń
na terenach prywatnych, żywopłoty,
cmentarze i kwietniki obszarowe.
– Pozyskane zbiory danych
przestrzennych dotyczące zieleni miejskiej wykorzystane będą
w realizacji zadań Urzędu Miejskiego w Gliwicach z obszaru
planowania przestrzennego,
a także w realizacji zadań związanych z zielenią miejską Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych
– mówi Iwona Pylypenko-Wilk,
Kierownik Samodzielnego Re-

Inwentaryzacja zieleni miejskiej
obejmie swoim zasięgiem cały
obszar miasta, w tym tereny
prywatne. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 2,1 mln złotych. Aż 85% tej kwoty pochodzi
ze środków Unii Europejskiej.
Równolegle do inwentaryzacji
zieleni prowadzony jest podobny zbiór danych dotyczący
gliwickich zabytków.

feratu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

W praktyce, każdy
będzie mógł odszukać konkretny
element zieleni
miejskiej w Gliwicach. Dodatkowo,
dla drzew rosnących
w pasach drogowych zostanie wskazana ich wysokość.
Niestety na razie urzędnicy nie
planują bardziej detalicznego
opisu drzew, jak np. wskazanie

ich gatunku, wieku czy stanu
fitosanitarnego. Na podobne
rozwiązanie choć tylko w obrębie starówki zdecydowały się
władze Krakowa, a za wzorcowy przykład uchodzi Nowy Jork,
gdzie skatalogowano 685 tysięcy roślin, nadając im osobne
profile, ze zdjęciem i krótką informacją, a następnie całość
udostępniono w dedykowanej
aplikacji. Magistrat na razie
tonuje emocje i podkreśla, że
gliwicka inwentaryzacja ma
przede wszystkim wesprzeć
procedury planistyczne.
– Nie uzyskamy informacji o gatunkach drzew, gdyż dane takie
pozyskać można wyłącznie w wyniku oceny dendrologicznej w terenie. To są dodatkowe koszty
– wyjaśnia Pylypenko-Wilk.

– Zobaczymy jaka będzie reakcja na zaprezentowaną mapę,
pilnie słuchamy głosów z zewnątrz i jeżeli będzie wola oraz
środki finansowe to będziemy
szli w tym kierunku – dodaje.

Szczegółowa inwentaryzacja zieleni
będzie też okazją
do weryfikacji narastających od lat
wątpliwości co do
sposobu traktowania drzew w centrum Gliwic.

W ocenie czy rzeczywiście ubywa ich z serca miasta, pomoże „suwak czasu", za pomocą

Natomiast kilka
tygodni temu oddany do użytku został
„Geoportal rowerzysty", czyli bazująca
na podobnej funkcjonalności mapa
dla rowerzystów.

którego sprawdzimy różnice
powstałe na przestrzeni lat.

Dane nie będą jednak aktualizowane
na bieżąco, ale
w ramach przygotowania kolejnych
rekl

a

m

a

.

.

Warto przy okazji wspomnieć,
że po naszej publikacji wskazującej pojawiające się w niej
nieścisłości, opracowanie zostało już poprawione.
Michał Szewczyk
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Sośnica i Łabędy
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KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl
tel. 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19,
pn.-pt. w godz. 10-16.00

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

28.11–04.12.2017 (nr 854)

.

7

gliwice

Niebezpieczne skrzyżowanie
do przebudowy
Drogowcy ogłosili przetarg na wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Wyczółkowskiego, Kresowej i Kozielskiej. „Tykająca bomba” – jak mówi
o niebezpiecznym skrzyżowaniu policja, zamieni się
w czterowlotowe rondo.

Tylko w ciągu
dwóch lat
doszło tu
do kilkunastu kolizji
i wypadków. Feralne
miejsce jest
pułapką, zwłaszcza dla kierowców
spoza Gliwic.
– Szerokość i dobra nawierzchnia jezdni wytwarzają
w kierowcach przekonanie,
że znajdują się na drodze
rekl
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Drogowcy do inwestycji podchodzili
jednak wyjątkowo
opieszale. Pierwsze
prace rozpoczęto
w 2013 roku, ale
projekt choć widniał w budżetach
miasta na kolejne
lata, przesuwany był
w czasie. Wprowadzono za to (z marnym skutkiem) rozwiązania zastępcze:
dodatkowe oznakowanie i ograniczenie
prędkości do
40 km/h.

z pierwszeństwem przejazdu (mam na myśli jadących
ul. Kresową od Kozłowa lub
Wyczółkowskiego). Część
kierowców w ogóle nie patrzy na znaki, wielu
permanentnie
przekracza
prędkość,
niektórzy
po prostu
popełniają błędy,
np. nie
zauważają znaku
stop.
W połączeniu
ze sporymi prędkościami pojazdów oraz
przecięciem długich
prostych zagrożenie tragicznym wypadkiem jest
tu ogromne – oceniał już
w 2014 roku nadkom.
Marek Słomski z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.

O inwestycję w rejonie gliwickiej KSSE od lat walczą mieszkańcy Brzezinki. O przebudowę skrzyżowania apelowała
też policja.

.
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ga Stiborska, rzecznik prasowy
ZDM. – Natomiast, jak zawsze
w przypadku takich inwestycji,
może okazać się, że coś jeszcze
będzie wymagało dodatkowych
prac np. w związku z infrastrukturą podziemną – zastrzega.

W styczniu Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał, że budowa
ronda rozpocznie się w II połowie 2017 roku. I choć trudno
przypuszczać by ciężki sprzęt
u zbiegu Wyczółkowskiego
i Kozielskiej pojawił się jeszcze
w tym roku, jest szansa, że
w ciągu najbliższego miesiąca
drogowcy załatwią przynajmniej
wszystkie formalności. Na oferty
w ogłoszonym przetargu ZDM
będzie czekać do 7 grudnia.

Budowa ronda u
zbiegu ul. Wyczółkowskiego i Kozielskiej wpisze się w zauważalną w ostatnim
czasie tendencję.

– Chcielibyśmy żeby przebudowa skrzyżowania zajęła około
ośmiu miesięcy – mówi Jadwi.
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Takie rozwiązania komunikacyjne drogowcy wprowadzili
niedawno m.in. na osiedlu
Sikornik (u zbiegu ulic Kosów,
Czapli i Jaskółczej) oraz na ul.
Daszyńskiego (u zbiegu z ul.
Sowińskiego, Mickiewicza
i Kozłowską).
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W przyszłym roku powstanie
też rondo turbinowe na ul.
Bojkowskiej, którego realizacja będzie pierwszym etapem
budowy południowej obwodnicy Gliwic.


.

.

Michał Szewczyk
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VII Gliwicki Bieg
Orkiestrowy
dla dorosłych i dzieci

Trwają zapisy na Bieg Orkiestrowy, który na terenie Parku
Handlowego ARENA w Gliwicach zorganizuje Fundacja „Biegamy z Sercem”. Impreza odbędzie się 14 stycznia w ramach
26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W programie Bieg, Nordic Walking, Marszobieg z dziećmi – do
pokonania dystans od 2 do 10 km
(pętla wynosi 2km) oraz serduszko dla WOŚP i manekin challenge.
Każdy zawodnik otrzyma numer
startowy z agrafkami, kupon na

posiłek i MEDAL. Osoby, które
wystartują w kolorowym przebraniu (strój niesportowy), z pomalowanymi buźkami, maskach,
perukach itp. lub oryginalnej koszulce biegu otrzymają na mecie
upominek.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Warto się pospieszyć, bo w ciągu tygodnia zarejestrowało się
ponad 900 osób, a limit uczestników wynosi 1200 osób (dorosłych i dzieci) – szczegóły i zapisy na www.biegamyzsercem.pl

www.gazeta-miejska.pl
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Nowe ceny biletów

Zarząd Metropolii zdecydował o powołaniu nowej jednostki odpowiedzialnej za organizację
transportu na terenie województwa. Ceny większości biletów pozostaną na podobnym poziomie, z jednym, ale znaczącym wyjątkiem – od 1 stycznia dzieci i młodzież do 16 roku życia będą
podróżować komunikacją miejską za darmo.
Zarząd Transportu Metropolitalnego będzie podmiotem, który
w ciągu roku (do końca 2018)
ma scalić system komunikacji
publicznej, przejąć funkcję KZK
GOP, MZK Tychy oraz MZKP
w Tarnowskich Górach.
W rezultacie powstanie wspólny
system taryfowo-biletowy, który
obowiązywać będzie na terenie
gmin zrzeszonych w Metropolii.
W przypadku biletów jednorazowych zostanie on wprowadzony od 1 stycznia, a dla biletów
okresowych od 1 kwietnia 2018
roku. Ceny papierowych biletów
jednorazowych pozostaną na dotychczasowym poziomie, natomiast elektroniczne nieznacznie
stanieją. Ceny biletów okresowych w większości przypadków
będą tańsze lub utrzymają się
na dotychczasowym poziomie.

Dodatkowo wydłużone będą okresy czasu
podróży. W przypadku
biletu obowiązującego
na terenie jednej gminy z 15 do 20 minut,
przy dwóch gminach
z 30 do 40 minut,
a przy 3 i większej
ilości przejeżdżanych
gmin będzie można
korzystać z komunikacji do 90 minut.

Istnieje stosunkowo niewielka
grupa pasażerów, korzystających z biletów okresowych,
którzy będą musieli ponieść
nieco większe koszty, zyskując możliwość podróżowania
wszystkimi środkami transportu zbiorowego (autobusy,
tramwaje i trolejbusy) po terenie całej metropolii. Przewidywany koszt tych zmian to 3
200 000 zł.

Bezpłatnie dla
dzieci i młodzieży
Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia założeń zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego
w granicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która
ma zostać przyjęta w czwartek, zakłada również wprowadzenie od 1 stycznia 2018
roku bezpłatnych przejazdów
dla wszystkich dzieci, uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów do 16 roku życia.
Dzieci będą musiały spełnić
dwa kryteria: mieszkać na
terenie gmin wchodzących
w skład Metropolii oraz zarejestrować zniżkę (100%) na
karcie ŚKUP.
Przewidywany koszt tego rozwiązania to 9 000 000. Jest
propozycja, by w całości został
on pokryty z budżetu Metropolii.

28.11–04.12.2017 (nr 854)

Nowe ceny
biletów podobne
do starych
I. Ceny biletów jednorazowych (ważne na wszystkich
liniach: autobusowych,
tramwajowych i trolejbusowych). Bilety elektroniczne
to bilety zakupione poprzez
elektroniczną portmonetkę
(karta ŚKUP) lub aplikację
zainstalowaną w telefonie
komórkowym.
Prezentowane poniżej kwoty
to ceny biletu papierowego /
elektronicznego
Ważny na terenie 1 miasta
(gminy) lub do 20 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek)
– normalny 3,20 zł / 3,00 zł
Ważny na terenie 1 miasta (gminy) lub do 20 min.
od momentu skasowania
(w przypadku dokonywania
przesiadek) – ulgowy 1,60
zł / 1,50 zł
Ważny na terenie 2 miast
(gmin) lub do 40 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek)
– normalny 3,80 zł / 3,60 zł
Ważny na terenie 2 miast
(gmin) lub do 40 min. od
momentu skasowania
(w przypadku dokonywania
przesiadek) – ulgowy 1,90
zł / 1,80 zł

Ważny na terenie 3 i więcej
miast (gmin) lub do 90 min.
od momentu skasowania
(w przypadku dokonywania
przesiadek) – normalny 4,80
zł / 4,40 zł
Ważny na terenie 3 i więcej
miast (gmin) lub do 90 min.
od momentu skasowania
(w przypadku dokonywania
przesiadek) – ulgowy 2,40
zł / 2,20 zł
Ważny na przewóz bagażu
i zwierząt na terenie 3 i więcej miast (gminy) lub do 90
min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek) 3,20 zł /
3,00 zł

III. Ceny biletów 30 – dniowych (ważne na wszystkich
liniach: autobusowych,
tramwajowych i trolejbusowych).

II. Ceny biletów średniookresowych (ważne na
wszystkich liniach: autobusowych, tramwajowych
i trolejbusowych).

IV. Ceny biletów 30 – dniowych (ważne na wszystkich liniach: autobusowych
i trolejbusowych).

Ważny na terenie 2 i więcej
miast (gmin) przez 24 godziny od momentu skasowania
– normalny 14 zł
Ważny na terenie 2 i więcej
miast (gmin) przez 24 godziny od momentu skasowania
– ulgowy 7 zł
Ważny na terenie 2 i więcej
miast (gmin) przez 7 dni (168
godzin) od momentu skasowania – normalny 44 zł
Ważny na terenie 2 i więcej
miast (gmin) przez 7 dni (168
godzin) od momentu skasowania – ulgowy 22 zł

www.gazeta-miejska.pl

Imienny ważny na terenie
wybranego 1 miasta (gminy)
– normalny 93 zł
Imienny ważny na terenie
wybranego 1 miasta (gminy)
– ulgowy 46,50 zł
Imienny ważny na terenie 2
i więcej miast – normalny
138 zł
Imienny ważny na terenie 2
i więcej miast – ulgowy 69 zł
Na okaziciela ważny na terenie 2 i więcej miast 168 zł

Imienny ważny na terenie 2
i więcej miast – normalny
126 zł
Imienny ważny na terenie 2
i więcej miast – ulgowy 63 zł

V. Ceny biletów 30 – dniowych (ważne na wszystkich
liniach tramwajowych).
Imienny ważny na terenie 2
i więcej miast – normalny
126 zł
Imienny ważny na terenie 2
i więcej miast – ulgowy 63 zł

VI. Ceny biletów 90 – dniowych (ważne na wszystkich
liniach: autobusowych,

tramwajowych i trolejbusowych).
Imienny ważny na terenie wybranego 1 miasta (gminy) –
normalny 236 zł
Imienny ważny na terenie wybranego 1 miasta (gminy) –
ulgowy 118 zł
Imienny ważny na terenie 2
i więcej miast – normalny
344 zł
Imienny ważny na terenie
2 i więcej miast – ulgowy
172 zł

Oprócz zintegrowanego
systemu w okresie przejściowym funkcjonować będzie (na dotychczasowych
zasadach i cenach):
1) w pojazdach KZK GOP
i MZKP w Tarnowskich Górach:
taryfa odległościowa w ramach przejazdów jednorazowych,
Bilet Śląski – wspólny z Kolejami Śląskimi S.A.,
Eko Bilety – wspólne z Kolejami Śląskimi, MZK Tychy
i MZKP Tarnowski Góry.
2) w pojazdach MZK Tychy:
Taryfa Pomarańczowa –
wspólna z Kolejami Śląskimi S.A.
Eko Bilety – wspólne z Kolejami Śląskimi, MZK Tychy
i MZKP Tarnowski Góry.

(żms)
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co, gdzie, kiedy

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów,
koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania. Z nami
niczego nie przegapisz.

„Co wiecie o swoich dziadkach?” to kontynuacja
przebojowej komedii z 2015 roku. Tym razem ojciec
Dusty (Mark Wahlberg) i ojczym Brad (Will Ferrell)
łączą siły, by pokazać swoim dzieciom, czym są perfekcyjne święta Bożego Narodzenia. Szybko jednak
ich nowo powstała przyjaźń zostaje poddana testowi,
kiedy w odwiedziny przyjeżdżają ich ojcowie: oldshcoolowy ojciec Dusty’ego, dziadek w typie macho
(Mel Gibson) oraz ojciec Brada – przewrażliwiony,
uczuciowy i ciepły, typowy dziadek z dawnych
czasów (John Lithgow). Te święta będą chaosem…

29.11 środa
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
• 19.00 Purple is the Color - PalmJazz Days 2017
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Beksińscy. Album wideofoniczny
• 18.15 Photon
• 20.15 Manifesto
Duża sala
• 16.00 Borg / McEnroe. Między
odwagą a szaleństwem
• 18.00 Najlepszy
• 20.00 Cicha noc
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Kobieta z lodu

30.11 czwartek
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Ich czworo. Reality show
- spektakl / duża scena
4art klub muzyczny - Gliwice,
ul.Wieczorka 22

Stara Fabryka Drutu, Gliwice, ul. Dubois 22
2 grudnia, sobota, godz. 20:00
Duża sala
• 16.00 Borg / McEnroe. Między
odwagą a szaleństwem
• 18.00 Najlepszy
• 20.00 Cicha noc

Duża sala
• 16.00 Najlepszy
• 18.00 Cicha noc
• 20.00 Serce Miłości / premiera
z udziałem twórców

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• 18.00 Pokaz filmów w reżyserii
Reinera Holzemera:
August Sander. Ludzie XX wieku,
dokument, 45 min (2002)
August Sander. Podróż na Sardynię, dokument, 26 min (2011)
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Mikołaj w każdym w nas
• 17.30 Mikołaj w każdym w nas

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Kobieta z lodu

1.12 piątek
• 20.00 Kuba Więcek „Another
Raindrop” Trio
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 21.00 Wax Party - Carsky /
Gryfne Synki / SpiralaRooM
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Beksińscy. Album wideofoniczny
• 18.15 Photon
• 20.15 Manifesto

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Wysokie napięcie
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Ich czworo. Reality show
- spektakl / duża scena
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.45 Mikołaj w każdym w nas
• 18.15 Photon
• 20.15 Manifesto

Kino studyjne Amok

2.12 sobota
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Maryla Rodowicz DIVA
TOUR – Gościnnie Ewa Farna
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 IRA 30 lat - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Wysokie napięcie
Stara Fabryka Drutu - Gliwice, ul.
Stanisława Dubois 22

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Ich czworo. Reality show
- spektakl / duża scena
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.45 Mikołaj w każdym w nas
• 18.15 Photon
• 20.15 Manifesto
Duża sala
• 16.00 Najlepszy
• 18.00 Cicha noc
• 20.00 Serce Miłości
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Mikołaj w każdym w nas
• 17.30 Mikołaj w każdym w nas

Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
29 listopada, środa, godz. 19:00
Duża sala
• 16.00 Najlepszy

Kino Roma - Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Mikołaj w każdym w nas
• 17.30 Mikołaj w każdym w nas

5.12 wtorek

3.12 niedziela

4.12 poniedz.

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.45 Mikołaj w każdym w nas
• 18.15 Photon
• 20.15 Manifesto
Duża sala
• 18.00 Cicha noc
• 20.00 Serce Miłości

Łaźnia łańcuszkowa - Zabrze, ul.
Wolności 410
• 19.00 Koncert grupy SBB

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 16.00 Mikołaj w każdym w nas
• 17.30 Mikołaj w każdym w nas

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 18.00 Czas Apokalipsy

• 19.00 Public Service Broadcasting - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Wiśniowy sad
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Mikołaj w każdym w nas
• 17.30 Mikołaj w każdym w nas

• 20.00 Ørganek, BEMY, Krzikopa
- Spotkania Alternatywne 2017

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.45 Mikołaj w każdym w nas
• 18.15 Photon
• 20.15 Manifesto

CK Wiatrak, Zabrze, ul. Wolności 395
koncert na bis - 2 grudnia, sobota, godz. 20:00

01.12
godz. 20.00

Serce miłości |

premiera z udziałem
twórców

Miłość doskonała. Istnieje? Nie istnieje? Być może dowiemy się tego z filmu
„Serce miłości”. Zapraszamy na spotkanie z twórcami. Naszymi gośćmi będą:
Kuba Kosma (producent) i Przemysław
Chruścielewski (montażysta).
Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17
2 grudnia, sobota, godz. 19:00

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

28.11–04.12.2017 (nr 854)

ZABRZE AKTUALNOŚCI

11

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU ROZPOCZĘŁO STARANIA O WPISANIE
GÓRNICZEGO ŚWIĘTA NA LISTĘ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Pokażmy Barbórkę
całemu światu!

Górnicze orkiestry na ulicach to nieodłączny element Barbórki

W kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku obchodzona jest od połowy XIX wieku.
Uroczystość świętej Barbary, popularnie nazywana Barbórką, celebrowana jest jako wydarzenie
religijne, zawodowe i rodzinne. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podjęło właśnie działania
zmierzające do wpisania górniczego święta na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Barbórka obchodzona jest już od
ponad 160 lat. Górnicy rozpoczynali ten dzień od krótkiej modlitwy przed ołtarzami św. Barbary
znajdującymi się w kopalnianych
cechowniach. Nasi przodkowie
przygotowywali się do wyjścia na
msze święte i nabożeństwa na
placach kopalń, gdzie formował
się szyk kolumny marszowej.
W odpowiedniej kolejności ustawiał się poczet sztandarowy, orkiestra, dyrekcja, sztygarzy, za
którymi do kościołów szli pracownicy świętujący jubileusz zawodowy. Po powrocie z nabożeństw

odbywał się uroczysty obiad dla
jubilatów i dyrekcji, natomiast
pozostali uczestnicy mszy i nabożeństw wracali do domu, by tam,
przy świątecznym posiłku, świętować z rodziną. Barbórka stała
się dniem wręczania nagród za
długoletnią pracę. W jej obchody
wpisały się karczmy piwne, gwarki czy babski comber.
– Jakkolwiek trudno jest świętować
w sytuacji likwidacji kopalń, pamięć o Barbórce powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom
mieszkańców regionu, ponieważ
cały Górny Śląsk wyrósł „na węglu”

dzięki ciężkiej pracy górników. Warto jest więc przyjrzeć się, jak świętowali Barbórkę nasi przodkowie,
zakładając, że zarówno elementy
obchodów znane nam wyłącznie
ze wspomnień, jak i świętowanie,
którego jesteśmy częścią, są tak
samo ważne – podkreśla Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. –
Bez względu na to, które elementy
Barbórki są dzisiaj bardziej popularne od innych, wszystkie trzeba
traktować jako dziedzictwo tego
święta, ponieważ niezmiennie jest
to dzień świąteczny górników i ich

najbliższych. Jest także dziedzictwem Górnego Śląska, elementem
tożsamości mieszkańców regionu
– dodaje.
Pracownicy muzeum przygotowali
już część wniosku, która zawiera
m.in. opis i historię tradycji związanych z Barbórką. Wśród pomysłów na ochronę tego dziedzictwa
proponują prowadzenie badań
naukowych i działalność popularyzatorską w postaci wydawnictw,
konkursów czy strony internetowej. Teraz zabrzańskie muzeum,
które jest koordynatorem podjętych działań, potrzebuje pomocy

tzw. depozytariuszy, czyli osób,
które dane zjawisko praktykują
i pielęgnują. To przede wszystkim
sami górnicy, ale też kopalnie,
związki zawodowe czy Kościół
– Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich tych osób,
aby podzieliły się z nami swoimi
zdjęciami, krótkimi relacjami, filmami, nagraniami dźwiękowymi
– wszystkim, co pozwoli nam zobrazować barbórkowe obchody
na Górnym Śląsku – mówi dr Beata Piecha van Schagen z MGW
w Zabrzu. – Zachęcamy osoby,
dla których Barbórka jest ważna,

o odpowiedź na nasz apel i włączenie się w działania, dzięki którym
to święto zostanie dostrzeżone
w całej Polsce, a następnie może
i na całym świecie – dodaje.
– Zachęcam mieszkańców naszego miasta do tego, by podzielili
się swoimi wspomnieniami i pamiątkami związanymi z Barbórką.
Podejmijmy wspólny wysiłek, by
wpisać górnicze święto na listę
niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Pokażmy Polsce i światu
jeden z naszych regionalnych skarbów – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. (hm)

JAK PRZEKAZYWAĆ MATERIAŁY?

Uroczyste wręczenie szpady górniczej

28.11–04.12.2017 (nr 854)

Osoby, które chciałyby pochwalić się swoimi relacjami czy
materiałami związanymi z obchodami Barbórki, mogą przesyłać je do końca grudnia na mail: barborka@muzeumgornictwa.
pl. Można je też wysłać pocztą tradycyjną na adres Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59,
41-800 Zabrze z dopiskiem „Barbórka”.
Materiały te zostaną dołączone do wniosku, a następnie
koordynatorzy organizować będą spotkania z depozytariuszami, podczas których przedstawią im wniosek, w tym m.in.
plan ochrony Barbórki . Osoby te zostaną też poproszone
o podpisanie tzw. porozumienia depozytariuszy – niezbędnego,
by wniosek o wpis na listę mógł się zakończyć sukcesem.

www.gazeta-miejska.pl

Barbórka to wielkie przeżycie dla najmłodszych
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