
– W nowych budynkach udostęp-
niamy łącznie 31 nowoczesnych 
i funkcjonalnych mieszkań. Z do-
świadczenia wiemy, że sprawdzają-
cym się w praktyce rozwiązaniem są 
pomieszczenia techniczno-gospo-
darcze na parterze. Ludzie chwalą 
sobie możliwość zlokalizowania tam 
komórek lokatorskich oraz pomiesz-
czeń służących do przechowywania 
wózków dziecięcych czy rowerów, 
a także zorganizowania suszarni 
– podkreśla Franciszek Paśmion-
ka, prezes Międzygminnego Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego 
z Tarnowskich Gór.
Wśród nowych mieszkań są zarów-
no kawalerki, jak też lokalne dwu 

i trzypokojowe o powierzchniach 
od ponad 30 do prawie 80 metrów 
kwadratowych. - Koszt wykonania 
tego etapu inwestycji wyniósł ponad 
6 milionów złotych. Po oddaniu do 
użytku nowych mieszkań osiedle 
przy ulicy Żywieckiej w Zabrzu liczyć 
już będzie blisko 80 rodzin – mówi 
prezes Franciszek Paśmionka.
To jednak nie koniec rozbudowy. Na 
osiedlu powstanie łącznie dwana-
ście budynków obliczonych na około 
150 mieszkań. Ich dużym atutem 
jest lokalizacja. W przypadku do-
mów przy ul. Żywieckiej bliskość 
centrum miasta rozwiązuje proble-
my z zakupami, opieką medyczną 
czy atrakcjami kulturalnymi lub spor-

towymi. W pobliżu jest przedszkole, 
a także szkoła. Choć mieszkańcy 
osiedla mają blisko do autostrady 
A4 czy wjazdu na Drogową Trasę 
Średnicową, to na co dzień cieszyć 
się mogą malowniczą scenerią spo-
kojnej okolicy. Ludzie sami zresztą 
przyznają, że osiedle jest idealnym 
miejscem dla rodzin z dziećmi.
– To osiedle pięknie wkompono-
wuje się nie tylko w dzielnicę, ale 
w całe miasto. Jest bardzo dobrze 
usytuowane. Myślę, że każdy, kto 
szanuje swój czas, marzy o takim 
miejscu do zamieszkania – podsu-
mowuje prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik. (hm)
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O kolejne trzy budynki wzbogaciło się osiedle mieszkaniowe przy ul. Żywieckiej w Zabrzu. To inwestycja 
realizowana przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Tarnowskich Gór. Nowe bloki 

powstały tuż obok trzech budynków oddanych do użytku w poprzednich latach.

Osiedle przy ul. Żywieckiej zapewnia spokój 
i doskonałe skomunikowanie z resztą miasta
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Wartość inwestycji zrealizowanych 
w Zabrzu w ostatnich latach prze-
kracza 2 miliardy złotych. – Zreali-
zowaliśmy łącznie 445 projektów, 
uzyskując 1,3 miliarda złotych 
dofinansowania. W efekcie mają-
tek gminy wzrósł z poziomu nie-
spełna miliarda do ponad trzech 
miliardów złotych, a pejzaż miasta 
wzbogacił się o wiele długo ocze-

kiwanych obiektów i przestrzeni. 
Należą do nich między innymi Cen-
trum Zdrowia Kobiety i Dziecka, 
kryty basen, nowa siedziba filhar-
monii, Drogowa Trasa Średnicowa 
czy też nowe nawierzchnie ulic 
powstałe w ramach największego 
w czasach powojennych projektu 
wymiany sieci wodociągowych  
i kanalizacyjnych – podkreśla pre-

zydent Zabrza Małgorzata Mań-
ka-Szulik. – Zyskaliśmy i utrzy-
maliśmy wiarygodność w oczach 
międzynarodowych agencji ratin-
gowych badających gospodarkę 
finansową. Potwierdzają to wskaź-
niki majątku Zabrza – dodaje.
To, że Zabrze konsekwentnie po-
dąża ścieżką zrównoważonego roz-
woju, potwierdzają również wyniki 

rankingu samorządów opracowa-
nego przez dziennik Rzeczpospo-
lita.  Na 65 ocenianych miast na 
prawach powiatu Zabrze zajęło 
28. miejsce. Katowice – stolica 
województwa – znalazły się na 25. 
pozycji. Za Zabrzem uplasowały się 
m.in. Siemianowice Śląskie, Pieka-
ry Śląskie, Ruda Śląska, Chorzów, 
Świętochłowice i Bytom. (hm)

Szóste miejsce wśród miast na prawach powiatu zajęło Zabrze w ogólnopolskim rankingu 
podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 

2014-2017. Zestawienie przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Do wiosny 2020 r. przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 8  
w Zabrzu powstanie nowoczesna 
sala gimnastyczna. W poniedzia-
łek podpisana została umowa 
dotycząca realizacji inwestycji. 
Od kilku miesięcy nowa hala bu-
dowana jest także przy Zespole 
Szkół Sportowych im. Janusza 
Kusocińskiego.

– Ta wielka inwestycja, na którą 
wszyscy czekali, z pewnością 
przełoży się na wspaniałe osią-
gnięcia sportowe. Gratuluję  
i życzę uczniom i nauczycielom 
wspaniałych chwil na treningach 
– uśmiecha się prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. 

W ramach ruszających niebawem 
prac powstanie budynek o po-
wierzchni 1,2 tysiąca metrów 
kwadratowych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. Sala 
zostanie wyposażona w spe-
cjalistyczny sprzęt sportowy. 
Koszt prac to prawie 5,2 mln 
zł. Budowa sali gimnastycznej  
w Grzybowicach to kolejne przed-
sięwzięcie w obszarze sportu 
realizowane obecnie w Zabrzu. 
Nowa hala powstaje również 
przy Zespole Szkół Sportowych 
im. Janusza Kusocińskiego. Ma 
być gotowa w połowie 2020 r. 
Koszt inwestycji to 16,2 mln zł, 
a 5,7 mln zł z tej kwoty stanowi 
pozyskane przez miasto dofinan-

sowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach „Programu 
inwestycji o szczególnym znacze-
niu dla sportu”.
– Gimnastykę sportową trenują 
w naszej szkole zarówno młodzi 
mieszkańcy Zabrza, jak i innych 
miast. Mamy uczniów z Krakowa, 
Szczecina czy Olsztyna – wyli-
cza Wioletta Stępień, dyrektor 
Zespołu Szkół Sportowych w Za-
brzu. – Z nowej sali będą również 
korzystać piłkarze ręczni – doda-
je. Oprócz samej hali wykonane 
zostaną także łączniki pomiędzy 
nowym obiektem a budynkiem 
szkoły oraz dotychczas wykorzy-
stywaną salą.  (hm)

Powstanie nowa sala gimnastyczna
UCZNIOWIE Z GRZYBOWIC BĘDĄ ĆWICZYĆ W OBIEKCIE Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA

Uczniowie z Grzybowic dostaną do dyspozycji obiekt z prawdziwego zdarzenia

Podejmowane w mieście inwestycje mają m.in. 
na celu usprawnienie układu komunikacyjnego

Zabrze w czołówce 
pod względem inwestycji

Wartość inwestycji zrealizowanych 
w ostatnich latach w Zabrzu 
przekracza dwa miliardy złotych

TAKIE 
SĄ LICZBY:

0,9 mld zł 
to wartość majątku Zabrza w 2006 r. 

3 mld zł 
to wartość majątku Zabrza w 2017 r. 

5505 zł 
to wartość majątku gminy w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca w 2007 r.

17615 zł 
to wartość majątku gminy w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca 

w 2017 r.

 

Renomowana międzynarodowa agencja Fitch Ratings  

po raz kolejny potwierdziła w tym roku długoterminowy  

rating krajowy Zabrza na poziomie „BBB+(pol)”  

oraz międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłuże-

nia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+”. 

Perspektywa ratingów jest stabilna.

STABILNE FINANSE MIASTA
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Szef Śląskiego Centrum Chorób Serca doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
otrzymał w ubiegłym tygodniu prof. Marian Zembala. Data przyznania wyróżnienia nie była 
przypadkowa. Wybitny kardiochirurg i dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

dokładnie pół wieku temu rozpoczął na wrocławskiej uczelni swą przygodę z medycyną.
– To dla mnie bardzo ważna uro-
czystość, ponieważ zostałem 
doceniony przez swoją macierzy-
stą uczelnię – podkreśla prof. 
Marian Zembala. – Po powrocie 
z Holandii trafiłem do Zabrza 
i dzięki profesorowi Zbigniewowi 
Relidze wrosłem w Zabrze. Dzię-
ki niemu w moim życiu rozpo-
czął się etap śląski, który jest 
dla mnie bardzo ważnym eta-
pem mojego zawodowego roz-
woju. To w Zabrzu stworzyliśmy 

ośrodek, w którym rozwijamy 
transplantologię i kardiochirur-
gię – dodaje.
– Marian Zembala odkrył obsza-
ry kardiochirurgii, które wcze-
śniej były nieznane. Rozwinął 
programy transplantacji serca 
i płuc. Jeżeli popatrzymy na 
jego dokonania i wszystko to, 
co zrobił dla polskiej kardio-
logii i kardiochirurgii, możemy 
powiedzieć, że to dzięki niemu 
kardiochirurgia w Polsce jest 

dzisiaj na tak bardzo wyso-
kim poziomie – przyznaje prof. 
Andrzej Bochenek, kardiochi-
rurg i wieloletni przyjaciel Ma-
riana Zembali, który przed laty 
razem z nim pracował w zespo-
le prof. Zbigniewa Religi. – To 
dostrzegła nie tylko jego alma 
mater, ale przede wszystkim Eu-
ropejskie Towarzystwo Kardio-
chirurgiczne, którego jest preze-
sem. Mamy wśród nas wielkiego 
człowieka. Cieszę się, że jest 

moim przyjacielem – dodaje.
Jak podkreśla prof. Bogdan 
Łazarkiewicz, były rektor Uni-
wersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, nadanie prof. Ma-
rianowi Zembali tytułu doktora 
honoris causa to wielka rzecz 
również dla uczelni. – Profesor 
Marian Zembala to człowiek, 
który ze swoich osiągnięć zna-
ny jest na całym świecie – mówi 
prof. Bogdan Łazarkiewicz.
– Dla pana profesora prioryte-

tem jest ratowanie życia, no-
woczesne leczenie i dawanie 
nadziei, co potwierdza misja 
Śląskiego Centrum Chorób 
Serca. Wyróżnienie godnością 
doktora honoris causa Uniwer-
sytetu Medycznego we Wro-
cławiu podkreśla trwały wkład 
profesora Mariana Zembali 
w rozwój nauki i stanowi doce-
nienie dla autorskich, pionier-
skich i unikatowych rozwiązań 
zapewniających postęp medy-

cyny – zaznacza Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Za-
brza, którego honorowym obywa-
telem jest prof. Marian Zembala. 
– Do słów uznania dla wybitnego 
naukowca, skutecznego mene-
dżera służby zdrowia i pełnego 
wrażliwości lekarza, dołączam 
wyrazy wdzięczności dla honoro-
wego obywatela Zabrza, od lat 
rozsławiającego swoją pracą, 
talentem i zaangażowaniem do-
bre imię miasta – dodaje.   (hm)

Uroczystość 
w auli Uniwersytetu 
Medycznego 
we Wrocławiu 
odbyła się 
9 października

Prof. Marian Zembala 
odbiera gratulacje 

od prezydent Zabrza 
Małgorzaty Mańki-Szulik

„Credo” autorstwa Henri Sero-
ki usłyszała publiczność, która 
w niedzielne popołudnie zebrała 
się na placu Papieskim przy ko-
ściele św. Wojciecha w Zabrzu. 
Wyjątkowy koncert przygotowa-
ny został z okazji 40. rocznicy 
powołania Karola Wojtyły na 
urząd papieski.

Podczas plenerowego koncertu 
wystąpili pochodząca z Belgii 
Laurence van Bellingen (sopran) 
oraz Jan Jakub Monowid (kontra-
tenor). Na scenie towarzyszyli 
im artyści Orkiestry Symfonicz-
nej Filharmonii Zabrzańskiej 

oraz chóru Resonans con tutti, 
przygotowanego przez Arlenę 
i Waldemara Gałązków. Całość 
poprowadził stojący za pulpitem 
dyrygenckim belgijski kompozy-
tor Henri Seroka. 
Przypomnijmy, że Karol Wojty-
ła został wybrany papieżem 16 
października 1978 r. Formalna 
inauguracja pontyfikatu miała 
miejsce podczas mszy odpra-
wionej na placu św. Piotra 
w Rzymie 22 października 1978 r.
Jan Paweł II był  pierwszym po 
455 latach biskupem Rzymu, 
który był Włochem.   (hm)

CREDO DLA OJCA ŚWIĘTEGO
UCZCILIŚMY 40. ROCZNICĘ POWOŁANIA KAROLA WOJTYŁY NA URZĄD PAPIESKI

Koncertu wysłuchały setki zabrzan
Plenerowa scena stanęła na placu 
Papieskim przy kościele św. Wojciecha

Prof. Marian Zembala Prof. Marian Zembala 
odbiera gratulacje odbiera gratulacje 

od prezydent Zabrza od prezydent Zabrza 
Małgorzaty Mańki-SzulikMałgorzaty Mańki-Szulik

Akademickie laury
 dla profesora Mariana Zembali
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 Ô FIRMA STALMET ZATRUD-
NI KIEROWCĘ KAT B DO 
PRACY NA PUNKCIE SKUPU 
ZŁOMU W KNUROWIE, PEŁ-
NY ETAT, UMOWA O PRACĘ, 
MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU, 
DOBRE WARUNKI (wymaga-
ne doświadczenie na autach 
dostawczych) CV przesyłać 
na biuro@stalmet-skup lub 
dzwonić tel. 515-191-401

 Ô FIRMA STALMET ZA-
TRUDNI KIEROWCĘ KAT 
C DO PRACY NA PUNKCIE 
SKUPU ZŁOMU W KNU-
ROWIE, PEŁNY ETAT, 
UMOWA O PRACĘ, DOBRE 
WARUNKI, Wymagane 
doświadczenie na autach 
dostawczych i ciężaro-
wych. CV przesyłać na: 
biuro@stalmet-skup.pl lub 
dzwonić 515-191-401

 Ô Zatrudnię operatora wózka 
widłowego Praca Stała/dodat-
kowa  tel. 660-645-089.

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

 Ô RTV NAPRAWA DOMOWA. 
Tel. 32 279-42-79, 605-285-
957.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwa-
nie awarii itd. UPRAWNIENIA 
E+D. Tel. 508-145-905, 
www.abirox.pl

 Ô KOMPLEKSOWE REMON-
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK: 
hydraulika, kafelkowanie, 
gładzie, malowanie, elektry-
ka,itp. Tel. 698-264-691.

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

 Ô Skup złomu i metali kolo-
rowych, skup akumulatorów, 
skup puszek alu, demon-
taż konstrukcji stalowych 
(ogrodzeń, pieców, maszyn 
itp.). Bezpłatny transport, 
płatność gotówką, możliwość 
dojazdu z wagą. Gliwice, 
Knurów, Zabrze... Tel. 515-
191-401, 508-481-702, 
www.stalmet-skup.pl, www.
ekometalgliwice.pl.

zdrowie
 Ô Ortodoncja APARATY STA-

ŁE, Gliwice Pszczyńska 25, 
32 231 54 56 Dentinal, 32 
231 39 95, protezy NFZ.

 Ô Protezy zębowe na NFZ bez 
kolejek. Tel. 730 710 102.

praca
 Ô Firma zatrudni pracowni-

ków do sprzątania marketu, 
tel. 691 824 715.

 Ô Praca - Sprzątacz przy ul. 
Okrężnej w Gliwicach 6.00-
14.00 Tel. 600 082 431.

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
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  Zapisy na protezy NFZ, 
Dolnych Wałów 20. Gliwice, 
32 231-39-95.

inne
  BOUTIQUE LAPLAYA78, 

odzież dla kobiet z klasą i 
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. 
601-490-293.

  WĘGIEL WORKOWANY, 
orzech, eko-groszek, flot, 
dowóz do klienta. Tel. 515-
191-401.
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  Skup złomu i metali kolo-
rowych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn itp. Możliwość dojazdu 
z wagą. Płatność gotówką. Bez-
płatny transport. 515-191-401.

  Wyburzenia wywóz i 
wynoszenie gruzu, piece 
kaflowe demontaż. Tanio 
503992431.

finanse
  POŻYCZKA NA DO-

WÓD. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. 
Zadzwoń:327061048.

dam pracę
  Poszukujemy pracowni-

ków ogólnobudowlanych. 
Atrakcyjne warunki. Tel. 
604287793, 602234679, 
32 230-90-33.

usługi
  ! SERWIS KOMPUTE-

ROWY, dojazd do klienta, 
tel. 798-867-888, www.
pcpomoc.com

  !Czyszczenie dywanów (u 
klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

  ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwanie 
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D. 
508-145-905, www.abirox.pl

  KOMPLEKSOWE REMON-
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK: 
hydraulika, kafelkowanie, 
gładzie, malowanie, elektry-
ka,itp. Tel. 698-264-691.

  Malowanie, tapety, gładź 
solidnie szybko tanio. Wyce-
na gratis 721-208-759.

  MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

  Montaż ogrodzeń, bram, 
furtek. Szybko i solidnie. Tel. 
602-322-434.

  Przeprowadzki wywóz 
starych mebli, rtv, agd, 
rozbiórki i wyburzenia. Tel. 
503992431.

  RTV NAPRAWA DOMOWA. 
Tel. 32 279-42-79, 605-285-
957.

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w redakcji

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

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

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

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

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

P A R T N E R . . . .

  Sprzątanie siłowni praca 
zmianowa. Gliwice lub Za-
brze tel. 789 124 962.

  szukamy do pracy w Niem-
czech malarzy, tapeciarzy, za-
kwaterowanie, wynagrodzenie 
trl. 015750080555. Firma 
Bendkowski GmbH Köln.

  Zatrudnię pomocnika 
na budowie w Gliwicach 
792013569.

  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
OGÓLNOBUDOWLANEGO 
(PRACA W KNUROWIE) 663-
404-545.

nieruchomości
  KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

GOTÓWKĘ! Może być zadłu-
żone, z problemem prawnym. 
737 938 416.

  Sprzedam mieszkanie 
39m2 dwa pokoje, 4 piętro 
w bloku 10 piętrowym. Cena 
125000. Pośrednikom dzię-
kujemy. Tel. 607205695.

zdrowie
  Protezy zębowe na NFZ 

bez kolejek. Tel. 730 710 
102 Szałsza k/Gliwic.

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.08-04.09.2017 (nr 841)

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

auto-moto
 Ô SKUP AUT: CAŁE, USZKO-

DZONE, DO WYREJESTRO-
WANIA. TEL 606 616 002.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

odzież dla kobiet z klasą i 
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. 
601-490-293.

 Ô KUPIĘ książki używa-
ne stare nowe Dojadę do 
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ 
662330579.

 Ô Kupię radia, wzmacniacze, 
kolumny itp. Kolejki PIKO, 
HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Ô Węgiel workowany i lu-
zem, orzech, ekogroszek, 
groszek z KWK Knurów, 
Sośnica, Piast, Ziemowit. 
Dowóz do klienta 515-191-
401. www.stalmet-skup.pl
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Trwa hermetyzacja Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
 Komunalnych w Zabrzu

Zapachy nie będą dokuczać 
mieszkańcom

Na ten moment mieszkańcy Zabrza czekali z niecierpliwością! Ruszyła modernizacja Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej. Jak zapewnia właściciel 

obiektu, zastosowane rozwiązania pozwolą na wyeliminowanie pochodzących z obiektu 
nieprzyjemnych zapachów.

– Przykry zapach zniknie 
z trzech powodów – mówi Pa-
weł Szewczyk, prezes spółki 
FCC Polska, która jest właści-
cielem Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Cmentarnej. 
– Po pierwsze powstanie hala, 
w której zamknięty zostanie cały 
proces związany z przetwarza-
niem odpadów. Po drugie całe 
powietrze zostanie poprzez sys-
tem podciśnienia zamknięte 
w halach i nie będzie emitowa-
ne do atmosfery. Trzeci element 
to instalacja biofiltra, który 
będzie oczyszczał powietrze 
w taki sposób, że nie będzie 
ono miało żadnych uciążliwości 
zapachowych. Cała inwestycja 
nie spowoduje jakiegokolwiek 
zwiększenia ilości przetwarza-

nych odpadów – zwraca uwagę 
prezes Paweł Szewczyk.
Jak podkreśla Björn Mittendorfer, 
dyrektor generalny FCC Environ-
ment CEE Group, powstająca 
w Zabrzu instalacja jest pierwszą 
taką w Polsce, ale kolejną już 
w Europie. – Mówimy o rozwiąza-
niach i technologiach, które już 
działają i się sprawdziły. Dlatego 
jestem absolutnie przekonany, że 
sprawdzą się również w Zabrzu, 
a uciążliwość związana z przy-
krym zapachem zniknie – zazna-
cza Björn Mittendorfer. 
We wrześniu na placu budowy ru-
szyły prace ziemne, których zwień-
czeniem było wmurowanie sym-
bolicznego kamienia węgielnego. 
Kolejnym krokiem będzie wylewa-
nie fundamentów. Zapoczątkuje 
to najważniejszy i najbardziej 

czasochłonny etap modernizacji, 
czyli budowę hermetycznej hali, 
w której będą się odbywać proce-
sy biologiczne. Wartość inwesty-
cji, której czas realizacji szaco-
wany jest na dziesięć miesięcy, 
sięga 15 mln zł. Prace w całości 
zostaną sfinansowane ze środ-
ków Grupy FCC Environment CEE. 
Hermetyzacja obiektu to zwień-
czenie długotrwałych procedur 
formalnych oraz działań podej-
mowanych również przez miasto. 
– Wspólnymi siłami miasta i firmy 
FCC zostały opracowane konkret-
ne plany i wdrożone działania, 
dzięki którym wyeliminowane 
zostaną uciążliwości zapachowe 
– podkreśla prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik, która 
już w styczniu 2017 r. powołała 
zespół do współpracy przy reali-

zacji projektu modernizacji Za-
kładu Segregacji i Kompostowni 
Odpadów w Zabrzu przy ul. Cmen-
tarnej. - Rozpoczęcie hermetyza-
cji to bardzo ważny moment dla 
Zabrza. Jestem przekonana, że 
już wiosną będziemy mogli powie-
dzieć, że wykonaliśmy dla miesz-
kańców kawał dobrej roboty – do-
daje. (hm)

Symboliczne 
wmurowanie

 aktu erekcyjnego
 na placu budowy

Do końca listopada Zabrzańskie 
Centrum Rozwoju Przedsiębior-
czości przyjmuje zgłoszenia 
w ramach szóstej już edycji kon-
kursu „Zabrzański Biznesplan”. 
Na autorów najciekawszych po-
mysłów na własny biznes czeka-
ją atrakcyjne nagrody.

Konkurs jest dwuetapowy. 

Pierwszy etap obejmuje bez-

płatne szkolenia z zakresu 

przedsiębiorczości, które prze-

prowadzone są w siedzibie Za-

brzańskiego Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Do 30 listo-

pada uczestnicy powinni złożyć 

elektronicznie wypełnione for-

mularze, w których sporządzą 

biznesplan. W drugim etapie 

konkursu nadesłane biznespla-

ny zostaną ocenione przez ka-

pitułę pod względem formalnym 

i merytorycznym. 

Na autorów najlepszych projek-

tów czekają atrakcyjne nagro-

dy. Wśród nich, oprócz nagród 

pieniężnych, są m.in. wynajem 

biura za symboliczną złotówkę, 

obsługa prawna i księgowa, 

szkolenia, kursy językowe czy 

sprzęt biurowy. Z roku na rok 

przybywa firm i instytucji wspie-

rających konkurs. Do tej pory ich 

liczba sięgnęła już 50, a łączna 

pula nagród przekroczyła 600 

tys. zł. 

– Te pokazuje, jak cenną inicja-

tywą było stworzenie Zabrzań-

skiego Centrum Rozwoju Przed-

siębiorczości. Warto pracować 

dla przedsiębiorców, ludzi kre-

atywnych, z głowami pełnymi 

pomysłów. To wielki powód do 

dumy, że nasze miasto jest tak 

silne przedsiębiorczością i mło-

dymi przedsiębiorcami – mówi 

prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.  (hm)

POSTAW NA WŁASNĄ FIRMĘ
TRWA SZÓSTA EDYCJA KONKURSU „ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN”

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

Prezes FCC Polska Paweł Szewczyk

czasochłonny etap modernizacji, 
czyli budowę hermetycznej hali, 

zostaną sfinansowane ze środ-
ków Grupy FCC Environment CEE. 
Hermetyzacja obiektu to zwień-
czenie długotrwałych procedur 
formalnych oraz działań podej-

TAKIE SĄ LICZBY:15 mln zł to koszt 
modernizacji zakładu

2 lata trwało uzyskanie 

wszystkich dokumentów
umożliwiających 

rozpoczęcie prac

10 miesięcy to szacowany 

czas realizacji inwestycji

16–22.10.2018 (nr 898)
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Ocieplone zostały ściany, wymieniono okna i drzwi, działa nowoczesna instalacja centralnego ogrzewania. 
W ubiegłym tygodniu swe nowe oblicze zaprezentowała Szkoła Podstawowa nr 29 

(wcześniej Gimnazjum nr 29) w Zabrzu. To kolejna z placówek oświatowych w mieście objętych 
programem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Wyremontowany 
budynek Szkoły 
Podstawowej nr 29

Estetycznie i ekologicznie

KOLEJNA ZABRZAŃSKA SZKOŁA ZAPREZENTOWAŁA SIĘ PO PRZEPROWADZONEJ TERMOMODERNIZACJI

Remont pochłonął 2,2 mln zł. 
Łącznie na termomodernizacje 
szkół i przedszkoli miasto prze-
znaczyło do tej pory około 80 mln 
zł, a prace wykonano w ponad 40 
obiektach. W kolejnych kilku są 
obecnie prowadzone. – W Zabrzu 
stawiamy na młodych ludzi i ich 
edukację. Staramy się stworzyć 

jak najlepsze warunki kształce-
nia – podkreśla prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. 
Dzięki wykonanym termomo-
dernizacjom koszty utrzymania 
placówek spadają średnio o jed-
ną trzecią. Budynki zyskują rów-
nież na estetyce. Równie ważny 
jest efekt ekologiczny w postaci 

wyraźnego zmniejszenia ilości 
emitowanych do atmosfery zanie-
czyszczeń. A zakrojony na szero-
ka skalę program termomoder-
nizacji to tylko jeden z obszarów 
podejmowanych w mieście dzia-
łań proekologicznych. 
Od 2009 r. w Zabrzu realizowany 
jest, przy współpracy z Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Program 
Ograniczania Niskiej Emisji. Korzy-
stający z niego właściciele domów 
jednorodzinnych mogą uzyskać 
dofinansowanie w wysokości do 
80 procent kosztów wymiany źró-
deł ciepła, montażu kolektorów 
słonecznych, instalacji fotowolta-

icznych, docieplenia ścian czy wy-
miany okien. Do tej pory w ramach 
programu zrealizowano ponad 3,7 
tysiąca inwestycji o wartości prze-
kraczającej 52 mln zł.
Pionierskim w skali kraju przed-
sięwzięciem był zrealizowany 
w Zabrzu projekt rekultywacji zde-
gradowanych w wyniku działalności 

przemysłowej terenów nad Bytom-
ką. Objął on dziesięć obszarów 
o łącznej powierzchni ponad 183 ha. 
Za działania podejmowane w tro-
sce o jakość powietrza i miejskiej 
zieleni Zabrze zostało nagrodzone 
w organizowanym przez ambasa-
dę Francji w Polsce prestiżowym 
konkursie ECO-MIASTO.  (hm)

200 

mln zł 
przeznaczyło 

w ostatnich latach 
Zabrze na działania 

proekologiczne
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Bumar-Łabędy od lat cierpi z po-
wodu braku dużych zamówień 
dla wojska. Podczas gdy jesz-
cze 10 lat temu firma zatrud-
niała ponad 3 tys. osób, dziś 
jej załoga liczy już tylko około 
860 pracowników.

W ostatnich latach Bumar-
-Łabędy zajmował się jedynie 
bieżącymi remontami czołgów 
dla polskiej armii, które po-
zwalają zakładowi przetrwać, 
ale nie dają możliwości jakie-
gokolwiek rozwoju czy odbu-
dowy kompetencji technolo-
gicznych.

LeoParDy  
To za mało
Szansą dla Łabęd miała być 
podpisana w grudniu 2016 

roku umowa na moderniza-
cję 128 niemieckich czołgów 
Leopard 2A4. Tak się jednak 
nie stało, z kilku powodów. Po 
pierwsze, gliwicki zakład jest 
tylko jedną z kilku firm wcho-
dzących w skład konsorcjum 
odpowiedzialnego za realizację 
kontraktu.

Po drugie, pra-
ce wykonywane 

w Bumarze-Łabędy 
w żaden sposób nie 
rozwijają potencja-

łu tego zakładu.
– W przypadku Leopardów my 
tylko montujemy elementy 
dostarczane z Niemiec. Nie 
produkujemy żadnych czę-
ści, nie mamy dokumentacji 

technicznej, aby móc to robić. 
Nawet gdybyśmy tę dokumen-
tację mieli, to kontrakt nie 
przewiduje własnej produkcji 
jakichkolwiek części – mówi 
Zdzisław Goliszewski, prze-
wodniczący Solidarności w ZM 
Bumar-Łabędy.

Zupełnie inaczej wyglądać ma 
sytuacja w przypadku moderni-
zacji wysłużonych tanków z ro-
dziny T-72 (czołgi T-72 i PT-91). 
Bumar-Łabędy ma być głównym 
wykonawcą modernizacji.

To gliwicki zakład 
określi ramy współ-
pracy z kooperan-
tami, jednak więk-
szość prac będzie 
wykonywał samo-

dzielnie. Obecnie 
trwają rozmowy 

na temat zakresu 
modernizacji.

Z informacji, które ukazały się 
w mediach, wynika, że lifting 
i doposażenie czołgów w naj-
bardziej zaawansowanym wa-
riancie wprowadza m.in. tech-
nologie cyfrowe do systemów 

obserwacji, łączności i kie-
rowania ogniem, zaawanso-
wane systemy ochrony prze-
ciwminowej i balistycznej, czy 
wymianę armat na znacznie 
bardziej nowoczesne.

– Bumar-Łabędy zaprezento-
wał resortowi dwa warianty 
zmodernizowanych czołgów, 
skonstruowane przez gliwicki 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Urządzeń Mechanicznych „OB-

RUM”. Oczywiście im szerszy za-
kres modernizacji, tym lepiej dla 
nas. Chodzi nie tylko o większe 
przychody, ale przede wszystkim 
o budowę kompetencji technolo-
gicznych. W przypadku szybkich 
decyzji MON, produkcja może 
się rozpocząć już w przyszłym 
roku – zaznacza Goliszewski.

(żms)/ 
Śląsko-Dąbrowska Solidarność

(Łukasz Karczmarzyk)

zakłady mechaniczne Bumar-łabędy w Gliwicach 
finalizują rozmowy z ministerstwem obrony Naro-
dowej dotyczące szerokiej modernizacji ponad 300 
czołgów z rodziny T-72. Na tak duży kontrakt zakład 
czeka od dawna. Jeśli dojdzie do podpisania umowy, 
będzie to również zasługa NSzz Solidarność.

Bumar zmodernizuje czołgi T-72
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– Trasa wodna w Sztolni Królowa 
Luiza to najnowsza atrakcja tury-
styczna Zabrza. Jej oddanie do 
użytku stanowi zwieńczenie wielo-
letnich działań zmierzających do 
udostępnienia zwiedzającym unika-
towych wyrobisk Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej. Dziś możemy 
powiedzieć, że ten gigantyczny wy-
siłek się opłacił – mówi prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
– Jestem przekonana, że turyści 
będą bardzo chętnie przyjeżdżać do 
Zabrza już nie tylko, żeby zjechać 
320 metrów pod ziemię do Kopalni 
Guido, ale też po to, by przepłynąć 
łodziami udostępniony odcinek 

sztolni i poznać genialną myśl inży-
nierów, którzy stworzyli ten obiekt 
– dodaje.
– Nowa trasa należy do najbardziej 
zróżnicowanych w ofercie całego 
kompleksu – zwraca uwagę Bartło-
miej Szewczyk, dyrektor Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – 
To niesamowita przygoda, odbywa-
jąca się 40 metrów pod Zabrzem. 
Spływ łodziami w historycznych 
wyrobiskach z pewnością dostarczy 
niezapomnianych wrażeń – dodaje.
Niezwykła przygoda rozpoczyna się 
od zjazdu w podziemia kompleksu 
przy ul. Sienkiewicza. Zwiedzający 
przechodzą m.in. przez unikatowy 

chodnik wykuty w węglu. Poznają 
ciekawostki dotyczące poruszania 
się górników po dawnej kopalni 
i metod walki z pożarami. W pod-
ziemnym porcie wsiadają na pokład 
łodzi, którą wypływają w liczący 1,1 
km długości rejs. To najdłuższy 
w Polsce podziemny spływ łodzia-
mi, na trasie którego czekają m.in. 
okraszone efektowną grą świateł 
opowieści o Skarbniku i Utopku. 
Ze sztolni turyści wypływają przy 
ul. Miarki.
– Trasa pokazuje warunki ciężkiej, 
XIX-wiecznej górniczej pracy, zagro-
żenia, z jakimi borykali się górnicy 
i walkę z tymi zagrożeniami. To 

osnowa naszej trasy turystycznej, 
a przeprawa łodziami jest już tą wi-
sienką na torcie – uśmiecha się Ro-
man Chytry, przewodnik z Muzeum 
Górnictwa Węglowego. 
– To niesamowite, że sztolnię udało 
się odkopać, udrożnić, zabezpie-
czyć i wzbogacić o dodatkowe atrak-
cje, takie jak chociażby gra świateł 
czy różnorodne dźwięki – mówi dr 
Tomasz Rożek, fizyk i dziennikarz 
prowadzący program „Sonda 2”. 
- Zanim wsiądzie się do łódki, poko-
nuje się górnicze wyrobiska, co jest 
ewenementem, ponieważ kopalń, 
które można zwiedzać, jest bardzo 
niewiele na świecie – dodaje. (hm)

Ma 2 kilometry długości. W ponad połowie pokonuje się ją na pokładzie łodzi, płynąc... 40 metrów 
pod ulicami Zabrza. Otwarta w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza trasa wodna to najdłuższy 

w Polsce taki podziemny spływ. Prace nad jego przygotowaniem trwały dziesięć lat.

Podziemny rejs 
dostarcza
niezapomnianych 
przeżyć 

Wypłyń w niezwykły rejs 
pod Zabrzem

Pod ziemią możemy się natknąć na żywe rośliny Poznajemy metody walki z pożarami... ...i dawne sposoby poruszania się po kopalni

Otwarta w Sztolni Królowa Luiza 
trasa wodna to najdłuższy 
w Polsce podziemny 
spływ łodziami

800 tysięcy taczek mułu trzeba było wybrać ręcznie 

i wywieźć, by udrożnić zabrzański odcinek Głównej Kluczowej 

Sztolni Dziedzicznej

10 lat trwały prace związane z udostępnieniem turystom 

nowej atrakcji

2 km to długość najnowszej trasy otwartej 

w Sztolni Królowa Luiza

40 metrów pod ulicami miasta płyną łodzie

1,1 km to długość odcinka pokonywanego łodziami

2,5 godziny to czas zwiedzania

7-16 stopni to temperatura panująca na trasie

WARTO WIEDZIEĆ:

TAKIE SĄ LICZBY:200,5 mln zł to wartość dotychczaso-

wych projektów związanych z udostępnie-

niem turystom Kopalni Guido 
i Sztolni Królowa Luiza131 mln zł to wysokość dofinansowania 

pozyskanego ze źródeł zewnętrznych
150 tysięcy osób odwiedza co roku 

zabrzańskie obiekty położone na szlaku 

zabytków techniki, docelowo 
ta liczba ma siępodwoić
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W trosce o zdrowie 
mieszkańców

Symboliczna wiecha 
na budowie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego 
w Zabrzu 

– Można powiedzieć, że stwo-
rzenie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego to przysłowiowe 
postawienie kropki nad „i”, jeśli 
chodzi o zmiany zachodzące od 
2011 roku w naszym szpitalu 
– mówi dr Mariusz Wójtowicz, 
prezes Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu. 
W ramach projektu remonto-
wany jest również Oddział 
Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii Medycz-
nej. – W najbliższych 
tygodniach planuje-
my odbiory technicz-
ne wyremontowane-
go OIOM-u. Pacjenci 
trafią tu jeszcze je-
sienią – zapowiada 
Andrzej Gottwald, 
zastępca dyrektora 
ds. techniczno-admi-
nistracyjnych Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu. 
Koszt projektu sięga ponad 
26 mln zł, a na jego realizację 
szpital pozyskał dofinanso-
wanie z Ministerstwa Zdrowia 
w wysokości 8,5 mln zł w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
Inwestycja jest zrealizowana 
również w oparciu o kredyt ban-
kowy i przy wsparciu miasta. 
– Inwestycje w ochronę zdro-
wia to jeden z priorytetów dla 
naszego samorządu. Budowa 
SOR-u stanowi kolejny etap 

rozwoju naszego szpitala. Inwe-
stycja umocni markę miasta na 
medycznej mapie aglomeracji 
– podkreśla prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
w Biskupicach zapewni większe 
bezpieczeństwo nie tylko miesz-
kańcom Zabrza, ale i całego 
regionu. Podobnego obiektu 
nie ma bowiem w okolicznych 
miastach. A warto przy tym pa-
miętać, że zabrzański szpital 
usytuowany jest pomiędzy au-

tostradami A1 i A4 oraz Drogo-
wą Trasą Średnicową i drogą 
krajową nr 88. Poszkodowani 
w wypadkach będą więc mogli 
liczyć na błyskawiczną pomoc. 
Z lądowiska dla helikopterów 
ma również korzystać usytuowa-
ne w pobliżu Śląskie Centrum 

Chorób Serca.
Budowa SOR-u to ko-

lejna już niezwykle 
ważna inwestycja re-

alizowana w Szpi-
talu Miejskim. 
Jesienią 2014 r.  
do użytku zo-
stało oddane 
Centrum Zdro-
wia Kobiety 
i Dziecka. Jego 
budowa należy 

do największych 
w ostatnich latach 

inwestycji w służbę 
zdrowia finansowa-

nych ze środków publicz-
nych. 

Centrum specjalizuje się m.in. 
w leczeniu endometriozy – 
choroby dotykającej około 15 
procent wszystkich kobiet, 
głównie w wieku rozrodczym. 
Zabrzańska placówka, dzięki 
jednej z najlepiej wyposażonych 
w Polsce multimedialnych sal 
do zabiegów laparoskopowych 
oraz świetnemu zespołowi gine-
kologów i chirurgów, skutecznie 
pomaga pacjentkom z tym scho-

rzeniem. Centrum cieszy się 
również coraz większym zaufa-
niem przyszłych mam. W pierw-
szej połowie tego roku na poród 
w ośrodku zdecydowało się 1,2 
tysiąca kobiet. To o prawie 10 
procent więcej niż rok wcześniej 
i aż o 20 procent więcej, niż 
w tym samym okresie 2016 r.
– Do wyboru Zabrza zachęca 
jeden z najnowocześniejszych 
ośrodków ginekologiczno-położ-
niczych w Polsce, zaprojekto-
wany właśnie po to, by służyć 
pacjentkom. Mamy znakomity 
personel medyczny, który cią-
gle wzmacniamy. Obok pomocy 
lekarzy, pacjentki mogą sko-
rzystać z konsultacji psycho-
logicznych, dietetycznych czy 
diabetologicznych. Do rodzenia 
w Zabrzu każdego roku zachęca-
ją też Dni Otwarte, bardzo licz-
nie odwiedzane – zwraca uwagę 
prezes Mariusz Wójtowicz.
Na dolnej kondygnacji Cen-
trum Zdrowia Kobiety i Dziec-
ka otwarta została w tym roku 
nowa, w pełni skomputeryzo-
wana i wyposażona w sprzęt do 
przygotowywania leków receptu-
rowych apteka szpitalna. To jed-
no z najnowocześniejszych tego 
typu miejsc na Śląsku. Swoje 
oblicze zmieniły także szpitalne 
budynki, które objęte zostały 
kompleksową termomoderniza-
cją. pk

Tradycyjną wiechę zaplanowano w tym tygodniu  
na budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

w Zabrzu. Pierwsi pacjenci trafią tu wiosną przyszłego roku. 
Budowa SOR-u to kolejna już w ostatnich latach inwestycja 

zmieniająca oblicze Szpitala Miejskiego. 

INWESTYCJE 
W SZPITALU MIEJSKIM 
W LATACH 2011-2017:

• budowa Centrum Zdrowia  
Kobiety i Dziecka – 41 mln zł

• termomodernizacja budynków szpitala  
– 5,8 mln zł

• wprowadzenie e-usług – 3 mln zł
• nowa apteka szpitalna – 1,7 mln zł

• przebudowa klatki schodowej  
i połączenie CZKiD ze szpitalem

 – 642 tys. zł
• budowa publicznych punktów 

 dostępu do Internetu  
– 613 tys. zł

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to jeden z najnowocześ- 
niejszych w Polsce ośrodków ginekologiczno-położniczych

W Zabrzu działa jedna 
z najnowocześniejszych 
na Śląsku aptek szpitalnych

Niespełna
trzy miesiące 
temu na budowie 
wmurowano 
symboliczny  
akt erekcyjny,
a już jesteśmy
na etapie wiechy

Na budowie 
trwa aktualnie 

montaż lądowiska 
dla helikopterów

Dobiega końca remont Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

16–22.10.2018 (nr 898)
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Coraz większym zainteresowaniem młodych ludzi cieszą się 
oferowane w Zabrzu kierunki studiów

Nowości w zabrzańskich 
kampusach

Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej otworzy w październiku w Zabrzu Śląski Uniwersytet 
Medyczny. Nowy kierunek, prowadzony w języku angielskim, uruchamia Wydział Inżynierii 

Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Nowości czekają także na Wydziale Organizacji i Zarządzania.  
A to tylko niektóre z powodów sprawiających, że działające w Zabrzu uczelnie przyciągają  

coraz więcej młodych ludzi, a akademickie kampusy tętnią życiem.
– W tym roku mamy bardzo wie-
lu nowych studentów. Prawdzi-
wym hitem dla kandydatów jest 
kierunek Logistyka. Tylko studia 
stacjonarne pierwszego stopnia 
na tym kierunku rozpocznie 180 
osób – wylicza prof. Krzysztof 
Wodarski, dziekan Wydziału Or-
ganizacji i Zarządzania Politech-
niki Śląskiej.
To nie przypadek. Logistyka 
na Wydziale Organizacji i Za-
rządzania Politechniki Śląskiej 
po raz drugi z rzędu zwyciężyła  
w rankingu studiów inżynier-
skich, organizowanym przez 
magazyn „Perspektywy”. Nasza 
uczelnia wyprzedziła m.in. Woj-

skową Akademię Techniczną  
w Warszawie i Politechnikę Po-
znańską. W tym roku akademic-
kim na Logistyce uruchomione 
zostaną studia dualne, zapew-
niające studentom bardzo in-
tensywny kontakt z przedsię-
biorstwami.
Uroczystą immatrykulację no-
wych studentów na Wydziale 
Organizacji i Zarządzania za-
planowano na 17 października.  
– W tym dniu chcemy również 
uroczyście otworzyć dla na-
szych studentów nową strefę 
studenta, w której mogą wypo-
czywać w klimacie lasu brzozo-
wego oraz pracować na przygo-

towanych stanowiskach – mówi 
prof. Krzysztof Wodarski. 
Dużym zainteresowaniem mło-
dych ludzi cieszy się także uru-
chomiony w Zabrzu przez Poli-
technikę Śląską pierwszy i jak do 
tej pory jedyny w Polsce Wydział 
Inżynierii Biomedycznej. Kolej-
ne pokolenia młodych lekarzy 
opuszczają z kolei mury działają-
cego w Zabrzu już od 70 lat Wy-
działu Lekarskiego z Oddziałem 
Lekarsko-Dentystycznym Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego. 
Już 22 października uczelnia za-
mierza uroczyście oddać do użyt-
ku stworzone kosztem 30 mln zł 
Centrum Symulacji Medycznej. 

Powstało ono w gruntownie wy-
remontowanym i rozbudowanym  
o jedną kondygnację budyn-
ku przy placu Dworcowym.  
W Centrum studenci będą mogli 
doskonalić swoje umiejętności 
w warunkach identycznych jak 
w prawdziwym szpitalu. Do ich 
dyspozycji będą sale opera-
cyjne, oddział ratunkowy, sala 
intensywnej terapii, sala inten-
sywnej terapii noworodka oraz 
sala porodowa, a nawet  tzw. 
strefa przedszpitalna, w której 
znalazła się prawdziwa karetka. 
Dla przyszłych dentystów przygo-
towano 51 unitów stomatologicz-
nych.  (hm)

Stworzone w budynku przy placu 
Dworcowym Centrum Symulacji 
Medycznej  kosztowało 30 mln zł

Nowa strefa studenta na Wydziale 
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny 
i Sportu to wspólny projekt  Wydziału Inżynierii 

Biomedycznej i firmy Philips

PROF. KRZYSZTOF WODARSKI, 
dziekan Wydziału Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Cieszymy się z sukcesu kierunku Logistyka. To 
potwierdza wysoki poziom kształcenia oraz wy-
soką ocenę naszych wykładowców. Chcę jednak 
podkreślić, że kierunki Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji, Zarządzanie i Socjologia również są notowane w dzie-
siątce najlepszych kierunków kształcenia  
w Polsce. Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami przed-
siębiorstw oraz innych organizacji społecznych i administracji 
lokalnej oraz państwowej. 

PROF. MAREK GZIK, 
dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej 
Politechniki Śląskiej
W tym roku na naszym wydziale rozpocznie 
naukę 135 osób, 30 osób będzie się kształciło 
na nowym, wprowadzonym od tego roku kierunku 
„Information Systems in Medicine” w języku 
angielskim. Nasza baza dydaktyczna wzbogaci się dzięki projek-
towi realizowanemu wspólnie z koncernem Philips. Zakłada on 
stworzenie w ciągu dwóch lat Śląskiego Centrum Inżynierskiego 
Wspomagania Medycyny i Sportu. To projekt, którego wartość 
przekracza 90 milionów złotych.

PROF. MACIEJ MISIOŁEK, 
dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 
Lekarsko-Dentystycznym SUM
Kilka lat temu pierwsze w Polsce Centrum Symu-
lacji Medycznej otwarte zostało w Katowicach. 
Okazało się jednak, że potrzeby są znacznie 
większe. Zależało nam też na tym, żeby pozy-
skać miejsca warsztatowe dla studentów kierunku lekarsko- 
-dentystycznego, czyli dla przyszłych stomatologów. Tego  
w Katowicach nie ma. W Zabrzu będzie możliwość prowadzenia 
zajęć między innymi z  protetyki stomatologicznej, ortodoncji  
i stomatologii zachowawczej.

ZDANIEM DZIEKANÓW

16–22.10.2018 (nr 898)
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Kolejnych inwestorów przyciągają tereny specjalnej strefy 
ekonomicznej w Zabrzu

Dobra strefa dla biznesu
Osiem zakładów działa już na zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej. 

Budowa kolejnych trwa, a w kolejce po zakup gruntów ustawiają się następni inwestorzy. 
Na przygotowanie strefy dla przedsiębiorców miasto przeznaczyło 65 mln zł i, jak widać, 

były to bardzo dobrze wydane pieniądze.
Stanowiący część Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
teren położony na granicy Rokit-
nicy i Mikulczyc ma powierzch-
nię 157 ha. Do dyspozycji przed-
siębiorców przygotowano tu 
działki o powierzchni od 0,5 do 
ponad 20 ha. Gigantyczny pro-
jekt uzbrojenia nieruchomości 
zakończył się w grudniu 2015 r. 
Powstały m.in. drogi dojazdowe 
oraz sieci kanalizacyjna, wodo-
ciągowa i energetyczna.
– Strefa przyciągnęła do tej pory 
osiemnastu inwestorów, ośmiu 
z nich prowadzi już działalność. 
To firmy zarówno z branży spo-
żywczej, jak i motoryzacyjnej, 
tworzyw sztucznych czy też ob-
róbki elementów stalowych – 
wylicza Rafał Kobos, naczelnik 
Biura ds. Inwestorów Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu.
Obecnie w strefie trwa budowa 
zakładu Ulus Metal. Założona 
w 1970 r. firma jest tureckim 
liderem w produkcji wytła-
czanych elementów ze stali. 
W zabrzańskiej fabryce będą pro-
dukowane podzespoły dla bran-
ży samochodowej. W zakładzie 
początkowo ma być 
zatrudnionych 80 

osób, docelowo liczba pracowni-
ków ma sięgnąć nawet 150. Fa-
bryka Ulus Metal ma być gotowa 
w przyszłym roku.
Budowę swojego zakładu 
w strefie rozpoczęła również zaj-
mująca się produkcją opakowań 
z drewna firma Export Pack. 
Wartość zabrzańskiej inwesty-
cji szacowana jest na około 17 
mln zł. Pracę w nowym zakła-
dzie, którego uruchomienie pla-
nowane jest w przyszłym roku, 
znajdzie 25 osób. Docelowo 
pracowników ma być około 40. 
– Rozwój terenów inwestycyj-
nych to jeden z priorytetów 
w działalności zabrzańskiego 
samorządu – mówi prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik. – Na kompleksowe uzbroje-
nie terenów i przygotowanie ich 
dla przedsiębiorców pozyskali-
śmy dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Efekt jest taki, że dziś 
prezentujemy inwestorom atrak-
cyjną ofertę. Jak widać, spotyka 
się ona z dużym zainteresowa-
niem, o czym świadczą kolejne 
podmioty, które tutaj rozpoczy-
nają działalność – dodaje prezy-

dent Zabrza. (hm)

Na terenie strefy 
działa już osiem 

zakładów
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początkowo ma być 
zatrudnionych 80 

dent Zabrza. (hm)

TAKIE SĄ LICZBY:

65 mln zł za
inwestowało miasto 

w przygotowanie terenów specjalnej 

strefy ekonomicznej dla inwestorów

48 mln zł wynoszą dotychczasowe wpływy 

ze sprzedaży nieruchomości

18 inwestorów kupiło nieruchomości w strefie

500 osób zatrudnionych jest obecnie w zakładach

 działających w strefie

9,94 km to długość dróg wybudowanych 

na obszarze KSSE w Zabrzu

22,6 km to długość nowej sieci kanalizacyjnej

5,95 km to długość nowej sieci wodociągowej

18,7 km to długość nowej sieci 

energetycznej

8 km to długość dróg

 rowerowych

ERAE Poland BudExpert

Mandersloot MetalSolution

PGB Polska Piekarnia Ciastkarnia Kłos

Schoeller Allibert YSP

16–22.10.2018 (nr 898)
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Remont ul. Piłsudskiego będzie 
prowadzony w trzech etapach. 
Trwające właśnie postępo-
wanie przetargowe obejmuje 
zakres prac od skrzyżowania 
z ul. Roosevelta do wiaduktu 
kolejowego. Na liczącym około 
800 metrów odcinku ul. Piłsud-
skiego wymieniona zostanie na-
wierzchnia. Przebudowane będą 
skrzyżowania z ulicami Chłop-
ską, Webera, Zieleniewskiego, 
Fredry, Armii Krajowej i Łangow-
skiego. Przebudowany zostanie 
także kolektor kanalizacji desz-
czowej.
Pozostałe etapy przebudowy 
obejmują odcinek ul. Piłsud-
skiego od wiaduktu kolejowego 
do ul. Wolności oraz skrzyżowa-
nie ul. Piłsudskiego z ul. Roose-
velta. – W miejscu istniejącego 
skrzyżowania powstanie rondo 
– mówi Danuta Bochyńska-
-Podloch, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Dróg i Infrastruktu-
ry Informatycznej w Zabrzu. 

W ramach prowadzonych prac 
wykonane zostaną również dwie 
zatoki autobusowe, ścieżka ro-
werowa oraz parking dla oko-
ło 20 samochodów w rejonie 
ul. Botanicznej.
Tymczasem trwa budowa nowej 
drogi na osiedlu Słoneczna Do-
lina. Powstaje ona w ciągu ul. 
Neptuna, w miejscu istniejącej 
do tej pory drogi gruntowej. 
Prace obejmują także przygoto-
wanie sieci kanalizacji deszczo-
wej, oświetlenia ulicznego oraz 
kanalizacji sanitarnej. Łączny 
koszt to 2,1 mln zł. Kolejne 
przedsięwzięcie w tym rejonie 
miasta objąć ma ul. Lawendową 
(dawniej PGR Nowy Dwór), Jo-
wisza i Mielżyńskiego. Pojawią 
się tu asfaltowa nawierzchnia, 
ścieżki rowerowe i oświetlenie. 
Szacunkowy koszt inwestycji, 
której realizacja planowana jest 
do 2019 r., wynosi około 15 
mln zł. Łącznie na uzbrojenie 
terenów w rejonie osiedla Sło-

neczna Dolina miasto zamierza 
przeznaczyć w najbliższych la-
tach ponad 54 mln zł. 
Poprawie bezpieczeństwa służy 
przebudowa wiaduktu w ciągu 
drogi drogi krajowej nr 88 nad 
ul. Hagera.Wśród inwestycji dro-
gowych planowanych w Zabrzu 
w najbliższym czasie jest m.in. 
budowa ekranów akustycznych 
wzdłuż drogi krajowej nr 88 
w Maciejowie. Rozbudowana ma 
zostać także ul. Handlowa, któ-
ra docelowo uzyska połączenie 
z ul. Pyskowicką.
Już niebawem nowe oblicze za-
prezentuje Kwartał Sztuki. Prze-
budowa infrastruktury technicz-
nej w rejonie Teatru Nowego, 
Filharmonii Zabrzańskiej i Wyż-
szej Szkoły Technicznej ruszyła 
późną wiosną tego roku. Prace 
obejmują przebudowę kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, 
oświetlenia oraz wykonanie no-
wej nawierzchni ulic i chodników.
Realizowane i planowane inwe-

stycje drogowe to kontynuacja 
prowadzonych już od lat przed-
sięwzięć, dzięki którym jazda 
po Zabrzu staje się coraz bar-
dziej bezpieczna i komfortowa. 
Odczuwają to m.in. kierowcy 
korzystający z Drogowej Trasy 
Średnicowej. Do budowy jej za-
brzańskiego odcinka miasto do-
łożyło 41,7 mln zł. Średnicówkę 
połączyła z ul. Makoszowską 
nowo wybudowana ul. Winklera. 
Droga kosztowała 7,3 mln zł. 
W miejscu niebezpiecznych 
skrzyżowań, m.in. wzdłuż 
al. Korfantego, powstały ronda. 
Dostosowująca się do natęże-
nia ruchu sygnalizacja świetlna, 
dodatkowy pas ruchu dla samo-
chodów i wysepka dla pieszych 
pojawiły się z kolei u zbiegu ulic 
Wolności i Kondratowicza. Prze-
budowa niebezpiecznego skrzy-
żowania kosztowała 2,3 mln zł, 
a 85 procent tej kwoty stanowi-
ło pozyskane przez miasto dofi-
nansowanie unijne.  (hm)

Na tę wiadomość kierowcy czekali z niecierpliwością. Generalny remont czeka ul. Piłsudskiego 
w Zabrzu. Właśnie ogłoszony został przetarg dotyczący pierwszego etapu przebudowy. 

A to tylko jedna z realizowanych w mieście inwestycji drogowych. Prace trwają m.in. 
na osiedlu Słoneczna Dolina.

Prawie 42 mln zł dołożyło miasto ze swojego budżetu 
do budowy zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej

Dobre wieści dla kierowców

Nowa nawierzchnia ul. Sikorskiego w Pawłowie

Budowa nowej drogi na osiedlu Słoneczna Dolina

Zabrze konsekwentnie modernizuje swój układ komunikacyjny
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TAKIE 

SĄ LICZBY:

800 metrów ul. Piłsudskiego, na odcinku 

od ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego, 

zyska nową nawierzchnię w ramach 

I etapu przebudowy drogi

700 tys. 
metrów kwadratowych dróg zyskało 

nową nawierzchnię w ramach realizowanego 

w ostatnich latach projektu poprawy 

gospodarki wodno-ściekowej

3,8 tysią
ca metrów kwadratowych 

nawierzchni zostanie wymienionych 

w ramach trwającej modernizacji 

Kwartału Sztuki
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Należy do grona największych spółdzielni mieszkaniowych w kraju. W jej zasobach znajduje się 
ponad dwieście budynków, w których mieszka około 30 tysięcy lokatorów. Świętująca właśnie 
jubileusz 60-lecia Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa dużą wagę przykłada, by zapewnić  
im komfortowe warunki. Stąd m.in. zakrojony na szeroką skalę program termomodernizacji.
– Od 2003 roku na naszych osie-
dlach stale odnawiamy elewacje 
i ściągamy szkodliwe materiały. 
W efekcie wyraźnie widać nas  
w mieście – uśmiecha się Włodzi-
mierz Bosowski, prezes Zabrzań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
– Rekultywacja terenów zielonych 
oraz intensywne działania termo-

modernizacyne, prowadzone przy 
udziale środków unijnych oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, wpływają na energo-
oszczędność, a przede wszystkim 
wizerunek Zabrza i samopoczucie 
jego mieszkańców – dodaje.
– Spółdzielnia kompleksowo 
zarządza nieruchomościami 

przy równoległym prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Na-
sza spółdzielnia zaspokaja rów-
nież, co spółdzielczość wyróżnia 
spośród innych zarządców, po-
trzeby społeczne i kulturalno-
-oświatowe. Prowadzi dwa pręż-
nie działające kluby: „Kwadrat”  
i „Pastel” – zwraca uwagę  

Bożena Olesińska z zarządu 
ZSM. Spółdzielnia prowadzi tak-
że własny zakład budowlano-re-
montowy świadczący usługi na 
rzecz mieszkańców. 
Nie wszyscy wiedzą, że założona 
w 1958 r. Zabrzańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa zapoczątko-
wała tak naprawdę rozwój bu-

downictwa mieszkaniowego na 
terenie Zabrza. Jej bloki zaczęły 
powstawać wzdłuż ulic Gen. de 
Gaulle`a, Opolskiej, Cieszyń-
skiej, Mehoffera, Krasińskiego 
i Kowalczyka. Powstało osie-
dle przy ul. Kowalskiej i Św. 
Barbary, budynki przy rogu ulic 
Sądowej i Wallek-Walewskiego, 

ulicy Reymonta i Anieli Krzywoń. 

Ostatnie osiedle mieszkaniowe 

ZSM oddała do użytku w latach 

90. To osiedle Kopernika. Łącz-

nie spółdzielnia zarządza 214 

budynkami mieszkalnymi, zloka-

lizowanymi w sześciu rejonach 

miasta. (hm)

Okolicznościowy tort i turniej sza-
chowy czekały na gości, którzy  
w ubiegłą środę odwiedzili  zabrzań-
skie Targowisko Pod Ratuszem. Tego 
dnia mijały bowiem trzy lata od od-
dania do użytku zmodernizowanego 
obiektu przy ul. Boboli. 

Targowisko przy ul. Boboli zna 
chyba każdy zabrzanin. Kupcy 
ulokowali się tu na początku lat 
90. Przez 22 lata targowisko funk-
cjonowało w niezmienionej formie. 
Trzy lata temu zaprezentowało się 
po gruntownej metamorfozie. Na 
targowisku powstało 18 pawilonów 
handlowych o łącznej powierzchni 
użytkowej około dwóch tysięcy me-
trów kwadratowych. Są one podzie-

lone na 150 punktów handlowych. 
Teren został objęty monitoringiem. 
Koszt inwestycji to 7,8 mln zł.  
Aż 70 procent tej kwoty pochodzi 
z unijnego programu JESSICA. Na 
resztę podpisano umowę kredy-
tową z Bankiem Ochrony Środo-
wiska. 
– Zmodernizowane targowisko  
w centrum Zabrza jest jedną z wizy-
tówek naszego miasta, otwartego 
na potrzeby ludzi i wolnego rynku. 
Nowoczesna infrastruktura, sze-
roka gama produktów i położenie 
przy głównych ciągach komuni-
kacyjnych to gwarancja szybkich 
i udanych zakupów – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata  
Mańka-Szulik.   (hm)

ZAKUPY PRZY TORCIE I SZACHOWNICY
TRZECIE URODZINY OBCHODZIŁO W UBIEGŁYM TYGODNIU ZABRZAŃSKIE TARGOWISKO POD RATUSZEM

Najmłodsi rywalizowali przy szachownicach

Na klientów czekał 
urodzinowy tort
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JUBILEUSZ 60-LECIA OBCHODZI W TYM ROKU ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

ZABRZAŃSKA 
SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA:
230 nieruchomości

214 budynków mieszkalnych

30 tysięcy lokatorów

139 lokali użytkowych

60 lat historii

W takich budynkach 
chce się mieszkać

16–22.10.2018 (nr 898)
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– To nie jest tylko kolejna elek-
trociepłownia. To coś znacznie 
więcej – podkreśla Pekka Lund-
mark, prezes Grupy Fortum. – To 
kluczowy element nowoczesnej 
infrastruktury ciepłowniczej Za-
brza i Bytomia na najbliższe dzie-
sięciolecia. Ta elektrociepłownia 
jest symbolem zmiany – dodaje.
O wyjątkowości nowej inwesty-
cji stanowi przede wszystkim jej 
elastyczność paliwowa. Elektro-
ciepłownia będzie mogła być za-
silana trzema różnymi paliwami: 
węglem, RDF-em, a także bioma-
są. Proporcja poszczególnych ro-
dzajów paliwa może być zmienia-
na, w zależności od ich cen oraz 
dostępności, co zapewni insta-
lacji bezpieczne funkcjonowanie 
przez następne kilkadziesiąt lat. 
Po raz pierwszy w polskiej elek-

trociepłowni zostanie wykorzysta-
ny RDF. Jest to paliwo wyproduko-
wane z odpadów nienadających 
się do ponownego wykorzystania. 
Tym samym EC Zabrze idealnie 
wpisuje się w tzw. gospodarkę  
o obiegu zamkniętym, w której to, 
co mogłoby trafić na wysypiska 
śmieci, trafia po przetworzeniu 
do elektrociepłowni i służy wytwa-
rzaniu ciepła oraz prądu. 
– Budowa nowoczesnej elek-
trociepłowni w Zabrzu jest do-
skonałym przykładem dobrej 
współpracy samorządu lokalnego  
z wiodącym w skali globalnej kon-
cernem energetycznym. Bezpie-
czeństwo energetyczne Zabrza 
jest naszym priorytetem. Należy 
także zaznaczyć, że wdrożone 
rozwiązania pozytywnie wpływają 
na środowisko naturalne – mówi 

prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka- Szulik. 
Nowy kompleks zastąpił dotych-
czasowe, wyeksploatowane jed-
nostki. Dzięki zastosowanej tech-
nologii emisja szkodliwych pyłów 
z elektrociepłowni zmniejszy się 
ponad jedenastokrotnie, dwutlen-
ku siarki ponad siedmiokrotnie. 
a tlenku azotu blisko trzykrotnie.
– Ochrona środowiska i walka 
o czyste powietrze to wspólne 
zadanie współczesnego świata. 
Fortum i nowa elektrociepłow-
nia w Zabrzu w te plany dosko-
nale się wpisuje – mówi Piotr 
Woźny, wiceprezes Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, który 
uczestniczył w debacie towarzy-
szącej otwarciu nowego zakładu. 
Nowa elektrociepłownia już  

w tym sezonie grzewczym będzie 
produkować ciepło dla kilku-
dziesięciu tysięcy gospodarstw 
domowych w Zabrzu i Bytomiu. 
Dostarczanie go umożliwi 10-kilo-
metrowy rurociąg, który połączył 
oba miasta. Powstał w całości  
z wyprodukowanych na Śląsku rur 
preizolowanych, wyposażonych 
w specjalny system alarmowy 
umożliwiający stały nadzór nad 
instalacją. Część prac została 
wykonana metodą mikrotunelin-
gu, pozwalającą na bezwykopowe 
układanie rur. – Na 10-kilome-
trowej długości powstało 76 za-
worów odcinających, 80 zasuw 
klinowych i 18 przepustnic. Ca-
łość połączono 2211 spawami 
– wylicza Kamila Zybura-Pluta  
z Fortum.  (hm)

To największa w Polsce i jedna z najważniejszych na świecie inwestycji firmy Fortum! Jej wartość 
sięga 870 milionów złotych. Otwarty właśnie w Zabrzu zakład to najnowocześniejsza w Europie 

elektrociepłownia należąca do fińskiego koncernu. Ekologiczne ciepło popłynie z niej  
do 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

Nad kompleksem 
góruje komin 
o wysokości 
200 metrów

Najnowocześniejsza w Europie 
elektrociepłownia powstała 

w Zabrzu

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, prezes Grupy Fortum 
Pekka Lundmark i wiceprezes NFOŚiGW Piotr Woźny

Ciepło z nowego zakładu
popłynie do 70 tysięcy
gospodarstw domowych 
w dwóch miastach
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TROCHĘ 
HISTORII

Historia zabrzańskiego zakładu sięga 
1896 r. Wówczas rozpoczęto budowę 

elektrowni, w której rok później ruszyła 
produkcja prądu. W latach 70.  

XX wieku zakład przekształcono  
w elektrociepłownię. Od 2011 r. stanowi 

ona część Fortum. Decyzja o budowie 
w Zabrzu nowej elektrociepłowni zapadła 

w 2015 r. Pierwsze prace budowlane 
rozpoczęły się w maju 2016 r. 

Nowy kompleks otwarto 
20 września tego roku.
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Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu zyskał nową filię

Scena Kameralna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu od ubiegłego 
tygodnia gości już artystów. Nowa fi lia powstała przy ul. Park Hutniczy, 

w zabytkowym budynku, który wcześniej przeszedł renowację. 
Z obiektu korzystać będzie także pobliski Teatr Nowy, który już teraz 

prezentuje tu niektóre spektakle w ramach trwającego Festiwalu 
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”.

– Scena 
K a m e r a l n a 
MOK oficjalnie zainaugu-
rowała działalność 12 październi-
ka. Jak pierwsi wystąpili tu mali 
artyści ze Szkoły Podstawowej nr 
30 w Zabrzu. – Remont tego bu-
dynku to część dużego projektu 

r e -
al izo-

wanego 
w naszych 

czterech fi-
liach – zwraca 

uwagę Katarzyna 
Flak, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Zabrzu. – Po-
zostałe obiekty były remontowa-
ne w czasie użytkowania, ten 
powstawał praktycznie od począt-
ku, ponieważ sala przez lata nie 
była wykorzystywana – dodaje.

W budynku wykonane zostały 
wszystkie instalacje, wymienio-
no okna i drzwi. Docieplone, wy-
równane i pomalowane zostały 
ściany, wykonano nowe wylew-
ki. – Przekazujemy mieszkań-
com kolejny obiekt, który jesz-
cze niedawno był w bardzo złym 
stanie – mówi wiceprezydent Za-
brza Katarzyna Dzióba. – Scena 
Kameralna MOK przygotowana 
została w Kwartale Sztuki. Po 
sąsiedzku funkcjonują Teatr 
Nowy, Filharmonia Zabrzańska 

i Wyższa Szkoła Techniczna. Ta 
sala będzie mogła być wykorzy-
stywana w przeróżny sposób, 
a dzięki położeniu i klimatowi 
będzie to miejsce szczególne – 
dodaje.
– Teatr Nowy od lat potrzebował 
małej sceny jak powietrza – przy-
znaje Jerzy Makselon, dyrektor 
Teatru Nowego w Zabrzu. – Bar-
dzo się cieszę, że w dawnej sali 
gimnastycznej taki obiekt po-
wstał – dodaje. Remont budynku 
kosztował 1,5 mln zł.   (hm)

Program 
artystyczny 

towarzyszący 
otwarciu sali

 przygotowali
 uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 30 
w Zabrzu

Monumentalną IX Symfonię 
d-moll z „Odą do radości” Lu-
dwiga van Beethovena można 
było usłyszeć w ubiegłym tygo-
dniu w Domu Muzyki i Tańca. Na 
scenie wystąpili artyści Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii 
Zabrzańskiej, chóru Resonans 
con tutti oraz japońskiego chóru 
z miasta Takasaki.

Historia chóru Takasaki Daiko 
sięga 1974 r. Jego nazwę moż-
na przetłumaczyć jako chór IX 
Symfonii Ludwiga van Beetho-
vena. Artyści występują na 
największych scenach świata. 

W Zabrzu gościli już szesna-
ście lat temu. – Od początku 
naszym celem było wspiera-
nie przyjaźni między narodami 
i pokoju na świecie. To dla 
nas bardzo ważne idee – pod-
kreśla Yoko Akabane, dyry-
gentka i prezes chóru Taka-
saki Daiko. 
IX Symfonię d-moll z Ludwiga 
van Beethovena wykonało na 
scenie Domu Muzyki i Tańca 
dwustu artystów. Z okazji set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości japoń-
scy chórzyści zaśpiewali także 

pierwszy polski hymn Gaude 

Mater Polonia. Zabrzański 

koncert wpisał się w obcho-

dy przypadającej w przyszłym 

roku setnej rocznicy nawiąza-

nia stosunków dyplomatycz-

nych między Japonią a Polską. 

– Japonię i Polskę łączą silne 

więzi. Ich podstawą są relacje 

międzyludzkie. Mam nadzieję, 

że nasza współpraca będzie 

się nadal rozwijać w przy-

szłości  – podkreśla Tsukasa 

Kawada, ambasador Japonii 

w Polsce.  (hm)

Śpiewając, wspierają przyjaźń między narodami
JAPOŃSCY CHÓRZYŚCI ZAPREZENTOWALI SIĘ NA SCENIE DOMU MUZYKI I TAŃCA

Japońscy chórzyści na scenie Domu Muzyki i Tańca
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– Scena 
K a m e r a l n a 

r e -
al izo-

wanego 
w naszych 

czterech fi-
liach – zwraca 

uwagę Katarzyna
Flak, dyrektor Miejskiego 

Mała scena już gości artystów

Nowa filia oficjalnie rozpoczęła 
działalność 12 października

Po renowacji wnętrza budynku 
prezentują się bardzo 

efektownie
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