
Zaksięgowana kwota ze zbiórek 
to 47 milionów 248 tysięcy 415 
złotych i 5 groszy.  Dodatkowe 
3 miliony 600 tysięcy złotych 
zebrano na aukcji Allegro. Pie-
niądze trafią na zakup sprzętu 
medycznego do wczesnego wy-
krywania nowotworów, dla dzie-
ci z chorobami nefrologicznymi  
i urologicznymi. Aparatura trafi 
w sumie do 51 ośrodków w ca-
łej Polsce, w tym także do szpi-
tali w Chorzowie i Katowicach. 
Chorzowski szpital ma wzboga-
cić się dzięki zbiórce pieniędzy 
o specjalistyczną kamerę do 
diagnostyki wspomnianych cho-
rób i schorzeń.
- Orkiestra zbierała już pie-

niądze dla potrzeb oddziałów 
nefrologii i urologii, ale to było 
dziesięć lat temu. Ten sprzęt 
zdążył się już zużyć - tłumaczył 
Jerzy Owsiak. 

Serce tegorocznego finału 
WOŚP biło na Śląsku. Najwięk-
szy z organizowanych ponad 
800 koncertów w całej Polsce, 
odbył się w Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku w Chorzo-
wie. Ale kwesty odbywały się 
na całym świecie - od Nowej 
Zelandii, przez Europę po bazy 
polskich wojsk w Afganistanie. 
W sumie na konta WOŚP powę-
drowało ponad 5 mln zł więcej 
niż w 2010 roku. 

Zakończyły się prace tech-
niczne w Zabytkowej Ko-
palni Węgla Kamiennego 
„Guido”. Kopalnia jest po-
nownie otwarta dla zwie-
dzających. 
Przerwa w pracy wyciągu 
szybowego była podykto-
wana koniecznością prze-
prowadzenia przeglądu 

silnika napędowego ge-
neratora układu przetwor-
nicy maszyny wyciągowej. 
Prace trwały od połowy 
lutego.

Szczegóły: 
www.kopalniaguido.pl

Brak oświetlenia posesji lub 
numeru porządkowego może 
uszczuplić portfel ich wła-
ścicieli lub administratorów. 
Zabrzańska Straż Miejska 
rozpoczęła kontrolę oznacze-
nia nieruchomości na terenie 
miasta. 

Akcja potrwa do 25 marca. 
Sprawdzane będą zarówno 
posesje prywatne, jak i te na-
leżące do instytucji.
- Strażnicy miejscy będą kon-
trolować wybrane nierucho-
mości w podległych rejonach 
służbowych w zakresie ozna-

czenia posesji stosownymi ta-
bliczkami z numerami porząd-
kowymi. Ponadto kontrolom 
poddane zostanie oświetlenie 
tabliczek z numerami porząd-
kowymi nieruchomości. 
W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości strażnicy 
miejscy będą podejmować 
działania ukierunkowane na 
wyegzekwowanie od właścicie-
la lub administratora posesji 
uzupełnienia numeru porząd-
kowego - wyjaśnia Mirosława 
Uziel - Kisińska, zastępca 
komendanta Straży Miejskiej  
w Zabrzu. (m)

Będzie gotowa za trzy 
miesiące, ale terena-
mi, do których popro-
wadzi, inwestorzy już 
się interesują. Dzięki 
drodze do zabrzańskiej 
części Katowickiej 
Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej jest szansa 
na kolejne miejsca 
pracy.

Roboty przy budowie drogi 
umożliwiającej dojazd do tere-
nów Strefy w rejonie ulic Ofiar 
Katynia w Rokitnicy ruszyły 
w grudniu. Zanim jednak po-
jawili się tam drogowcy, ko-
nieczna była wycinka drzew.  
 
Prace idą pełną parą, bo ob-
szarami w zabrzańskiej części 
są zainteresowani potencjalni 
inwestorzy. Jak zapewnia Ra-
fał Kobos, pełnomocnik prezy-
denta miasta ds. inwestorów 
prowadzone są rozmowy z fir-
mami branży motoryzacyjnej 
i spożywczej. O tereny pytają 
także producenci stali oraz 
potentaci sektora logistycz-
nego. W praktyce oznacza 

to powstanie kolejnych miejsc 
pracy. Z myślą o firmach zainte-
resowanych otwarciem swoich 
podwojów w obszarach strefy, 

ruszy niebawem portal infor-
macyjny. Projekt budowy drogi 
współfinansuje Unia Europejska 
w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. 
Gmina otrzymała na ten cel aż 
4 mln zł.  (mar)

- To dowodzi, że ludzie nam ufa-
ją, i nawet mimo kryzysu, chęt-
nie dzielą się z innymi - podkre-
ślał Jurek Owsiak dziękując jed-
nocześnie prezydent Zabrza, 
Małgorzacie Mańce - Szulik  
i Chorzowa, Andrzejowi Kotali, 
za pomoc formalną i logistycz-

Jurek Owsiak podsumował 19. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w zabrzańskiej kopalni „Guido”

Śląsk przyniósł szczęście - padł rekord
Wybór miejsca nie był przypadkiem. Jurek Owsiak, dyrygujący od 
19 lat najgłośniejszą i największą Orkiestrą świata, o wynikach te-
gorocznej, wielkiej zbiórki opowiedział na poziomie 320 metrów pod 
ziemią, w zabytkowej kopalni „Guido“. To właśnie stamtąd ruszył  
w Polskę korowód czerwonych serduszek XIX finału, a dobre duchy 
zadbały o kolejny rekord. Zebrano grubo ponad 47 milionów złotych!

Nie 
oznaczyłeś 
swojej posesji?  
Możesz dostać mandat

Trwają prace przy budowie drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wyniki tegorocznej zbiórki WOŚP prezentują (od lewej): Leszek Żurek (dyrektor kopalni Guido), Małgorzata Mańka - Szulik (prezydent Zabrza), 
Jerzy Owsiak (szef WOŚP), Andrzej Kotala (prezydent Chorzowa), Andrzej Gąska (Śląska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach). 

Inwestorzy już pukają

Droga będzie gotowa 
przed wakacjami

ną, bez którego, jak zaznaczył 
trudno byłoby zorganizować 
przedsięwzięcie na taką skalę. 
Główny Dyrygent RP to jednak 
gość zawsze i wszędzie mile 
widziany. 
- Dyryguj nam Jurku, jak najdłu-
żej - życzyła Owsiakowi prezy-
dent Małgorzata Mańka - Szulik.
Za niecały rok, jubileuszowy, 20 
Wielki Finał Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy wyruszy w Polskę  
z Zakopanego. 
- Na Śląsku czujemy się jak  
w domu. Na pewno jeszcze 
kiedyś tu wrócimy - obiecał  
J. Owsiak. (mar)

Guido 
już czynne


