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Gramy w europejskich pucharach!
Zajmując czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy,
Górnik Zabrze zapewnił sobie udział w kwalifikacjach
do Ligi Europy. Zakończony właśnie sezon był najlepszym
dla Trójkolorowych od prawie ćwierć wieku.

WOKÓŁ NAS
MIŁOŚNICY JEDNOŚLADÓW DOSTALI DO DYSPOZYCJI KILKADZIESIĄT ROWERÓW W RÓŻNYCH WERSJACH

Wypożycz rower i poznawaj miasto!
TAKIE SĄ LICZBY:

28 km

to długość ścieżek
rowerowych w Zabrzu

14,5 km

Fot. Igor Cieślicki

to długość tras dla pieszych
i rowerzystów stworzonych
w efekcie rekultywacji
terenów nad Bytomką

57,5 km

to długość szlaku
prowadzącego wokół miasta

– Z myślą o rowerzystach podejmujemy
w Zabrzu wiele działań. Już kilka lat temu
wytyczony został prowadzący wokół miasta szlak rowery. Powstają kolejne ścieżki.
Uruchomienie programu Zabrzański Rower Miejski jest kolejnym etapem tworzenia przyjaznych rozwiązań dla miłośników
jazdy na rowerze – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Do dyspozycji rowerzystów oddane zostały 32 rowery, w tym dwa rowery dziecięce, dwa tandemy i jeden rower familijny
typu cargo, w którym dzięki zamontowanym ławeczkom i pasom bezpieczeństwa
można wygodnie i bezpiecznie przewieźć
nawet czworo dzieci. Rowery można wypożyczać w stacjach zlokalizowanych przy
dworcu kolejowym, Łaźni Łańcuszkowej
przy ul. Wolności, Kopalni Guido przy
ul. 3 Maja oraz budynku Sztolni Królowa
Luiza przy ul. Miarki.
– Zabrze to kolejne miasto metropolii, które
postanowiło wdrożyć system Nextbike. Nasze rowery są już dostępne w Katowicach,
Gliwicach, w tym roku będą z nich mogli
również skorzystać między innymi mieszkańcy Tychów i Sosnowca – mówi Tomasz
Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska.
Z wypożyczalni w różnych miastach
można korzystać za pomocą jednego konta utworzonego w systemie.
By skorzystać z oferty, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej

ZabrzanskiRowerMiejski.pl. Należy również wnieść (przy użyciu karty płatniczej
lub kredytowej) 10 zł opłaty inicjalnej,
z której finansowane będą późniejsze wypożyczenia. Pierwsze 15 minut każdego
wypożyczenia jest bezpłatne. Za pierwszą
godzinę zapłacimy 1 zł, za drugą 2 zł, za
trzecią 3 zł, a za każdą kolejną po 4 zł.
Aby wypożyczyć rower, wystarczy wpisać na terminalu stacji wypożyczeń swój
numer telefonu i kod PIN, który otrzymujemy podczas rejestracji oraz numer
wypożyczanego roweru, a potem wypiąć
rower z elektrozamka. Można również
skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej
Nextbike. Nie wymaga ona każdorazowego logowania w systemie. Wystarczy

wpisać numer roweru lub zeskanować
kod QR. Trwa to zaledwie kilka sekund.
Zainaugurowany właśnie projekt Zabrzański Rower Miejski to program pilotażowy. Jeżeli takie rozwiązanie spodoba
się mieszkańcom Zabrza, system ma zostać rozbudowany. 
GOR

Rower w wersji cargo wyposażony jest w pasy

Panel umożliwiający wypożyczanie rowerów przy Łaźni Łańcuszkowej
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Fot. Igor Cieślicki

Cztery stacje, w których można wypożyczać rowery, uruchomione zostały w naszym mieście. Do dyspozycji są rowery
miejskie, tandemy, rowerki dziecięce, a nawet umożliwiający
przewożenie czwórki dzieci pojazd w wersji cargo.

Fot. Igor Cieślicki

Jako pierwsi rowery przetestowali uczestnicy zajęć w ramach Aktywnego Zabrza
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Widownia Domu Muzyki i Tańca wypełniła się po brzegi

Dni pod znakiem
rodzinnych wartości
„Rodzina – radość miłości”
to hasło XI Metropolitalnego Święta Rodziny, które
19 maja zostało zainaugurowane w Domu Muzyki i Tańca. Na zabrzańskiej scenie wystąpili Piotr
Rubik (na zdj. obok) i zaproszeni przez niego goście.
– Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny to kolejna szansa, by podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym
świecie i naszym społeczeństwie. To kolejna szansa, by docenić dar małżeństwa
i miłości rodzinnej, kolejna szansa, by
wspomóc budowanie solidnych i trwałych ognisk rodzinnych. Chcemy kolejny
już raz podkreślić niezwykłą rolę rodziny
w dzisiejszych czasach – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która zainicjowała obchody wraz
ze śp. Krystyną Bochenek. – W Zabrzu
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O medycynie przyszłości

Fot. Igor Cieślicki

Wypożycz rower i poznawaj miasto!

inicjatyw podejmowanych z myślą o rodzinach jest bardzo dużo. Przez cały rok
pracujemy, przygotowujemy projekty,
pozyskujemy środki. Działań prorodzinnych przez 365 dni w roku nie brakuje,
a dziś chcemy świętować, mówić o tym,
co najpiękniejsze, ale też i o tym, co nam
zagraża – dodaje.
Idea Metropolitalnego Święta Rodziny
zrodziła się w 2007 r. podczas śląskiej
pielgrzymki samorządowców i parla-

WOKÓŁ NAS

mentarzystów z ówczesnym metropolitą katowickim arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu. Została ona
zorganizowana w 750-lecie śmierci św.
Jacka, patrona Śląska. – Stwierdziliśmy
wówczas, że musimy z czymś wrócić do
domu. To święto wymyśliliśmy tak naprawdę na przystanku autobusowym
w Rzymie. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak owocuje i się rozwija – podkreśla Damian Zimoń, arcybiskup senior
archidiecezji katowickiej, który wziął
udział w inauguracji tegorocznych obchodów.
– Metropolitalne Święto Rodziny podejmuje niezwykle ważny dla nas temat,
jakim jest zdrowa, normalna i pobożna

Publiczność bawiła się znakomicie

Zaproszeni przez Piotra Rubika soliści na scenie Domu Muzyki i Tańca

rodzina, w której człowiek może czuć się
bezpiecznie, wzrastać w niej, rozwijać
swoje talenty otrzymane od Pana Boga.
Myślę, że bardzo dobrze się dzieje, że
o rodzinie tak dużo w tych dniach mówimy i to na różny sposób. Bo przecież
to nie tylko ten koncert, ale i modlitwy
oraz spotkania w różnych miejscach podejmują tę tematykę – zaznacza biskup
pomocniczy diecezji gliwickiej Andrzej
Iwanecki.
Podczas koncertu inauguracyjnego widownia Domu Muzyki i Tańca wypełniła się po brzegi. – Pierwszy raz jesteśmy
na Metropolitalnym Święcie Rodziny. To
dobry sposób, by promować wartości
rodzinne. Wychowałem się w większej

Fot. Igor Cieślicki

Arcybiskup senior Damian Zimoń
i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

rodzinie i wspominam to bardzo dobrze.
Rodzina jest dla mnie wszystkim – mówi
Jan Widzyk.
– Rodzina to przede wszystkim poczucie
bezpieczeństwa. Dzięki bliskim człowiek
nie jest skazany na samotność. Może
dzielić z rodziną nie tylko radości dnia
codziennego, ale i smutki. To w rodzinie
tkwi wielkie wsparcie i pociecha w trudnych chwilach – zwraca uwagę Jolanta
Boczek, która na koncert wybrała się
z rodziną. – Miałam to szczęście, że wychowałam się w wielopokoleniowej rodzinie. Takie święto jest bardzo dobrym
pomysłem. Współczesna rodzina jest narażona na wiele niebezpieczeństw i musi
zmagać się z wieloma przeciwnościami.
Metropolitalne Święto Rodziny przypomina nam o jej wadze i na pewno zbliża
ludzi – dodaje.
– Rodzina jest bardzo ważna, jest ostoją.
Staramy się spędzać ze sobą dużo czasu,
spotykamy się z okazji świąt i rodzinnych uroczystości. Dziś pewne rzeczy się
zmieniają i powodują, że czasem więzy
rodzinne ulegają rozluźnieniu. Młodzi ludzie często wyjeżdżają, usamodzielniają
się z dala od bliskich. Wówczas trudniej
o podtrzymywanie relacji – przyznają
państwo Nadzieja i Henryk Kamieńscy.
W program Metropolitalnego Święta
Rodziny wpisują się koncerty, wykłady, wystawy, spektakle, kiermasze,
festyny, pikniki rodzinne, konkursy,
imprezy sportowe i wydarzenia religijne. Szczegółowe informacje dotyczące programu obchodów można znaleźć na stronie internetowej
www.swieto-rodziny.pl.

MM
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WOKÓŁ NAS
DO DYSPOZYCJI KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO PLATAN PRZEKAZANO NOWY PARKING

Zewnętrzna rampa umożliwia wjazd na najwyższy poziom parkingu

Trzykondygnacyjny parking, przygotowany w ramach rozbudowy Centrum Handlowego Platan, jest już do dyspozycji klientów.
Obiekt może pomieścić ponad pięćset samochodów. Z najwyższego poziomu podziwiać można panoramę miasta.
Choć zakończenie rozbudowy i modernizacji Platana ma nastąpić jesienią, już
teraz klienci mogą korzystać z trzykondygnacyjnego parkingu nad nową częścią galerii. Jest on wyposażony w cztery
rampy wewnętrzne oraz jedną zewnętrzną. Znajdują się tam stanowiska dedykowane rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym. Docelowo kierowcy będą
mogli korzystać z infokiosków i aplikacji

ułatwiającej odnalezienie swojego auta.
Na parkingu będą również miejsca do
ładowania samochodów elektrycznych
dostosowane do różnego typu pojazdów. System w pełni ruszy wraz z otwarciem powiększonej galerii.
– Zakończenie budowy wielopoziomowego parkingu to dla nas ważny moment,
ponieważ projekt, który realizowaliśmy
przez kilka miesięcy, nabrał już rzeczy-

W ramach prowadzonych prac wymieniana jest nawierzchnia placu Teatralnego
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wistych kształtów – mówi Wojciech Godlewski z firmy NEPI Rockcastle Poland.
– Wygodny i bezpieczny parking jest jednym z elementów decydujących o tym, że
klienci pozytywnie oceniają centrum handlowe. Dzięki nowoczesnemu systemowi
zarządzania ruchem, kierowca odwiedzający Platana szybko i bezpiecznie znajdzie
wolne miejsce postojowe. Cieszymy się, że
Platan zaoferuje klientom jeden z najnowocześniejszych i najwygodniejszych systemów parkingowych – dodaje.
Parking wielopoziomowy oraz parking
zewnętrzny będą mieściły ponad 1,4 tysiąca pojazdów. To jeden z największych
bezpłatnych parkingów w mieście. – Ta
inwestycja z pewnością będzie służyła
mieszkańcom naszego miasta, którzy teraz
mają do dyspozycji dużą liczbę miejsc parkingowych w ścisłym centrum. Nowy parking ucieszy tych, którzy będą chcieli skorzystać z propozycji usytuowanych w pobliżu
instytucji kultury, w tym Teatru Nowego
czy Filharmonii Zabrzańskiej – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Intensywne prace trwają również po
drugiej stronie Centrum Handlowego
Platan, czyli na placu Teatralnym. Wkrótce pojawi się tu nowa nawierzchnia,
a centralnym punktem placu stanie się
fontanna w formie podświetlanych dysz
posadzkowych. Teren zyska nowe oświetlenie oraz zieleń.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Parkowanie z widokiem na miasto

WOKÓŁ NAS
KWARTAŁ SZTUKI ZMIENIA OBLICZE

Fot. Igor Cieślicki

Dla miłośników teatru i muzyki

W rejonie Kwartału Sztuki swoje siedziby mają m.in. Filharmonia Zabrzańska, Teatr Nowy...

Przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia
oraz dróg i chodników obejmuje rozpoczęta właśnie modernizacja infrastruktury w rejonie Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzańskiej. Tzw. Kwartał Sztuki ma zyskać w efekcie nowy blask
i stać się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.
a pierwsze dwa, trzy tygodnie również
kwestie formalne związane między innymi z zatwierdzeniem tymczasowej
organizacji ruchu, to tak naprawdę na
modernizację Kwartału Sztuki mamy
kwartał. A to już jest sztuka. I teraz
wiem, dlaczego tak nazwano tę część
miasta – śmieje się Janusz Klimek, prezes Technical Solutions. – Gdybyśmy
mieli do czynienia z nieznanym nam terenem, uznalibyśmy ten termin za nierealny i nie podjęlibyśmy się realizacji
takiego projektu. W Zabrzu wiemy jed-

TAKIE SĄ LICZBY:

423 metry

sieci wodociągowej

232 metry

kanalizacji sanitarnej

663 metry

kanalizacji deszczowej

107 metrów

sieci elektroenergetycznych

3813 m2

dróg i chodników

Fot. Igor Cieślicki

– Konsekwentnie rewitalizujemy obiekty na terenie naszego miasta, tworząc
przestrzeń przyjazną dla mieszkańców
i naszych gości. Kwartał Sztuki to miejsce, w którym funkcjonują między innymi Teatr Nowy i Filharmonia Zabrzańska. Na placu Teatralnym od wielu lat
występują uczestniczące w festiwalu
orkiestry dęte. Rozpoczęta właśnie inwestycja z pewnością przyczyni się do tego,
że to miejsce zyska nowy blask i stanie
się jednym z ulubionych miejsc mieszkańców i osób odwiedzających Zabrze
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Umowę dotyczącą modernizacji podpisano w ratuszu 8 maja. Wykonawcą
prac została firma Technical Solutions
z Kędzierzyna-Koźla, która wcześniej
prowadziła już w Zabrzu roboty w ramach projektu poprawy gospodarki
wodno-ściekowej. Jej ekipy pracowały
wówczas na cechującym się bardzo
zwartą zabudową osiedlu Wyzwolenia
oraz Zaborzu Północnym, gdzie musiały uporać się z pokładami wyjątkowo twardej skały. Teraz na realizację
projektu firma ma pięć miesięcy.
– Ale biorąc pod uwagę, że ostatni miesiąc zajmują formalności dotyczące
uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

nak, że możemy liczyć na dobrą współpracę i wsparcie ze strony zamawiającego. A to pozwala na końcowy sukces
– dodaje.
– Kwartał Sztuki to stosunkowo niewielki
obszar, ale pracy do wykonania jest tam
bardzo dużo. Nie wiemy też do końca,
na co natrafimy pod ziemią – zwraca
uwagę Danuta Bochyńska-Podloch,
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. – Dołożymy wszelkich starań, by
jak najszybciej reagować na wszelkie
niespodzianki napotkane w trakcie realizacji robót. Mam nadzieję, że z końcem
wakacji, a najpóźniej na początku roku
szkolnego, będziemy mogli cieszyć się
pięknie wykończonym placem Teatralnym i całym Kwartałem Sztuki – dodaje.

GOR

...oraz Wyższa Szkoła Techniczna
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WOKÓŁ NAS
RUSZYŁA PIĄTA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Decydujmy o tym, jak zmieniają się dzielnice

WAŻNE DATY:
28.05–9.07.2018 r.

– składanie wniosków

10.07–4.09.2018 r

– wstępna ocena wniosków
Fot. UM Zabrze

5.09.2018 r.

– ogłoszenie wyników
wstępnej oceny wniosków

20.09–5.10.2018 r.

W ramach budżetu partycypacyjnego powstają m.in. place zabaw i boiska

Do 9 lipca zgłaszać można projekty w ramach Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. To już piąta edycja przedsięwzięcia, które daje mieszkańcom możliwość decydowania o tym,
co nowego powstanie w ich dzielnicach.

8

16.10.2018 r.

– ogłoszenie wyników
głosowania

powstały m.in. nowe boiska, siłownie
pod chmurką, place zabaw, parkingi,
montowane jest oświetlenie wzdłuż
chodników i alejek ogrodowych.

Fot. UM Zabrze

z dużym zainteresowaniem,
a mieszkańcy kolejny raz
pokażą, jak duży potencjał
drzemie zarówno w nich, jak i w naszym
mieście. Zachęcam do udziału w piątej
edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Jestem przekonana, że warto
brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować, na co mają być wydatkowane
pieniądze przeznaczone na kolejne edycje budżetu partycypacyjnego – dodaje
prezydent miasta.
Dotychczas w naszym mieście zrealizowano już około 40 projektów
wybranych przez mieszkańców w ramach kolejnych edycji przedsięwzięcia. W poszczególnych dzielnicach
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Fot. UM Zabrze

– W tym roku w naszym mieście odbędzie się piąta edycja
Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. Doświadczenia
i efekty czterech poprzednich
pokazują
wyraźnie, że mieszkańcy chętnie biorą udział
w tego typu inicjatywach i nie brakuje im
ciekawych pomysłów,
dzięki którym nasza
Mała Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie
zabrzan budżetem partycypacyjnym
i możliwościami, jakie on daje. Z każdym
miesiącem przybywa zrealizowanych
projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Każdy zabrzanin
może mieć swój udział w pozytywnych
przemianach jakie przechodzi nasze
miasto. Dziś możemy nie tylko korzystać
z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale
samemu je kreować, dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi. Liczę na to, że piąta edycja
budżetu partycypacyjnego spotka się

– głosowanie mieszkańców

Kolejne propozycje inwestycji mogą
składać osoby, które ukończyły
16 lat i są zameldowane w Zabrzu.
Formularze w wersji elektronicznej
dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Zabrzu (www.
um.zabrze.pl). W wersji papierowej
można je otrzymać m.in. w Punktach
Obsługi Klienta zabrzańskiego magistratu (Centrum Handlowe M1 i budynek UM przy ul. Powstańców Śląskich
5–7) oraz w Sali Obsługi Klienta przy
ul. Wolności 286.

GOR

WOKÓŁ NAS
NASTĘPNY INWESTOR KUPIŁ DZIAŁKĘ NA TERENACH SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Strefa przyciąga kolejne firmy

Fot. UM Zabrze

TAKIE SĄ LICZBY:

65 mln zł

Na terenach specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu działa coraz więcej firm

Maszyny wykorzystywane w przetwórstwie tworzyw sztucznych
zamierza produkować w Zabrzu kolejna już firma, która kupiła
działkę na terenach specjalnej strefy ekonomicznej między Rokitnicą a Mikulczycami. Za teren o powierzchni 1,4 ha usytuowany przy ul. Donnersmarcka spółka Bagsik zapłaciła 1,45 mln zł.
– Firma Bagsik zamierza do końca przyszłego roku zrealizować w Zabrzu inwestycję o wartości ponad 5 milionów złotych. Powstanie nowy zakład, w którym
będą produkowane maszyny recyklingu.
Firma zatrudniać będzie 20 osób – mówi
Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W tym roku to już drugi inwestor, który zdecydował się na ulokowanie działalności w rejonie ul. Donnersmarc-

ZABRZAŃSKA STREFA
EKONOMICZNA:

157 ha

powierzchni

0,5 ha

to powierzchnia
najmniejszej działki

21 ha

to powierzchnia
największej działki

ka. W styczniu za 2 mln zł Ulus Metal
Polska S.A. kupił nieruchomość o powierzchni 2 ha. Firma chce zbudować
tu zakład, w którym będą produkowane części do samochodów (układy
hamulcowe oraz amortyzatory). Inwestycja o wartości ponad 40 mln zł
ruszy jeszcze w tym roku. W zakładzie
znajdzie pracę przynajmniej 80 osób.
Łącznie na prowadzenie działalności
na zabrzańskich terenach specjalnej
strefy ekonomicznej zdecydowało się
już prawie 20 firm.
Powierzchnia specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu sięga 157 ha. W rozwój jej terenów miasto zainwestowało
65 mln zł. Z myślą o przedsiębiorcach
powstała niezbędna infrastruktura,
w tym drogi, sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna.
– Efekt jest taki, że dziś prezentujemy inwestorom atrakcyjną ofertę. Jak widać,
spotyka się ona z dużym zainteresowaniem, o czym świadczą kolejne podmioty, które rozpoczynają działalność właśnie w Zabrzu. To przekłada się także
na spadek bezrobocia, które w naszym

zainwestowało miasto
w przygotowanie
terenów specjalnej strefy
ekonomicznej dla inwestorów

48 mln zł

wynoszą dotychczasowe
wpływy ze sprzedaży
nieruchomości

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

mieście wynosi tylko 6,6 procent – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 
GOR
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Komisja Budżetu i Inwestycji
7.06 godz. 16.00 – analiza wykonania budżetu Zabrza za rok 2017.
21.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
19.06 godz. 15.30 – ocena dotychczasowych inwestycji proekologicznych z uwzględnieniem hałdy
w Biskupicach. Komisja wyjazdowa.
21.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
13.06 godz. 16.00 – „O Zabrzu” –
punkty informacji turystycznej, kulturalnej i miejskiej. Komisja połączona
z wizytacją punktu informacji turystycznej przy ulicy Powstańców Śl.
21.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
6.06 godz. 16.00 – informacja o zrealizowanych i planowanych projektach w ramach funduszy europejskich POWER, Erasmus+, ZIT.
21.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
11.06 godz. 16.30 – infrastruktura miejska – ławki w przestrzeni
publicznej.
21.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
11.06 godz. 15.00 – przygotowanie
do akcji „Bezpieczne Wakacje 2018 r.”
– omówienie priorytetowych działań podejmowanych w ramach akcji.
Bezpieczeństwo w obrębie kąpielisk
i akwenów wodnych.
21.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
5.06 godz. 14.30 – opiniowanie
wykonania budżetu miasta za rok
2017. Spotkanie z biegłym rewidentem. Przyjęcie wniosku i uchwały
w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta.
Sprawy organizacyjne i bieżące.
21.06 godz. 14.30 – ocena działalności Wydziału Komunikacji, sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
13.06 godz. 16.00 – „O Zabrzu” –
punkty informacji turystycznej, kulturalnej i miejskiej. Komisja połączona
z wizytacją punktu informacji turystycznej przy ulicy Powstańców Śl.
21.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
7.06 godz. 17.30 – programy
zdrowotne realizowane w oparciu
o środki miasta i środki zewnętrzne
– możliwości. Dostępność do świadczeń zdrowotnych. Problem opieki
stomatologicznej w szkołach.
21.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
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ZA NAMI MAJOWA SESJA RADY MIASTA

Fot. Jerzy Przybysz

PLAN PRACY KOMISJI RADY MIASTA

WOKÓŁ NAS

Sala sesyjna zabrzańskiego ratusza

Stabilne finanse miasta
Siedem uchwał przyjęli radni podczas majowej sesji Rady
Miasta. Wśród poruszanych tematów znalazła się m.in.
piąta już edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz realizowane obecnie w mieście inwestycje.

– Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings
kolejny raz potwierdziła długoterminowy
rating krajowy Zabrza na poziomie „BBB+”
oraz międzynarodowy długoterminowy
rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna, a zatem
wszystko to, co planujemy, podejmujemy
i do czego się przygotowujemy, również
jest stabilne – mówiła w sprawozdaniu
z prac w okresie międzysesyjnym prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
O zmianach prawnych dotyczących budżetu obywatelskiego mówił podczas
sesji Eugeniusz Mizerski z Wydziału Budżetu i Analiz Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – W myśl nowych przepisów budżet
obywatelski jest formą konsultacji z mieszkańcami, a mieszkańcy w bezpośrednim
głosowaniu będą decydowali corocznie
o części wydatków z budżetu gminy. Ta
część to ma być nie mniej niż 0,5 procenta
wydatków gminy przedstawionych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Przepisy obowiązują od nowej kadencji
jednostek samorządu terytorialnego – tłumaczył Eugeniusz Mizerski.
Podczas sesji radni przyjęli m.in. uchwały
dotyczące zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2018

Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018–
2046. Zajęli się także trybem udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
oraz publicznych placówek wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego
oraz osoby fizyczne. 

GOR

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

CZERWIEC
7 (czw.)

Bogusław Znyk
Czesława Kowalczyk
Brygida Sarad

11 (pn.)

Mirosław Dynak
Dariusz Walerjański

14 (czw.) Elżbieta Adach
18 (pn.)

Łucja Chrzęstek-Bar
Rafał Marek
Łukasz Urbańczyk

21 (czw.) Jan Dąbrowski
Alojzy Cieśla
28 (czw.) Dariusz Walerjański

WOKÓŁ NAS
27 MAJA OBCHODZONY JEST DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Fot. UM Zabrze

Na pamiątkę pierwszych wyborów

Dzień Samorządu Terytorialnego był m.in. okazją do podziękowania urzędnikom przechodzącym na emeryturę

Dla upamiętnienia pierwszych demokratycznych wyborów
samorządowych z 1990 roku obchodzony jest 27 maja Dzień
Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji spotkali się również zabrzańscy samorządowcy.
– Korzystając z dobrych podwalin samorządności w naszym kraju, możemy tę
ideę nie tylko nadal realizować, ale też
starać się ciągle poprawiać i udoskonalać – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Chcę podziękować

radnym za ich zaangażowanie i pracę na
rzecz naszego miasta. Serdecznie dziękuję również wszystkim urzędnikom za
mrówczą, codzienną pracę, bez której
nie udałoby się zrealizować tak wielu
cennych i ważnych projektów. To ogrom-

na radość patrzeć jak zmienia się nasze
miasto. Dzisiaj bez wątpienia możemy
powiedzieć, że Zabrze to miasto nauki,
kultury, sportu, turystyki, a o gospodarce i przemyśle też nie zapominamy – podkreśla prezydent Zabrza.
Zabrzańskie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego odbyły się 25 maja
w Hotelu Diament. – Nasze miasto ciągle
się zmienia. Jako mieszkańcy nie wszystko może zauważamy, bo rośniemy razem
z tymi zmianami, ale wszyscy goście, którzy tu przyjeżdżają, dostrzegają te pozytywne przemiany – mówi Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta.
Na rosnącą liczbę inwestycji realizowanych w naszym mieście zwraca również uwagę Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów.
– To między innymi termomodernizacje
kolejnych obiektów użyteczności publicznej. Obecnie trwają prace związane ze
stworzeniem na Zandce Centrum Usług
Społecznych, a wkrótce przystąpimy do
realizacji dużej sali gimnastycznej przy
ulicy Płaskowickiej – wylicza Leszek
Szczygielski.
Dzień Samorządu Terytorialnego był
również okazją do złożenia podziękowań i uhonorowania najbardziej zasłużonych pracowników zabrzańskiego
ratusza. 

MM

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA PONOWNIE DOCENIONE W PRESTIŻOWYM RANKINGU

Zabrzańska kardiologia najlepsza w kraju

– To wielka radość, ale i zobowiązanie
wobec naszych obecnych i przyszłych pacjentów. Fakt ten cieszy tym bardziej, że
do tego sukcesu przyczynił się znakomity
zespół profesjonalistów, lekarzy i naukowców: kardiochirurgów, kardiologów, anestezjologów, radiologów, pediatrów i innych specjalności, ale także pielęgniarek,
rehabilitantów, ratowników medycznych

oraz pozostały personel medyczny i administracyjno-techniczny. To duma również
dla całej akademickiej śląskiej medycyny
– podkreśla prof. Marian Zembala, dyrektor ŚCCS. – Ten sukces stał się możliwy
także dzięki bliskiej współpracy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim
Parkiem Technologii Medycznych – Kar-

Fot. Igor Cieślicki

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu po raz kolejny zwyciężyło w rankingu szpitali tygodnika „Wprost”. Nasz ośrodek zajął
pierwsze miejsce w kategoriach „Najlepsze szpitale kardiochirurgiczne” oraz „Najlepsze szpitale kardiologiczne”.

Pawilon „C” Śląskiego Centrum Chorób Serca

dioMed Silesia, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii, Politechniką Śląską, władzami
Zabrza i regionu oraz innymi instytucjami
na Śląsku i w kraju – dodaje. 
GOR
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WOKÓŁ NAS
PODPISANO LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY ZABRZA I CHIŃSKIEGO MIASTA LIYANG

Fot. Igor Cieślicki

Wiele wspólnego pomimo odległości

Goście z Chin odwiedzili kompleks Sztolnia Królowa Luiza

Choć Zabrze i Liyang dzieli ponad osiem tysięcy kilometrów, oba
miasta mają ze sobą wiele wspólnego. Chodzi o zakrojone na szeroką skalę działania proekologiczne, rozwijanie turystyki czy też
nowoczesnych technologii. Między innymi tych dziedzin ma dotyczyć przyszła współpraca. List intencyjny, dotyczący nawiązania
przyjaznych relacji, podpisano w maju w zabrzańskim ratuszu.
– Jesteśmy pierwszy raz w Polsce. Z pobytem w Zabrzu wiążemy nadzieje
dotyczące współpracy między innymi
w dziedzinie nauki i turystyki. Nasze

miasta łączy również wiele podobieństw
w zakresie ekologii i kultury – mówi Lixin Di reprezentujący chińskie miasto
Liyang.

– Nasze miasta łączy z pewnością dbałość
o ludzi i chęć rozwoju – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Widzimy szansę na szeroko zakrojoną
współpracę w wielu dziedzinach. Myślę, że
Zabrze i Liyang mogą zaoferować sobie
wiele ciekawych propozycji – dodaje.
Miasto Liyang położone jest na styku
prowincji Jiangsu, Zhejiang i Anhui. Powstało ponad dwa tysiące lat temu. Jego
powierzchnia wynosi ponad 1,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców sięga prawie 800 tysięcy. Miasto
zostało określone m.in. „Krajowym Modelowym Miastem w dziedzinie Ochrony
Środowiska” i „Chińskim Miastem Architektury”. Znajduje się ono na liście najlepszych miast biznesowych w Chinach oraz
w pierwszej dziesiątce najbardziej konkurencyjnych miast w inwestycjach. Liyang
skupia się m.in. na rozwijaniu nowoczesnych technologii, badań naukowych,
usług biznesowych i turystycznych.
Podczas pobytu w Zabrzu goście z Chin
odwiedzili kompleks Sztolnia Królowa
Luiza oraz tereny należące do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

GOR

ZA NAMI IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM FOTOGRAFICZNO-SOCJOLOGICZNE

Fotograf, czyli humanista
O humanizmie w fotografii rozmawiali uczestnicy IV Międzynarodowego Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznego,
które 25 i 26 maja odbyło się w naszym mieście. W kompleksie Sztolnia Królowa Luiza można było posłuchać ciekawych
wykładów i wziąć udział w warsztatach.

Fot. Tomasz Jodłowski

Jeden z wykładów w Sztolni Królowa Luiza
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– W tym roku spotykamy się, żeby mówić o humanizmie w fotografii. Fotograf
humanista to fotograf, który spotyka się
z drugim człowiekiem. Aparat jest dla
niego tylko pretekstem, bo tak naprawdę chodzi o spotkanie z drugim człowiekiem. Dobrym fotografem nie może być
zły człowiek. To są dwie rzeczy, które
się wyraźnie wykluczają – zwraca uwagę Arkadiusz Gola, znany zabrzański fotografik i sekretarz konferencji.
– Ta konferencja ma też inny bardzo
istotny czynnik, szczególnie ważny dla
młodych ludzi, których tu zapraszamy.
Młodzi ludzie mają tutaj bowiem możliwość bezpośredniego spotkania z wielkimi klasykami fotografii, w tym przypadku społecznej i humanistycznej, i to
spotkanie może procentować w przyszłości – dodaje.
Gośćmi konferencji byli m.in. wykładowcy Śląskiego Uniwersytetu w Opawie, malarka Magdalena Fokt oraz
belgijski fotografik Stephane Noel.

MM

WOKÓŁ NAS
CORAZ BLIŻEJ ZAKOŃCZENIA BUDOWY NOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI FORTUM W ZABRZU

Fot. Igor Cieślicki

Turbina już ruszyła

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor Piotr Górnik przy nowej turbinie

Tradycyjny chrzest turbiny, która będzie odpowiadać za produkcję energii elektrycznej, odbył się 28 maja na budowie nowej elektrociepłowni Fortum. Kompleks o wartości 870 mln zł
ma zostać oddany do eksploatacji jeszcze w tym roku.

Cieślic
k

i

Ważnym elementem nowego
zakładu będzie kocioł wielopaliwowy, zasilany węglem
i paliwem alternatywnym
z możliwością spalania biomasy oraz miksu tych trzech
paliw. Zastosowana technologia pozytywnie wpłynie na
jakość powietrza w regionie.
Nowa elektrociepłownia zastąpi bowiem wyeksploatowane jednostki opalane węglem,

Fot. Igor Cieślicki

– Osiągnęliśmy najważniejsze kamienie
milowe inwestycji w Zabrzu. W zakładzie
zainstalowane są już urządzenia odpowiedzialne za wytwarzanie energii. Obecnie trwają prace nad ich uruchomieniem,
realizowane przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. To
największa dotychczasowa inwestycja
Fortum w Polsce. Cieszymy się na jej
wielki finał, który planowany jest jeszcze
w tym roku – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum.
Nowoczesna turbina wraz generatorem pozwoli na wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła w ramach jednego procesu technologicznego, czyli
kogeneracji. Zapewni to efektywne
wykorzystanie paliwa pierwotnego,
a także zwiększy sprawność zakładu.
Obecnie trwają prace rozruchowe turbozespołu. Wprowadzono w ruch wał
turbiny i uruchomiono układ olejowy. Turbina zasilana będzie parą wytwarzaną w nowym kotle fluidalnym.
Równolegle finalizowane są prace
przy budowie 10-kilometrowego rurociągu łączącego Zabrze i Bytom. Dzięki niemu nowoczesna elektrociepłownia w Zabrzu będzie mogła dostarczać
ciepło sieciowe także do mieszkańców
Bytomia.

zainstalowane obecnie w Zabrzu oraz
Bytomiu. Eksperci Fortum szacują, że
emisja pyłów spadnie ponad 11-krotnie, dwutlenku siarki ponad 7-krotnie,
a tlenków azotu blisko trzykrotnie.
Elementem szerszego systemu produkcji ciepła sieciowego, obejmującego swoim zasięgiem 70 tysięcy gospodarstw domowych w dwóch śląskich
miastach, będzie także nowa kotłownia
na terenie Elektrociepłowni Miechowice. Zakończenie tej części inwestycji
planowane jest na koniec 2019 r. Łącznie do tego czasu Fortum przeznaczy
ponad miliard złotych na budowę nowych źródeł ciepła dla Zabrza i Bytomia.
– Budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu to przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a prywatnymi inwestorami. Cieszymy się, że
Fortum buduje nowoczesny i ekologiczny zakład, który zapewni mieszkańcom
bezpieczne dostawy ciepła – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 


GOR
Fot. Igor

Nowa elektrociepłownia ma być gotowa jeszcze w tym roku

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2018
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WOKÓŁ NAS
MAJ BYŁ CZASEM, GDY WSPOMINALIŚMY WIELE WAŻNYCH DLA NAS WYDARZEŃ Z HISTORII

Uroczystości na placu przed kościołem św. Anny

Mszą w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele św. Anny, zainaugurowane zostały zabrzańskie obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja. Mieszkańcy mieli też okazję do posłuchania orkiestry górniczej pod kierunkiem Henryka Mandrysza.
Nabożeństwo uświetnił występ chóru
Resonans con tutti. Uczestnicy mszy
złożyli następnie kwiaty pod krzyżem
na placu kościelnym. W ogrodach parafialnych zorganizowany został piknik,
a mieszkańcy mogli posłuchać górniczej

orkiestry dętej pod kierunkiem Henryka
Mandrysza.
– Na co dzień nie zdajemy sobie może
sprawy z tego, że to Polska miała swoją
konstytucję, na której wzorowali się inni.
To, co możemy zrobić dla własnego kraju,

to właśnie codzienna praca i umiejętność
wspólnego świętowania podniosłych wydarzeń – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia w 1791 r.
Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej
po Stanach Zjednoczonych na świecie. Początek maja to także czas, gdy
wspominamy śląskich powstańców.
W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło
bowiem III powstanie śląskie. 1 maja
to z kolei Święto Pracy oraz rocznica
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Nasz kraj dołączył do tej europejskiej
rodziny w 2004 r., będąc w grupie dziesięciu państw przyjętych wówczas do
wspólnoty.

WG

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Wspólnie uczciliśmy majowe rocznice...

Mieszkańcy mogli posłuchać górniczej orkiestry

...i pamięć bohaterów spod Monte Cassino

– Dziś możemy przypomnieć postawę
polskich żołnierzy, czas chwały oręża polskiego. Dzięki tym żołnierzom mamy dziś
to, co najcenniejsze – wolność. To jeden
z ostatnich momentów, by jeszcze dotknąć
żywej historii, bo ci żołnierze już odchodzą
– mówił obecny na uroczystości Roman
Nowogrodzki, komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Gliwicach.
Zabrze o bohaterskim zwycięstwie żołnierzy gen. Andersa w 1944 r. pamięta
szczególnie mocno. To w tym mieście
stanął jeden z pierwszych w Polsce pomników poświęconych tym wydarzeniom.
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Wszystko za sprawą prof. Witolda Żdanowicza, weterana tych walk, który zabiegał
o krzewienie pamięci o bitwie. Po wojnie
zamieszkał on w Zabrzu i to również dzięki jego staraniom ulica, przy której stoi
pomnik, zyskała nazwę Alei Bohaterów
Monte Cassino. Innej z kolei ulicy w mieście nadano imię plut. Ryszarda Szkubacza, urodzonego w Zabrzu uczestnika
walk. Imię Bohaterów Monte Cassino nosi
również Szkoła Podstawowa nr 3, która
szczególnie mocno dba o patriotyczne
wychowanie młodzieży, organizując m.in.
uroczystości upamiętniające bitwę.  WG
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Fot. UM Zabrze

Uczniowie, żołnierze, przedstawiciele zabrzańskich stowarzyszeń
i samorządu wzięli udział w obchodach 74. rocznicy zwycięskiej
bitwy o Monte Cassino. Uczestnicy uroczystości przeszli z kościoła św. Anny pod pomnik Bohaterów Monte Cassino, gdzie złożyli
wieńce i zapalili znicze. Wygłoszono też apel poległych.

Uroczystości przy pomniku Bohaterów Monte Cassino

WOKÓŁ NAS
NA PIERWSZY DZIEŃ CZERWCA Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKALI WSZYSCY NAJMŁODSI

Wytęskniony 1 czerwca, czyli dlaczego fajnie być dzieckiem
Lepiej być dzieckiem czy dorosłym? Jaki jest wymarzony Dzień Dziecka? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do maluchów z Przedszkola nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu.

Lena, 6 lat

Nadia, 7 lat

Magda, 6 lat

– Lepiej być dzieckiem, bo je się wtedy
lody i chodzi w różne fajne miejsca, na
przykład do bawialni. A dorośli organizują dużo atrakcji. Dorośli w tym czasie
albo pracują, albo opiekują się dziećmi.
Bardzo chciałabym dostać trampki, co
mają kółka i świecą na podeszwie. Tata
już je nawet zamówił. Wiem, że babcia
i dziadek coś dla mnie fajnego szykują.
To będzie w moim domu duże święto.

– Fajnie jest obchodzić Dzień Dziecka, bo wtedy dostaje się prezenty,
a dorośli zabierają dzieci na różne
wycieczki. Ja chciałabym na przykład
spędzić dzień w górach. W ogóle bycie dzieckiem jest OK, bo możesz się
ciągle bawić. Od taty dostanę playstation i na pewno wyjdę z rodzicami, bo zawsze zabierają mnie na
przykład na zamki i na lody.

– Nie bardzo pamiętam, jak spędzałam Dzień Dziecka rok temu. W końcu
miałam wtedy dopiero pięć lat, więc
mogę nie pamiętać. W tym roku bardzo chciałabym dostać żółwika. Kiedyś miałam rybki, ale teraz nie mam
w domu żadnego zwierzątka. I walkie
talkie byłoby fajne. Myślę, że najlepiej
to być tak pomiędzy byciem dorosłym
a dzieckiem. Fajnie być dorosłym, bo
możesz mówić komuś co ma robić,
a w byciu dzieckiem fajne jest to, że
wszyscy wokół mogą stać na głowie,
a dziecko się tym i tak nie przejmuje.

Marta, 6 lat

Zuzia, 6 lat

– Być dzieckiem jest super, bo można
mieć wszystko różowe i nikogo to nie
dziwi. To mój ulubiony kolor. Poza tym
dorośli pracują, a dzieci nie muszą.
Mój wymarzony Dzień Dziecka? Pojechać na wakacje i to się właśnie spełnia, bo z okazji Dnia Dziecka wyjeżdżam z dziadkami do Ustronia i tam
będę świętować. Nie wiem, co chciałabym dostać. Wolę być zaskoczona, bo
lubię bardzo niespodzianki.

– Pewnie, że lepiej być dzieckiem,
bo jak się jest dorosłym, to się ciągle
pracuje. I nie ma czasu na rozrywki.
A dzieci jeżdżą z rodzicami na wakacje, na basen, rodzice robią niespodzianki swoim dzieciom. Jaki powinien
być Dzień Dziecka? Radosny, żeby dorośli uśmiechali się do swoich dzieci,
żeby spędzali z nimi czas, cieszyli się
razem z nimi i dużo chwalili, bo dzieci
to lubią i tego potrzebują.

Kacper, 6 lat
– Dzieci mają się fajnie, bo chodzą do
przedszkola, do szkoły, mają różne zajęcia i mogą się bawić. Dorośli w tym
czasie chodzą do pracy, a to już nie
jest takie fajne. Ja interesuję się piłką
i chodzę na treningi, więc chciałbym
dostać naklejki z piłkarzami.
Zdjęcia: Tomasz Jodłowski
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WOKÓŁ NAS
W NASZYM MIEŚCIE PRZYBYWA NOWOCZESNYCH I ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANYCH MIESZKAŃ

Nowe bloki powstają przy Trocera i Żywieckiej
TAKIE SĄ LICZBY:
osiedle przy ul. Żywieckiej

12 budynków
150 mieszkań
osiedle przy ul. Trocera

Ponad 70 mieszkań powstanie na osiedlu budowanym przez
miejską spółkę ZBM-TBS przy ul. Trocera. Do swoich wymarzonych „M” lokatorzy wprowadzą się wiosną 2019 roku. Jeszcze
w tym roku do użytku mają być oddane trzy kolejne bloki przy
ul. Żywieckiej. To inwestycja Międzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.
Do tej pory na osiedlu przy ul. Żywieckiej powstały trzy bloki. W każdym
z nich znalazło się szesnaście mieszkań.
W trzech kolejnych blokach przewidziano łącznie 31 lokali. To mieszkania
jedno-, dwu- oraz trzypokojowe o powierzchni od 37,5 do ponad 78 metrów
kwadratowych. Budynki powstają równolegle, a ich oddanie do użytku planowane jest jesienią tego roku. Koszt tego
etapu robót to około 6 mln zł.
– Z osiedla budowanego przy ulicy Żywieckiej blisko jest zarówno do autostrady A4, Drogowej Trasy Średnicowej, jak
i centrum miasta. W pobliżu mamy szkołę
i przedszkole. Okolica jest bardzo spokojna i malownicza. To idealne miejsce do
zamieszkania dla rodzin z dziećmi – mówi
Franciszek Paśmionka, prezes Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Tarnowskich Górach.
Docelowo budynków ma być dwanaście,
a do dyspozycji lokatorów przygotowanych zostanie około 150 mieszkań.
Sześć czterokondygnacyjnych bloków
buduje z kolei przy ul. Trocera gminna
spółka ZBM-TBS. Koszt inwestycji to 15
mln zł. Połowę tej kwoty stanowi kredyt
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zaciągnięty przez ZBM-TBS w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe środki
to dofinansowanie miasta (15 procent)
oraz środki własne spółki (35 procent,
w tym partycypacja mieszkańców).
– Każdy najemca znajdzie tu coś dla siebie. W ofercie są zarówno kawalerki, jak
i mieszkania dwu- oraz trzypokojowe. Nasza oferta spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem rodzin z dziećmi. Na
osiedlu powstanie bowiem plac zabaw

Osiedle powstające przy ul. Trocera
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Fot. Igor Cieślicki

Na osiedlu przy ul. Żywieckiej powstają kolejne bloki

z licznymi atrakcjami. Na szukających odpoczynku wśród zieleni czekać będą z kolei wygodne ławeczki – zwraca uwagę Renata Lemańska, prezes spółki ZBM-TBS.
Obecnie na budowie wykonywane są
instalacje wewnętrzne i przyłącza techniczne. W czerwcu mają się rozpocząć
prace wykończeniowe wewnątrz. Potrwają one do marca przyszłego roku.

GOR

W nowych budynkach będzie ponad 30 mieszkań

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

6 budynków
72 mieszkania

WOKÓŁ NAS
ZABRZAŃSKI KIERUNEK STUDIÓW PO RAZ DRUGI ZWYCIĘŻYŁ W RANKINGU MAGAZYNU „PERSPEKTYWY”

Fot. Patryk Pohl / Politechnika Śląska

Politechnika Śląska pokonała konkurencję

Kampus Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta

Mamy powody do dumy! Logistyka prowadzona na działającym w Zabrzu Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej po raz drugi z rzędu zwyciężyła w rankingu studiów
inżynierskich, organizowanym przez magazyn „Perspektywy”.
Wyprzedziliśmy m.in. Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i Politechnikę Poznańską.
– To dla nas znakomita informacja. Potwierdziliśmy tym samym nasz ubiegłoroczny sukces, gdy po raz pierwszy zwy-

ciężyliśmy w tym rankingu – mówi prof.
Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej. – To ogromny sukces naszego
wydziału i osób, które stworzyły ten kierunek. Logistyka jest w tej chwili na fali.
Nie ma przedsiębiorstw bez procesów
logistycznych. Liczę, że ten kierunek uda
nam się jeszcze bardziej rozwinąć. W tym
roku zamierzamy uruchomić logistykę
w języku angielskim. Będzie ona dostępna
zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych. To się już dzieje na kierunku

zarządzanie i inżynieria produkcji. Powoli
wchodzimy na rynek międzynarodowy
i takie rankingi pomagają nam w tym –
dodaje.
Prof. Krzysztof Wodarski nie ukrywa, że
wydział liczy na grant z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, który umożliwi uruchomienie jeszcze jednego
kierunku związanego z logistyką. – To
będzie kierunek o charakterze praktycznym, studia dualne, które otworzą przed
studentami zupełnie nowe perspektywy.
W proces dydaktyczny zostaną bowiem
włączeni przedsiębiorcy, studenci będą
otrzymywać atrakcyjne stypendia – tłumaczy prof. Krzysztof Wodarski.
Zabrzański wydział od ubiegłego roku
może się poszczycić, przyznaną przez
ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
kategorią „A” w zakresie rozwoju naukowego. – To dla nas bardzo duża radość.
Został doceniony wysiłek wszystkich pracowników, nasze publikacje, kierunki studiów – mówi prof. Krzysztof Wodarski.
Kategorię „A” uzyskał także działający
w Zabrzu Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Z ofertą obu
wydziałów będzie się można zapoznać
m.in. podczas kolejnej edycji zabrzańskich juwenaliów. Tegoroczny Student
Fest zaplanowano na 7 i 8 czerwca.
– W tym roku spotykamy się przy Arenie
Zabrze – zapowiada prof. Krzysztof Wodarski. – W programie znalazł się między
innymi turniej piłki nożnej. Mamy nadzieję, że w końcu uda nam się pokonać drużynę Urzędu Miejskiego, bo na razie od kilku
lat dostajemy lanie – śmieje się dziekan.
Nie zabraknie koncertów, otwartych
wykładów i wielu innych atrakcji przygotowanych zarówno przez studentów
Politechniki Śląskiej, jak i działającego
od 70 lat w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

GOR

STUDENT FEST, CZYLI ZABRZAŃSKIE JUWENALIA
Na 7 i 8 czerwca zaplanowano tegoroczną edycję Student Festu, czyli zabrzańFot. Politechnika Śląska

skich juwenaliów. Impreza odbędzie się już po raz trzeci. Tym razem jej miejscem będzie Arena Zabrze. W czwartek od godziny 15 rozgrywany będzie turniej
piłki nożnej. Później zaplanowano koncerty. Wystąpią Flow Up, Klaustrofobia
i Farben Lehre. W programie znalazły się także otwarte wykłady przybliżające
Prof. Krzysztof Wodarski

ofertę zabrzańskich uczelni oraz wiele innych atrakcji dla mieszkańców.
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WOKÓŁ NAS
21. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RYSOWANIA TRADYCYJNIE JUŻ PRZYCIĄGNĄŁ TŁUMY

Przy sztalugach uczcili niepodległość

Fot. Dawid Klein

ników – przyznaje Anna Lepiarczyk, jedna z uczestniczek imprezy.
– Wybraliśmy się na festiwal dużą grupą
z różnych klas katowickiego liceum plastycznego. Rysowanie to szczególny rodzaj
postrzegania świata, notowania tego, co
się widzi. To wyjątkowy rodzaj ekspresji,
który daje dużo radości i satysfakcji. W takich festiwalach niesamowicie fajne jest też
to, jak się widzi, że tak wielu ludzi lubi rysować – uśmiecha się Stasia Pająk.

Do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nawiązywał temat tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zabrzu spotkało się 18 maja około tysiąca artystów w różnym
wieku. Pozowała im setka modeli. Wystawę nagrodzonych prac
będzie można zobaczyć po wakacjach.

Fot. Igor Cieślicki

Anna Lepiarczyk przyjechała z Rybnika

malowaniem. O festiwalu przeczytałam
w Internecie. Przyjechałam z Rybnika. Nie
wyobrażałam sobie, że będzie tylu uczest-

Fot. Dawid Klein

– Wśród uczestników jest młodzież z Polski i miast partnerskich Zabrza. Prace
oceniane są w dziesięciu kategoriach.
Co roku pokłosiem festiwalu jest katalog
z pracami laureatów – mówi Witold Berus, pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu Rysowania.
Wśród uczestników rywalizacji byli zarówno amatorzy, jak i osoby, które rysunkiem czy malarstwem zajmują się na
co dzień. Po ołówki, węgiel lub pędzle
sięgnęły i przedszkolaki, i seniorzy. –
Z reguły biorę udział w plenerach malarskich, ponieważ na co dzień zajmuję się

Prace uczestników oceniane były w dziesięciu kategoriach
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Karolina Podyma
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– Dobrze się tu rysuje, bo są bardzo ciekawe modele – zwraca uwagę Karolina
Podyma.
Jak podkreśla Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu,
celem festiwalu jest rozwijanie w młodych ludziach plastycznych pasji i wyzwolenie jak najwięcej pozytywnej
energii. – Obecnie w szkołach nie ma
zbyt wielu godzin plastyki. Zatem tylko szkoły plastyczne, takie jak nasze liceum, kształcą młodzież w tym kierunku. Dużą rolę odgrywają także kółka
plastyczne, ogniska pracy pozaszkolnej,
ośrodki kultury. Tam dzieci i młodzież
mogą się rozwijać, natomiast tu wszyscy
miłośnicy rysowania mogą się spotkać
i wspólnie porysować, słuchając muzyki
– mówi Wojciech Werner.
– Kiedy w 1995 roku rozpoczęłam starania o to, by w Zabrzu powstała szkoła plastyczna, wiele osób patrzyło na to
z niedowierzaniem. Jednak wrażliwość
zabrzan zawsze była ogromna. To widać
w pracach naszych artystów i to widzimy
również dziś. Udało się bowiem nie tylko
utworzyć szkołę plastyczną, ale także zainicjować cieszący się wielkim powodzeniem Międzynarodowy Festiwal Rysowania – podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.

MM

Fot. Igor Cieślicki

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkało się około tysiąca artystów

WOKÓŁ NAS
ABSOLWENCI ZABRZAŃSKIEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ SPOTKALI SIĘ NA TRADYCYJNYM DYPLOMARIUM

Fot. Igor Cieślicki

Zachwycające prace młodych artystów

Magdalena Fokt i Stephane Noel byli pod wrażeniem prac absolwentów zabrzańskiego plastyka

Plakaty, rysunki, obrazy, projekty aranżacji wnętrz, a nawet
propozycję kampanii reklamowej sklepu rowerowego oglądać
można na wystawie prac dyplomowych tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół nr 18. Młodzi artyści spotkali się 23 maja
w Domu Muzyki i Tańca podczas tradycyjnego Dyplomarium
– Dyplomarium to najważniejsza wystawa w szkolnej karierze naszych
uczniów. To podsumowanie czterech lat
nauki w Liceum Plastycznym i sześciu
w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych. Prezentujemy dyplomy z zakresu
aranżacji wnętrz i projektowania graficznego – mówi Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu.
Na wystawie prezentowanych jest

ponad 150 prac. – To koniec pewnego
etapu w naszej edukacji. Pokazuje nasze
możliwości oraz to, jak chcemy się dalej
twórczo rozwijać – mówi Aleksandra
Piotrowicz, absolwentka, która zaprojektowała nową wersję „Encyklopedii
100 kwiatów”.
– Liceum plastyczne to dla każdego z nas
taki pierwszy krok do kariery. Dyplomarium stanowi podsumowanie tego, czego

do tej pory się nauczyliśmy – podkreśla
Krzysztof Puławski, autor prezentowanej rzeźby.
– Przygotowanie pracy dyplomowej to
była pochłaniająca dużo czasu praca.
Spędziłam go z moim dziadkiem, bo
właśnie przygotowałam jego biografię.
Zbierałam materiały, robiłam zdjęcia
i przeprowadziłam z dziadkiem wywiad.
Wszystko to wymagało wiele wysiłku, ale
cieszę się, że udało mi się to skończyć –
uśmiecha się Izabela Wróbel.
Gośćmi wernisażu byli uczestniczący
w Międzynarodowym Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznym malarka
Magdalena Fokt oraz belgijski artysta
fotografik Stephane Noel. – Zobaczyliśmy tu wiele bardzo dobrych prac. Zwróciliśmy głównie uwagę na prace Samanty
Haluzy, dziewczyny, która zaprojektowała ilustracje do książki „Przygody Alicji
w Krainie Czarów”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi – mówią Magdalena
Fokt i Stephane Noel, którzy świeżo
upieczonej absolwentce zabrzańskiego plastyka zaproponowali wystawę
w Warszawie.
– To wyjątkowa chwila. Wypuszczamy
w świat kolejnych artystów, którzy będą
kształtować przestrzeń kulturalną wokół
nas. To piękne i wzruszające, że udało
nam się w Zabrzu stworzyć klimat dla
rozwoju tych młodych ludzi – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Prace dyplomowe absolwentów
plastyka można oglądać w holu Domu
Muzyki i Tańca do końca wakacji.

WG

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Absolwenci spotkali się w Domu Muzyki i Tańca podczas tradycyjnego Dyplomarium
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Profesorowie Maciej Misiołek i Przemysław Jałowiecki oraz Irena Wojcieszek
i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik przy popiersiu pierwszego rektora uczelni

Pani Irena pokazuje swój dyplom sprzed lat

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

ABSOLWENCI ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SPOTKALI SIĘ W ROKITNICY NA PIKNIKU Z OKAZJI 70-LECIA UCZELNI

Medyczne spotkanie pokoleń
Były pełne emocji wspomnienia, łzy wzruszenia i całodniowa plenerowa zabawa. W historycznym kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zabrzańskiej Rokitnicy spotkali się uczestnicy pikniku przygotowanego z okazji przypadającej w tym roku
70. rocznicy powstania uczelni.
Pani Irena Wojcieszek studia na Akademii Lekarskiej, jak przez pierwsze miesiące nazywał się obecny Śląski Uniwersytet Medyczny, rozpoczęła w 1948 r.
Dziś z dumą pokazuje dyplom z numerem 21, jaki odebrała cztery lata później.
Była wśród pierwszych stomatologów,
jacy opuścili mury śląskiej uczelni.
– Początki były trudne, studenci byli angażowani do pracy jako asystenci, ale wszystko dobrze grało – uśmiecha się pani

Irena. – Do dzisiaj wspominam życie towarzyskie na uczelni. Ludzie się znali, byli bardzo otwarci, a profesorów mieliśmy przewspaniałych. Bardzo dobrze wspominam
postać pierwszego rektora. To był bardzo
mądry, życzliwy i dobry człowiek – dodaje.
Zabrze to kolebka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To właśnie w naszym
mieście przez ponad 20 lat funkcjonował
jedyny wydział uczelni. Majowy piknik
był okazją do wspomnień, podsumowań

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Spotkanie w kampusie uczelni w Rokitnicy
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i przedstawienia planów uczelni. Były
koncerty i bezpłatne badania. Otwarto wystawę prac malarskich autorstwa
osób związanych z uczelnią. W program
pikniku wpisało się także uroczyste odsłonięcie w jednym z budynków kampusu popiersia prof. Brunona Nowakowskiego, pierwszego rektora uczelni.
– Można powiedzieć, że 70 lat to dla uczelni wiek dojrzały – mówi prof. Przemysław
Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – Bardzo się cieszę,
że udało nam się pozyskać środki na rewitalizację kampusu uczelni w Rokitnicy.
Zostawiamy stare mury, ale wewnątrz
wszystko staje się nowe i dostosowane do
wymogów współczesności. Kolejnym powodem do dumy jest niezwykle potrzebne
studentom Centrum Symulacji Medycznej,
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Profesorowie Wojciech i Marek Rokiccy,
bracia bliźniacy chirurdzy
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Fot. Igor Cieślicki

KALENDARIUM:

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni

Jubileusz świętowano w iście piknikowej atmosferze

dżają do nas Norwegowie, Szwedzi, Niemcy, Anglicy, mamy liczną grupę studentów
z Tajwanu i Arabii Saudyjskiej. To bardzo
dobre doświadczenie również dla naszej
kadry naukowej – zwraca uwagę prof.
Maciej Misiołek. Po wakacjach studenci
będą mogli korzystać z Centrum Symulacji Medycznej, które powstało przy pl.
Dworcowym w Zabrzu. Obecnie trwa
wyposażanie budynku w sprzęt, dzięki
czemu odtworzone zostaną sale i warunki panujące w prawdziwym szpitalu.
– Śląski Uniwersytet Medyczny jest z pewnością nie tylko wizytówką Zabrza, ale i całej metropolii – zwraca uwagę prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Stąd
wychodzą wspaniali ludzie, którzy pracują
dla drugiego człowieka. Lekarzy wykształconych w Zabrzu spotykamy w naszym
mieście, w regionie, ale również w kraju,
w Europie, a nawet na świecie. Ich osiągnięcia kreują medyczną rzeczywistość
– dodaje. 
GOR

Fot. Igor Cieślicki

które powstało przy placu Dworcowym
w Zabrzu – dodaje rektor, podkreślając,
że najlepszymi ambasadorami uczelni są
jej absolwenci. – Oni pokazują siłę śląskiej
medycyny, która na mapie Polski może się
poszczycić znaczącymi sukcesami – zaznacza prof. Przemysław Jałowiecki.
– Jesteśmy jedną z lepiej postrzeganych
uczelni medycznych w Polsce, a jeśli chodzi
o atmosferę, jesteśmy liderami. W przeprowadzanych ankietach studenci podkreślają, że w Zabrzu dobrze się studiuje,
wykładowcy są przychylni, można z nimi
o wszystkim porozmawiać, funkcjonują
partnerskie relacje – uśmiecha się prof.
Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Obecnie na trzech
kierunkach (lekarski, lekarsko-dentystyczny i ratownictwo medyczne) studiuje tu prawie dwa tysiące osób. Od
czterech lat na wydziale funkcjonuje
anglojęzyczna stomatologia. – Przyjeż-

20 marca 1948 r. – utworzona
zostaje Akademia Lekarska
w Bytomiu, ósma wyższa szkoła
medyczna w Polsce
8 czerwca 1948 r. – pierwszym
rektorem uczelni zostaje prof.
Brunon Nowakowski
3–20 września 1948 r. – odbywają
się pierwsze egzaminy wstępne,
przyjętych zostaje 231 osób, w tym
96 na Oddział Stomatologiczny
7 stycznia 1950 r. – przy
ul. 3 Maja w Zabrzu utworzony
zostaje pierwszy szpital kliniczny
uczelni
30 marca 1950 r. – uczelnia
zostaje nazwana Śląską
Akademią Medyczną im. Ludwika
Waryńskiego
1952 r. – studia kończy pierwszy
rocznik studentów Oddziału
Stomatologicznego
grudzień 1953 r. – dyplom
lekarza uzyskuje pierwszy rocznik
absolwentów kierunku lekarskiego
1964 r. – z inicjatywy dr hab.
Bożeny Hager-Małeckiej powstaje
Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji
Kardiologicznej dla Dzieci
1966 r. – przy Klinice
Neurologicznej w Zabrzu
uruchomiona zostaje
pierwsza na Śląsku Poradnia
Neuropediatryczna
1968 r. – z inicjatywy dr Bożeny
Hager-Małeckiej w dziewięciu
ośrodkach pediatrycznych
i noworodkowych w województwie
katowickim wprowadzone zostają
metody wczesnej rehabilitacji
przyłóżeczkowej
1970 r. – w Zabrzu powstaje
pierwszy w kraju Ośrodek Ostrych
Zatruć u Dzieci
1971 r. – siedzibą Śląskiej Akademii
Medycznej stają się Katowice
20 grudnia 1973 r. – rozpoczyna
działalność Centralny Szpital
Kliniczny w Katowicach-Ligocie
1974 r. – w prowadzonej przez
prof. Bożenę Hager-Małecką
Klinice Pediatrii w Zabrzu
powstaje pierwszy w kraju Oddział
Intensywnej Terapii Dziecięcej
18–22 marca 1991 r. – odbywają
się pierwsze w historii ŚAM wybory
do Samorządu Studenckiego
19 czerwca 2001 r. – dyplomy
otrzymują pierwsi absolwenci
studiów prowadzonych w języku
angielskim
20 czerwca 2007 r. – uczelnia
zmienia nazwę na Śląski
Uniwersytet Medyczny
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MUROWANY KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. ANDRZEJA MA JUŻ 150 LAT

Jej początki sięgają XIV wieku. Jest jedyną pod tym wezwaniem w diecezji gliwickiej. Obecnie należy do niej
ponad 10 tysięcy mieszkańców Zabrza. Parafia św. Andrzeja miała nie lada powód
do świętowania. Dokładnie
6 maja minęło bowiem 150 lat
od konsekracji murowanego
kościoła wybudowanego przy
obecnej ul. Wolności.

Eucharystii przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec
Fo

t. Je

rzy

– Kościoły budowano zawsze na miarę możliwości danego czasu. Tak było i z tym, który wyrósł tu 150 lat temu, będąc znakiem tego, jak dobrze ta wspólnota się rozwijała. Stanęła świątynia obszerna, piękna, zachęcająca do wstąpienia do niej. Chylimy dziś czoła przed tamtym pokoleniem, które miało odwagę ją wybudować
– mówił w homilii przewodniczący eucharystii biskup gliwicki Jan Kopiec.
Podczas jubileuszowych uroczystości poświęcony został
Kościół św. Anny
ołtarz, w którym złożono relikwie św. Jana Pawła II.
Fot. Ig
or C
ieśli
cki
Początki parafii św. Andrzeja sięgają XIV wieku.
Wzmianki o pierwszym kościele pojawiają się
już w dokumenFot. ar
c hi w
um
pa
tach z 1354 r.
raf
ii
Kościół Ducha Świętego

Kościół Niepokalanego Serca NMP

Parafia św. Andrzeja nazywana jest Matką
Zabrzańskich Kościołów. Na przestrzeni lat
wyodrębniło się z niej siedem parafii
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Parafia starsza niż miasto
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Fot. Bogusław Hruby

Kościół św. Macieja

Obecny, murowany, neoromański kościół św. Andrzeja Apostoła wybudowano w latach 1863–66.
Konsekracji świątyni dokonał 6 maja 1868 r. sufragan wrocławski, bp Adrian Włodarski. W latach
1895–96 dobudowano boczną nawę, obecnie to
kaplica Serca Pana Jezusa. Na uwagę zasługuje znajdująca się w prezbiterium, pochodząca
z 1943 r., mozaika, która przedstawia Trójcę
Przenajświętszą, poczet świętych z centralną
postacią Najświętszej Maryi Panny oraz Chrystusa w otoczeniu apostołów.
Fot. Jerzy Przybysz

Kościół św. Józefa
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Fot. Bogusław Hruby

Jubileusz uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Ksiądz Arkadiusz Kinel z relikwiami św. Jana Pawła II

Parafia św. Andrzeja nazywana jest Matką Zabrzańskich Kościołów. Na przestrzeni lat wyodrębniły
się z niej i usamodzielniły lokalie, będące obecnie osobnymi parafiami: św. Anny (1900), NMP
Wspomożenia Wiernych w Gliwicach Sośnicy
(1911), Ducha Świętego (1926), św. Kamila
(1928), św. Józefa (1931), św. Macieja (1936)
oraz Niepokalanego Serca NMP (1958).
– Niektórzy zarzucają nam, że nie jesteśmy
najstarszą parafią w mieście, bo starsze są Mikulczyce czy Biskupice, natomiast warto wspomnieć o tym, że gdy nasza parafia powstawała
700 lat temu, to Mikulczyce i Biskupice nie należały do Zabrza – zwraca uwagę ks. Arkadiusz Kinel, od 2005 r. proboszcz parafii
św. Andrzeja.
Kościół św. Kamila
W ostatnich latach zabrzańska
świątynia została odnowiona. Początkowo miała to być jedynie wymiana przeciekającego dachu, ale
ostatecznie prace miały znacznie
szerszy charakter. – Remont, jak to
najczęściej bywa, został po prostu
wymuszony. Dziś właściwie wszystko
jest gotowe, ale nie chciałbym patrzeć
na te minione lata tylko przez pryzmat
wykonanych prac. Wiemy, że nie o to chodzi, by parafia miała piękny, wyremontowany
kościół, a jednocześnie w środku pusty i bez
życia – zwraca uwagę ks. Arkadiusz Kinel.
Artystyczną oprawę majowego jubileuszu
zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Na
czerwiec zaplanowano spotkania byłych
ministrantów i marianek oraz młodzieży
zaangażowanej w działalność grup parafialnych. 
WG

Kościół NMP Wspomożenia Wiernych
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NOWA PRACOWNIA OTWARTA ZOSTAŁA W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

Fot. UM Zabrze

Hybrydowa toyota bez tajemnic

Uczniowie dostali do dyspozycji hybrydową toyotę

Pracownia samochodowa, umożliwiająca kształcenie w zakresie
napraw i eksploatacji pojazdów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, otwarta została w Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. To wspólna inicjatywa
szkoły, zabrzańskiego samorządu oraz firmy Toyota Ja-Now-An.
– Wyposażenie pracowni
w samochód hybrydowy
podniesie jakość kształcenia mechaników, elektromechaników i techników
pojazdów samochodowych
w naszym Centrum. Uczniowie będą mogli
zajrzeć do środka, zobaczyć w jaki sposób
pracuje taki samochód, jak następuje od-

zyskiwanie energii elektrycznej – tłumaczy
Ryszard Gruca, dyrektor CKPiU.
– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego to placówka, która pracuje na
rzecz wszystkich szkół zawodowych, które
mają zajęcia praktyczne w tym obiekcie.
Stąd stały rozwój i poszukiwanie nowoczesnych technologii, by uczniowie nadążali
za zmieniającą się rzeczywistością – mówi

Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Kształcenie
zawodowe już od kilku lat szczególnie w naszym mieście przeżywa wielki powrót. Coraz
więcej uczniów jest zainteresowanych tą formą kształcenia. To dobry wybór, bo znalezienie się na rynku pracy przy pomocy dobrego
zawodu jest świetnym pomysłem – dodaje.
W nowej pracowni, oprócz toyoty auris
z napędem hybrydowym, uczniowie mają
do dyspozycji najnowszy sprzęt diagnostyczny z niezbędnym oprogramowaniem.
– Dzięki temu uczniowie
będą zdobywać nie tylko
wiedzę teoretyczną, ale
również praktyczne umiejętności – mówi Andrzej
Nowakowski,
prezes
Toyota Ja-Now-An.
– W Zabrzu już dekadę temu postawiliśmy
na kształcenie dualne. Jestem przekonana,
że specjalistyczne pracownie, które tworzymy w mieście, dają uczniom bardzo dobre
możliwości rozwoju zawodowego. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego działa już kilka takich pracowni, które powstały dzięki współpracy miasta z firmami
– zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Otwarciu pracowni towarzyszył panel dyskusyjny dotyczący wymagań stawianych
współczesnemu szkolnictwu zawodowemu. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele pracodawców oraz szkoły. 

MM

ZA NAMI SIÓDMA ODSŁONA AKCJI OPERACJA META

Siódma już edycja Operacji Meta rozpoczęła się 27 kwietnia
o godzinie 19.18. To nawiązanie do obchodzonej w tym roku
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Maturzyści spotkali się na skwerze przy
ul. Powstańców Śląskich, naprzeciwko
budynku Urzędu Miejskiego. O dobrą
zabawę zadbał m.in. zespół Blue Dragonfly, który przygotował wyjątkowo
energetyczny zestaw muzyczny. Tradycyjnie już maturzyści wypuścili w niebo
balony. Tym razem nie były one jednak

24

czerwone, niebieskie i żółte (takie są
barwy Zabrza), ale białe i czerwone. Organizatorzy pozyskali wielu partnerów,
którzy przygotowali dla maturzystów
mnóstwo zniżek i promocji. – Każda osoba uczącą się w Zabrzu otrzymała w szkole specjalną kartę pamiątkową, która
w połączeniu z pieczątką przybitą podczas
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Maturzyści wypuścili w niebo balony

Operacji Meta otwiera drogę do czerpania z imprezy pełnymi garściami – mówi
Paweł Franzke z Centrum Organizacji
Pozarządowych w Zabrzu. Niektóre
z ofert będą obowiązywać aż do końca
czerwca. 

WG

Fot. UM Zabrze

Maturzyści przejęli miasto

WOKÓŁ NAS
PONAD 20 PRACOWNI POWSTAŁO W ZABRZU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Nowoczesna baza do nauki zawodu
TAKIE SĄ LICZBY:

7,9 mln zł

to budżet projektu

7,5 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania
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pracownie zawodowe
powstały w ramach projektu

1194

Fot. Jacek Iwasiów

uczniów skorzystało
z doradztwa
edukacyjno-zawodowego

597

Dyrektorzy szkół wspólnie przygotowali sałatkę jarzynową

Fot. Jacek Iwasiów

Aż 22 pracownie otwarto w naszym mieście w ramach kompleksowego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego
„Nasza jakość – Twoja szansa”. Zrealizowane do tej pory działania podsumowano podczas spotkania zorganizowanego 24
maja w Zespole Szkół Spożywczych, gdzie uczniowie dostali
do dyspozycji pracownie gastronomiczną i weterynaryjną.

Zajęcia w pracowni weterynaryjnej

– Pozyskane środki pozwoliły na to, by
uczniowie, którzy zgłosili się do projektu,
mogli rozwijać się i zdobywać nowe kwalifikacje, odbywać kursy i staże. Z drugiej
strony mamy część materialną przedsięwzięcia. Jej efektem są 22 pracownie,
które w ramach projektu zostały przygotowane i wyposażone, by uczniowie
mogli w nich zdobywać kwalifikacje zawodowe – mówi Ewa Wolnica, naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Dziś chcemy podsumować tę
materialną część. „Nasza jakość – Twoja
szansa” to tytuł, który mówi sam za siebie. To bardzo trudny projekt, ale wiele dający uczniom. Zdobyte przez nich

kwalifikacje są bezcenne przy wejściu na
rynek pracy. Projekt trwa trzy lata, więc
jeszcze przez rok będziemy go realizować
– dodaje Ewa Wolnica.
Spotkanie w Zespole Szkół Spożywczych było okazją do zaprezentowania
działających tu pracowni gastronomicznej i weterynaryjnej. W pierwszej
z nich można było zobaczyć dyrektorów szkół, którzy... wspólnie przygotowywali sałatkę. – Realizacja tego
projektu nie byłaby możliwa bez współpracy, tak jak przy przygotowaniu sałatki
jarzynowej – uśmiecha się Ewa Wolnica.
– Dopiero połączenie wszystkich składników, przyprawienie, daje pożądany efekt
końcowy. To tak jak w projekcie połączenie trudu wielu ludzi – dodaje.
Goście zwiedzili również pracownię
weterynaryjną. – Została ona stworzona
na potrzeby kształcenia w zawodzie technik weterynarii. Znajdują się tu specjalistyczne urządzenia, z których uczniowie
korzystają pod okiem doktora weterynarii. Niektóre z tych narzędzi spotkamy
tylko w naszej pracowni, bo nie wszystkie
zakłady weterynaryjne mają tak dobrze

uczniów uczestniczyło
w praktykach i stażach
u pracodawców
przygotowaną bazę. Dzięki tej pracowni
uczniowie będą dobrze przygotowani do
egzaminów zawodowych, które przed
nimi i dobrze nauczą się zawodu – podkreśla Urszula Surel-Hildebrand, dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych.
– To są praktyczne przygotowania do zawodu. Możemy zobaczyć na przykład, jak
się wykonuje rozmazy. Od dziecka chciałam zostać weterynarzem i te plany pozostają niezmienne. Dlatego pomyślałam,
że to technikum będzie dobrym startem.
Zajęcia w małych grupach pozwalają
na indywidualne podejście do każdego
ucznia – zaznacza Marysia Ziober, jedna z uczennic
– W Zabrzu stawiamy na młodych ludzi i ich edukację. Staramy się stworzyć
najlepsze warunki kształcenia zarówno
w szkolnictwie zawodowym, jak i ogólnym. To możliwe dzięki temu, że mamy
fantastycznych nauczycieli i dobrych dyrektorów, którzy potrafią podejmować
słuszne działania w określonym kierunku. Kierunki można wyznaczać, ale jak
się nie ma dobrego zespołu, to trudno
osiągać efekty. Dziś widzimy, że nasi dyrektorzy potrafią nie tylko wytworzyć
pewien produkt, ale także znaleźć ludzi,
którzy potrafią realizować projekty i entuzjastycznie porwać młodzież – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 
MM

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2018

25

WOKÓŁ NAS
CZEKALIŚMY NA NIĄ PONAD DEKADĘ, TERAZ PRACE W PIERWSZEJ W POLSCE METROPOLII NABIERAJĄ TEMPA

Metropolia platformą
szerokiej współpracy
Ponad 130 mln zł to wartość pierwszych inwestycji zaplanowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Wśród nich
są m.in. powołanie Metropolitalnego Funduszu Solidarności,
stworzenie koncepcji Kolei Metropolitalnej, dalsza integracja
transportu publicznego i opracowanie otwartej bazy danych
Powstanie metropolii w województwie
śląskim od lat było czymś naturalnym.
Granice między poszczególnymi miastami, jak nigdzie indziej w naszym kraju,
już dawno pozacierały się i miały charakter umowny. W konurbacji śląskiej
często gdzie indziej się mieszka, gdzie
indziej uczy, pracuje i wypoczywa.
– Mieszkańcy od dawna mieli poczucie, że
funkcjonują w jednym, dużym organizmie
miejskim. Międzymiastowe podziały administracyjne generowały sztuczne problemy. Metropolia jest w stanie łatwo je przezwyciężyć – mówi Kazimierz Karolczak,
przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Starania o to, by metropolia powstała,
trwały ponad 10 lat. Wszystko zaczęło
się od Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który, wobec braku rozwiązań ustawowych, miał opracować podwaliny pod jej powstanie. Tworzyło go
wówczas 14 miast Śląska i Zagłębia.
Ostatecznie metropolia zafunkcjonowała w poszerzonej formule, a w struktury GZM weszło 41 miast i gmin. Żyje
w nich ponad 2,3 mln mieszkańców, na
ich terenie działa ponad 240 tys. firm
i przedsiębiorstw. To nie tylko tradycyjny przemysł wydobywczy czy stalowy,
ale również nowoczesne technologie
związane m.in. z branżą automotive,
IT czy medycyną.
Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia powstała na mocy ustawy. To jak na
razie pierwsza taka struktura w skali całego kraju. – Aby te wielkie obszary, które
są tak niezwykle zurbanizowane, a taka
jest specyfika Górnego Śląska, miały nie
tylko ten element rozwoju cywilizacyjnego
tak po prostu, ale przede wszystkim, żeby
to był rozwój nowoczesny – mówił prezydent RP Andrzej Duda, gdy w kwietniu
2017 r. podpisywał w Katowicach ustawę
o związku metropolitalnym.
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Ustawa metropolitalna określiła zapisy
dotyczące finansowania związku. Jego
źródłem dochodów są przede wszystkim 5-procentowe wpływy z podatku
od osób fizycznych, które mieszkają na
terenie Metropolii oraz składki członkowskie gmin i miast tworzących GZM.
Tym samym pierwszy budżet Metropolii
w 2018 r. wynosi ponad 362 mln zł.
– To będzie rok pełen wyzwań i nowych
możliwości, które otwiera przed nami
pierwszy budżet Metropolii. Tym bardziej
cieszy fakt, że zgromadzenie, składające
się ze wszystkich 41 wójtów, burmistrzów
i prezydentów gmin i miast tworzących
metropolię, przyjęło go jednogłośnie –
mówi Kazimierz Karolczak.
Zaplanowane na 2018 r. wydatki wyniosą około 192 mln zł, z czego ponad 130
mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje. – Do budżetu podchodzimy racjonalnie. Nie chcieliśmy od razu wydawać
wszystkich pieniędzy, które do niego wpłyną. Tym samym zaplanowana przez nas
nadwyżka wyniesie na koniec roku około
170 mln zł. Wykorzystamy ją, by realizować zadania w następnych latach – zapowiada szef Metropolii.
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Zgodnie z zapisami ustawy Metropolia rozpoczęła realizację swoich
zadań 1 stycznia 2018 r. Które udało
się już zrealizować?
• Podpisanie porozumienia z NCBiR
w sprawie 300 elektrycznych autobusów, których zakup zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych.
• Wprowadzenie wspólnej dla trzech
organizatorów transportu (KZK GOP,
MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry)
taryfy dla biletów jednorazowych
(1 stycznia 2018 r.).
• Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów
dla dzieci i młodzieży do 16 lat
(1 stycznia 2018).
• Podpisanie porozumienia organizatorów transportu z Kolejami Śląskimi
w sprawie ogłaszania bezpłatnych
przejazdów dla kierowców w tzw. dni
smogowe (połowa stycznia 2018).
• Fundusz Solidarności – dotacja celowa
dla gmin członkowskich w celu niwelowania różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym: 100 mln zł na 123 projekty
w 36 gminach (16 lutego i 27 marca
2018). Znaczna część tych inwestycji
jest współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej.
• Promocja terenów inwestycyjnych
gmin członkowskich na targach MIPIM
w Cannes (13–16 marca 2018).
• Wprowadzenie wspólnej dla trzech
organizatorów transportu taryfy dla
biletów okresowych (1 kwietnia 2018).
• Promocja miast i gmin Metropolii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (14–16 maja 2018).
• Wyrażenie zgody przez Zgromadzenie
Metropolii na zawarcie porozumień
z KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry
oraz MZK Tychy w sprawie przejęcia
zadań i obowiązków organizatora
transportu zbiorowego przez Metropolię
(Zarząd Transportu Metropolitalnego,
17 maja 2018).
• Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania ramowego
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu całej Metropolii (17 maja 2018).
• Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do opracowania strategii GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii (17 maja 2018).

Obecnie pracownicy Metropolii realizują kolejne zadania:

• Prace nad uruchomieniem połączeń autobusowych z wybranych miast Metropolii
na lotnisko w Pyrzowicach.
• Działania zmierzające do powstania hubu dronowego na terenie Metropolii.
• Opracowanie dokumentu „Program Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii do roku 2022”.
• Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wspólny zakup energii elektrycznej
w ramach grupy zakupowej (największa grupa w Polsce), która obejmie wszystkie gminy
członkowskie GZM oraz wiele innych podmiotów.
• Działania związane z Programem Senioralnym („Energia dla SENIORA”), dzięki któremu
metropolitalni seniorzy będą mieli możliwość skorzystania z dedykowanej oferty
produktowej, „uszytej na miarę” potrzeb grupy wiekowej 65+.
• Prace nad wspólnym biletem komunikacyjnym z Kolejami Śląskimi.
• Opracowanie koncepcji Kolei Metropolitalnej.
• Przygotowania do rozpoczęcia dialogu technicznego w sprawie ustalenia koncepcji
Roweru Metropolitalnego.
• Stworzenie otwartej bazy danych na potrzeby mieszkańców, inwestorów, turystów itp.

WOKÓŁ NAS
NA NIECODZIENNĄ IMPREZĘ ZAPROSIŁA UCZNIÓW ZABRZAŃSKA SPÓŁKA ZBM-TBS

Zwycięska ekipa ze Szkoły Podstawowej nr 8

Efektowne wieżowce, rotundy i inne oryginalne budowle powstały z drewnianych klocków podczas imprezy „Klockami
Wielkie Budowanie”. Uczestniczący w niej uczniowie spotkali
się 11 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Chcemy rozwijać wyobraźnię
przestrzenną
młodych ludzi, ich zdolności manualne, zapoznać uczestników z zasadami fizyki – wylicza
Renata Lemańska, prezes miejskiej
spółki ZBM-TBS, która zorganizowała przedsięwzięcie. – To jednocześnie
okazja do przybliżenia idei budownictwa
i misji naszej spółki. Mamy nadzieję, że
będzie to akcja cykliczna – dodaje.
Zawody skierowane były do uczniów
szkół podstawowych, którzy swoje
koncepcje opracowywali pod okiem
studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Uczestnicy pracowali
w dwu– bądź trzyosobowych zespołach. – Najpierw w każdej szkole odbyły
się eliminacje. Finaliści z poszczególnych szkół dostali do pomocy jednego
przyszłego architekta. Wspólnie z nim
odbywali przez pierwszą godzinę miniwarsztaty. Pod bacznym okiem opiekuna
tworzyli koncepcję swojej budowli – tłumaczy Renata Lemańska.
– Zwracaliśmy uwagę na konstrukcję, formę i funkcję. Architektura powinna w so-

bie zawierać te wszystkie elementy. Przyznam szczerze, że widząc efekty pracy po
niespełna dwóch godzinach, jestem pod
bardzo dużym wrażeniem – podkreśla
dr inż. architekt Jerzy Wojewódka z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

– Chciałem, by w cyfrowym świecie smartfona, który jest dobry na
wszystko,
spróbować
wciągnąć dzieci do zabawy czymś bardzo prostym i naturalnym – mówi Leszek Pelc
z ZBM-TBS, pomysłodawca imprezy.
– Klocki to zabawa, ale równocześnie nauka, szczególnie jeśli pokierują nią studenci Wydziału Architektury – dodaje.
Ostatecznie zdecydowali, że pierwsze
miejsce należy się Szkole Podstawowej
nr 8 za budowlę w stylu modernistycznym. – Mieliśmy kilka pomysłów. Początkowo chcieliśmy wykonać budowlę
będącą połączeniem starożytności z nowoczesnością. Kiedy jednak znaleźliśmy
się w hali i zobaczyliśmy klocki, to pojawiały się nowe koncepcje i wizje, między
innymi stworzenie krzywego domu –
opowiadają laureaci z SP nr 8.
– Jestem dumna ze swoich podopiecznych
i myślę, że to jeszcze bardziej rozbudzi
w nich inwencję twórczą, zmotywuje ich
do edukacji w tym kierunku i rozwijania
swoich pasji – zaznacza Anna Kwiecińska-Bombelka, opiekunka grupy. Drugie miejsce zajęła SP nr 26, natomiast
trzecie – SP nr 1. 
MM
Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

Wyczarowali budowle z drewnianych klocków

Uczestnikom rywalizacji nie brakowało kreatywności i ciekawych pomysłów
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WOKÓŁ NAS
RUSZYŁY PRACE BUDOWLANE W RAMACH WIELKIEGO PROJEKTU REWITALIZACJI ZABYTKOWEJ DZIELNICY

Fot. Igor Cieślicki

Zandka przyjazna dla mieszkańców

Centrum Usług Społecznych powstaje w budynku dawnej gazowni

Centrum Usług Społecznych powstanie przy ul. Stalmacha 7
na Zandce. W budynku dawnej gazowni ruszyły już intensywne prace, które potrwają do przyszłego roku. Jesienią z kolei
ma się zakończyć modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej.
– Zandka zyska nowy blask. Myślę, że można też śmiało powiedzieć o nowej jakości
życia w tej dzielnicy – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– To nie są łatwe działania, ale uważam,
że warto podjąć wyzwanie. Rozmach projektowania tej dzielnicy był imponujący.
Myślę, że równie imponujący efekt wkrótce zobaczymy – dodaje.
Wartość projektów, jakie w ciągu kilku
najbliższych lat zostaną zrealizowane
na terenie Zandki, przekracza 60 mln zł.
Sztandarową inwestycją jest Centrum
Usług Społecznych, które powstanie
w budynku dawnej gazowni przy ul.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16
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Stalmacha 7. Docelowo będą tu prowadzone m.in. działania z zakresu wspierania rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych. Uruchomione zostaną
klub integracyjny, świetlica dziennego
wsparcia, program aktywności lokalnej
czy też punkt porad prawnych. Planowane są szkolenia dla bezrobotnych.
Do tej pory w budynku zostały już wykonane roboty rozbiórkowe i demontażowe. Obecnie trwają przygotowania do
wykonania sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej.
Do końca października tego roku potrwa modernizacja siedziby Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 16 na Zandce. Obejmie ona m.in. ocieplenie i izolację ścian piwnic oraz stropu. Planowana
jest wymiana drzwi i okien, renowacja
elewacji, a także gruntowna przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i elektrycznej. Remontu doczeka się też
szkolna kotłownia. Prace obejmą również budynek sali gimnastycznej.
Zandka to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Zabrza. Budowa osiedla mieszkaniowego dla urzędników
i robotników Huty Donnersmarcka ruszyła w rejonie dzisiejszych ulic Stalmacha, Krakusa, Bytomskiej, Siedleckiego,
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TAKIE SĄ LICZBY:

60 mln zł

to wartość projektów,
które w najbliższych kilku
latach zostaną zrealizowane
na terenie Zandki

Cmentarnej i Bonczyka w 1903 r. Ostatnie domy wybudowano tu na początku
lat 20. XX wieku. Zandka należy do najciekawszych zespołów domów robotniczych, zbudowanych na początku XX
wieku na Górnym Śląsku. Do dziś zachwyca swoją architekturą, która czyni
z tej części Zabrza miejsce chętnie odwiedzane przez turystów.
W ramach gigantycznego projektu rewitalizacji dzielnicy prace termomodernizacyjne obejmą również budynki
mieszkalne przy ul. Tomeczka 4–6 (do
końca 2019 r.), 8–10 (do końca 2020 r.),
12–14 (do końca 2021 r.) oraz 2 i 16 (do
końca 2022 r.). Uporządkowane i zagospodarowane zostaną tereny zielone
w rejonie ul. Cmentarnej 3, 19d i 29.
Znaczne ograniczenie niezwykle szkodliwej niskiej emisji będzie możliwe
dzięki podłączeniu kolejnych budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Pracując nad rewitalizacją Zandki, Zabrze korzysta z dobrych wzorców partnerskiego miasta Essen. Jego chlubą
jest bowiem przypominające zabrzańską Zandkę dawne osiedle robotnicze
zbudowane na Wzgórzu Małgorzaty.

WG, GOR

WOKÓŁ NAS
W MAJU SWOJE ŚWIĘTO OBCHODZILI STRAŻACY

Awanse wręcza strażakom brygadier Kamil Kwosek (z prawej)

Prawie 2,5 tysiąca razy interweniują w ciągu roku zabrzańscy
strażacy. Obchodzony w maju Dzień Strażaka to okazja do
podziękowania im za pełną poświęcenia codzienną służbę
oraz wręczenia awansów na wyższe stopnie.
– Można powiedzieć, że my wchodzimy
tam, skąd inni uciekają – zwraca uwagę
brygadier Kamil Kwosek, komendant
miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Zabrzu. – To służba bardzo wymagająca, związana, w zależności od sytuacji,
z posługiwaniem się zróżnicowanym sprzętem. Dlatego mocno inwestujemy w szko-

lenia. Sam sprzęt, bez człowieka, nikogo
nie uratuje. Odważny i dobrze wyszkolony
człowiek, który potrafi nieść pomoc również w sposób bezpieczny dla siebie, to dla
służb ratunkowych priorytet – dodaje.
Dzień Strażaka świętowali również zabrzańscy ochotnicy. Obchody miały wyjątkowo uroczysty charakter w Grzybowicach.

Ich elementem było bowiem poświęcenie
wozu ratowniczo-gaśniczego. Choć star
ma już nieco ponad 10 lat, wciąż jest w znakomitym stanie. Ochotnicy z Grzybowic kupili go przy wsparciu miasta.
– Specyfika pracy strażaków wymaga
odpowiedzialności za siebie, kolegów,
a przede wszystkim ludzi, którym niosą wsparcie. Dziękuję za codzienny trud,
poświęcenie i zaangażowanie w pomoc
mieszkańcom Zabrza – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – 90 lat
OSP Grzybowice to piękna historia ludzi zaangażowanych na rzecz niesienia pomocy
mieszkańcom dzielnicy i miasta. Gratuluję
zacnego jubileuszu i dziękuję za odpowiedzialną postawę – dodaje. Grzybowicki
festyn z okazji Dnia Strażaka odbył się na
boisku „Społem”. Mieszkańcy mogli zobaczyć m.in. pokazy strażackiego sprzętu i tresury psów. 
GOR

Fot. UM Zabrze

Fot. Igor Cieślicki

Idą z pomocą tam, skąd inni uciekają

Poświęcenie wozu ochotników z Grzybowic

ZA NAMI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA NOWOCZESNEJ OCHRONIE ZDROWIA

Eksperci z dziedziny neurologii, kardiologii, genomiki oraz onkologii wzięli udział w trwającej w Zabrzu 23 i 24 maja IV Międzynarodowej Konferencji „MedTrends – Europejskie Forum
Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”. Spotkanie zorganizowano
w Śląskim Centrum Chorób Serca oraz Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy
i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych
technologii i rozwiązań telemedycznych
oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich. – Podczas tegorocznej

konferencji duży nacisk położony jest na prezentację dobrych praktyk w telemedycynie,
platformach e-zdrowia oraz zdrowiu mobilnym. Przedstawiane są interesujące aplikacje mobilne w kardiologii, diagnostyce infekcji bakteryjnych, onkologii – tłumaczy Adam

Fot. Kardio-Med Silesia

O medycynie przyszłości

Uczestnicy konferencji w auli ŚCCS

Konka, prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.
Sporo uwagi poświęcono wykorzystaniu
sztucznej inteligencji w edukacji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.
W program konferencji wpisało się rozstrzygnięcie konkursu „Top Trends”, w ramach którego wyłoniono najlepszy startup w dziedzinie ochrony zdrowia.  MM
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WOKÓŁ NAS
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 SPECJALNA GOŚCIŁA UCZNIÓW I OPIEKUNÓW Z ESSEN

Fot. SP nr 41

Urodziny w międzynarodowym gronie

Goście z Essen odwiedzili m.in Arenę Zabrze

Z obchodami jubileuszu 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 41
Specjalnej zbiegły się odwiedziny młodzieży i opiekunów z Essen. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie i niekomunikującymi się werbalnie.
Młodzi ludzie z Essen przyjechali do
Zabrza w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pod
hasłem „Nie mówię, ale się porozumiewam”. – Dla nas jest bardzo ważne
zobaczyć inny kraj, jak wygląda praca
z dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce,

ponieważ warunki pracy są inne tutaj
i w Niemczech. Dzięki takim spotkaniom
można się od siebie wiele nauczyć i inspirować się wzajemnie. Szczególnie ważny jest ten projekt dla naszych uczniów.
Do tej pory nie mieli oni okazji poznać
uczniów z innych krajów, którzy mają po-

dobne problemy jak oni – podkreśla Angela Michel z Pestalozzi-Schule w Essen.
Zabrzańska szkoła kształci uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim. – Jest też jedna klasa dla
uczniów, którzy mają lekką niepełnosprawność intelektualną połączoną z autyzmem. Są dwa oddziały przedszkolne
i ponad czterdziestka uczestników zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju – wylicza Janina Paradowska, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 41 Specjalnej. – Mamy
specjalistyczne sale, proces edukacyjny
dopasowany do indywidualnych potrzeb
każdego z uczestników zajęć – dodaje.
– Wszyscy uczymy się nowych technik
komunikacji alternatywnej, a nasi goście z Niemiec mają w tej kwestii bardzo duże doświadczenie, ponieważ już
od 30 lat stosują te techniki ze swoimi
uczniami – zwraca uwagę Agnieszka
Kazimierska-Bauerek z SP nr 41, koordynator projektu.
Uczniowie z Niemiec wyposażeni byli
w komunikatory elektroniczne, które bardzo ułatwiają porozumiewanie
się osób niekomunikujących się werbalnie z otoczeniem. Pedagodzy z Zabrza wdrażają ten system komunikacji
w swojej placówce, zatem wykorzystanie doświadczeń niemieckich nauczycieli okazało się niezmiernie przydatne.


MM

ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OBCHODZI 60. URODZINY

Rodzinny festyn dla mieszkańców
Hasło „Mieszkam i żyję bezpiecznie” towarzyszyć będzie rodzinnemu festynowi z okazji 60-lecia Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Impreza odbędzie się w sobotę 16 czerwca na
terenie Śląskiego Rancha przy ul. Webera.
Festyn dla mieszkańców Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej rozpocznie
się w południe. Zaplanowano szereg
atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak
i nieco starszych uczestników. Będą
dmuchańce, gry i konkursy. Gościem

30

festynu będzie Jarosław Botor, himalaista, uczestnik akcji ratunkowej pod
Nanga Parbat. Efektowne pokazy przygotują ratownicy GOPR. Wykorzystywany na co dzień sprzęt zaprezentują
policjanci i strażacy. Będzie można się
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dowiedzieć, jak udzielić pomocy ofiarom wypadku drogowego lub osobie,
która spadła z wysokości. Nie zabraknie również akcentów muzycznych.
Na scenie wystąpią zespoły Brathanki i Folky Band. W programie imprezy
znalazły się także pokazy Teatru Ognia.
Festyn, który potrwa do godziny 22,
będzie również okazją do wręczenia
nagród finalistom konkursu plastycznego „Nasze osiedle – nasze miejsce
na ziemi”. 

GOR

WOKÓŁ NAS
Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

NIEZWYKŁY PRZEWODNIK DLA NAJMŁODSZYCH ZACHĘCA DO POZNAWANIA MIASTA

Dzieciaki były zachwycone nietypowym przewodnikiem

Jedno z zadań czekających małych gości wystawy

Odkryj Zabrze z NIEMAPĄ!

– uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
„NIEMAPA” świetnie pokazuje, że Zabrze to miasto wielopoziomowe. Zaprasza na spacery zarówno w miejsca
znane, jak i te mniej oczywiste. Można
wybrać się na oglądanie łódek wypływających ze Sztolni Królowa Luiza albo
na hałdę Ruda czy poszukać wyspy na

Fot. Igor Cieślicki

– Prezentujemy znane obiekty miasta,
związane między innymi z dziedzictwem
górniczym, ale też i takie, które często
zaskakują nawet mieszkańców Zabrza,
ponieważ na co dzień są nieco ukryte –
mówi Małgorzata Żmijska, jedna z autorek „NIEMAPY”.
– Nigdy nie jest tak, że znamy wszystkie zakątki naszego miasta. Zawsze jest coś ciekawego, czego o swoim mieście możemy
się dowiedzieć – podkreśla Celina Pająk,
naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
„NIEMAPA” to seria wyjątkowo zaprojektowanych, ilustrowanych przewodników. Pomagają one na nowo odkryć
miasto, opisują ciekawe i nieznane miejsca, a kreatywne zadania zachęcają do
wyjścia na rodzinny spacer. Do tej pory
projekt objął m.in. Poznań, Łódź, Wrocław, Warszawę, Gdynię i Szczecin. Teraz
poznaliśmy jego zabrzańską odsłonę.
– Chcemy z jednej strony rozkochać
w Zabrzu jego najmłodszych mieszkańców, z drugiej pokazać nasze miasto na
zewnątrz, wszystkim gościom, turystom

Fot. Igor Cieślicki

Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły, składany plan miasta.
W rzeczywistości kryje szereg zaprezentowanych w oryginalny
sposób informacji, przybliżających najmłodszym ciekawe miejsca, lokalną kulturę i kuchnię. „NIEMAPA” to niezwykły przewodnik dla dzieci, którego prezentacja połączona została z otwarciem wyjątkowej wystawy przygotowanej w Łaźni Łańcuszkowej.

Bytomce. Muzeum Górnictwa Węglowego to idealne miejsce zarówno do
tego, by zwiedzić kopalnię, jak i bawić
się w najlepsze w Parku 12C. Na chwilę
refleksji warto wybrać się do kościoła
św. Józefa. Czekają koncerty w Filharmonii Zabrzańskiej i spektakle w Teatrze
Nowym. Niezwykły przewodnik można
otrzymać w Punkcie Informacji o Mieście. W wersji elektronicznej można go
pobrać ze strony www.niemapa.pl.

GOR

Panoramiczne zdjęcie Areny Zabrze i budowle z kartonu robiły spore wrażenie
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LEKCJA HISTORII
PRZYBLIŻAMY DZIEJE RODÓW ZWIĄZANYCH NA PRZESTRZENI WIEKÓW Z NASZYM MIASTEM

Fot. P. Hnatyszyn

Śladami zabrzańskich rodzin

Grobowiec rodzinny Michaela Kaisera na cmentarzu w Zabrzu

W ciągu ostatnich pięciu lat na łamach „Naszego Zabrza Samorządowego” ukazywały się artykuły o zabrzańskich rodzinach żydowskich. Od czasu do czasu cykl ten będziemy kontynuować.
Dzisiaj zajmiemy się jedną z kilku rodzin o nazwisku Kaiser.
Jej pierwszym przedstawicielem,
związanym z naszym miastem, był
Samuel Kaiser. Urodził się 6 lipca
1814 r. w nieustalonej miejscowości,
jako syn dzierżawcy arendy Simona
Kaisera i Leny z domu Silbermann.
Z dniem 1 października 1832 r. osiadł
w Grzybowicach, do których przybył
z Czekanowa. Na życie zarabiał jako
szynkarz wódki. Jak długo pozostał
w Grzybowicach, nie wiemy. Pięć lat
później mieszkał w Żernikach (obecnie dzielnica Gliwic), gdzie w 1837 r.
ożenił się z 26-letnią Ewą Böhm,
córką szynkarza Michaela Böhma
i Sary z domu Bloch. Eva Kaiser urodziła sześcioro dzieci – córkę Jettel
(6.08.1837 w Żernikach) i pięciu synów: Michaela (8.08.1839 w Żernikach), Abrahama (18.02.1841 w Żernikach), Isidora Israela (18.07.1842
w Żernikach), Salo (21.04.1844 w Żernikach) i Simona (1.11.1846 w Czekanowie). Samuel Kaiser zmarł 7 czerw-
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ca 1871 r. w Gliwicach, Eva zmarła 6
sierpnia 1882 r. również w Gliwicach.
Oboje zostali pochowani na starym
cmentarzu żydowskim Na Piasku.
Dwóch ich najstarszych synów z czasem przeprowadziło się do Zabrza.
Jako pierwszy, w 1865 r., przyjechał
tu Abraham zwany również Adolfem. Początkowo handlował sieczką i owsem, a na początku lat 70.
XIX w. przeprowadził się do Zaborza,
gdzie został właścicielem gospody,
przy której znajdowała się destylarnia alkoholi. Z pierwszą żoną, Linną
z domu Cohn (ur. ok. 1844 w Opolu
zm. 25.07.1897 w Lądku) doczekał
się pięciorga dzieci. Troje pierwszych urodziło się w Zabrzu – Max
(14.03.1867), Selma (9.02.1868), Salo
(22.03.1869); dwoje ostatnich w Zaborzu – Laura (23.02.1873) i Richard
(23.09.1879 – wraz z żoną Elisą zginęli
śmiercią samobójczą 7.04.1937). Od
1878 r. Abraham Kaiser był radnym
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gminy Zaborze. W 1899 r. ożenił się
powtórnie z Therese Leppert p.v. Heskel. Zmarł 28.03.1909 r. w Zaborzu.
Pochowany został, wraz z pierwszą
żoną, w grobowcu rodzinnym na
cmentarzu żydowskim w Zabrzu. Losów jego drugiej żony nie udało się
dotychczas ustalić.
Postacią bardziej znaną był jego
starszy brat Michael, który w Zabrzu zamieszkał pod koniec 1867 r.
W tym czasie był już od czterech
lat żonaty z Berthą Böhm urodzoną
w 1842 r. w Toszku w rodzinie księgowego Moritza Böhma i Henrietty z domu Fischer. Pierwszych troje
dzieci Michaela i Berthy urodziło się
w Gliwicach – Gertrud (ur. 12.07.1864
zm. 29.10.1866 w Gliwicach), Salo
(30.09.1865) i Emil (ur. 13.10.1866 zm.
21.01.1867 w Gliwicach). Pozostała
siódemka to już zabrzanie z urodzenia – Linna (9.06.1868), Arnold (ur.
21.08.1869 zm. 20.11.1880 Stare Zabrze), Dagobert (24.08.1870), Rosa
(19.04.1875), Martha (11.06.1878),
Olga (30.07.1880) i Emma (16.06.1883).
Co najmniej od listopada 1873 r. Michael Kaiser był właścicielem browaru należącego poprzednio do
Samuela Hoffmanna. Ten ostatni
w styczniu 1858 r. kupił arendę i browar, które dotychczas dzierżawił od
hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka. S. Hoffmann wyburzył stare budynki znajdujące się na obecnym pl. Teatralnym i na ich miejscu
postawił nowy browar i gospodę. Na
przełomie stuleci M. Kaiser był także
właścicielem cegielni znajdującej się
po południowej stronie obecnej ul.
Gdańskiej.
Od początku swojego pobytu w Zabrzu zaangażowany był w życie lokalnej
społeczności
żydowskiej.
W 1870 r. znalazł się wśród członków komitetu budowy zabrzańskiej
synagogi. Od 1892 r. był członkiem
zarządu Żydowskiego Towarzystwa
Opiekuńczo-Pogrzebowego Chewra Kadischa oraz członkiem zarządu
Gminy Żydowskiej. Poza tym był radnym gminy Zabrze i sejmiku powiatowego w Zabrzu. W uznaniu zasług,
jeszcze przed 1904 r., jego imieniem
nazwano obecną ul. J. Piłsudskiego.

LEKCJA HISTORII
i Rosalie z domu Epstein. W. Isaac
z czasem przejął od teścia prowadzenie browaru. W połowie lat 20.
XX w. browar zaprzestał działalności,
a Wilhelm Isaac zajął się handlem
wyrobami tytoniowymi. Isaacowie
nie mieli dzieci. Oboje byli zaangażowani w działalność społeczności
żydowskiej: Linna była członkinią
zarządu Żydowskiego Towarzystwa
Kobiet, a jej mąż członkiem zarządów towarzystwa Chewra Kadischa
i Gminy Żydowskiej. Wilhelm Isaac
zmarł w Zabrzu 22 grudnia 1932 r.,
jego macewa zachowała się na tutejszym cmentarzu. Linna Isaac mieszkała w Zabrzu jeszcze w maju 1939 r.
O Marcie, która w 1899 r. poślubiła
współwłaściciela huty szkła Hugo
Eisnera, wspomniałem w artykule
opublikowanym na tych łamach w poprzednim miesiącu. Ostatnia z sióstr,
Olga, wydana została w 1902 r.
za mąż za lekarza ogólnego dra Maksa Loewa, urodzonego 28 stycznia
1869 r. w Pszczynie w rodzinie kantora Moritza Loewa i Caroline z domu
Deutsch. Max Loew, który w chwili
ślubu mieszkał w Rozbarku (obecnie
dzielnica Bytomia) w październiku
1903 r. rozpoczął praktykę lekarską
w Zabrzu. I to małżeństwo okazało
się bezdzietne i przetrwało niewiele
ponad 20 lat. Jako pierwszy, 11 kwietnia 1924 r. zmarł Max Loew. Niecałe
dwa miesiące później, 3 czerwca
1924 r., zmarła Olga Loew. Oboje pochowano w Zabrzu.
Drugim z braci, który dożył wieku
dorosłego, był Dagobert. Początkowo poszedł on w ślady ojca i w kwietniu 1899 r. zarejestrował w zabrzańskim sądzie rejonowym firmę pod

Fot. Archiwum Państwowe w Gliwicach

Do 1939 r. nazywała się ona Michaelstr. Bertha Kaiser zmarła 24 czerwca 1898 r. w Starym Zabrzu. Jakiś
czas potem Michael Kaiser ożenił się
z Amalie Loewe urodzoną 13 maja
1860 r. w Raciborzu. Z okazji swoich 70. urodzin M. Kaiser podarował
gminie Zabrze 100 marek. Zmarł 9
października 1911 r. w Zabrzu. I on
wraz z pierwszą żoną pochowany został w grobowcu rodzinnym na tutejszym cmentarzu żydowskim. Amalie
Kaiser w maju 1939 r. mieszkała we
Wrocławiu i to jest ostatnia informacja jaką udało nam się o niej znaleźć.
Najstarszy z synów Michaela i Berthy Kaiser, Salo, ukończył studia medyczne i jako lekarz pracował przez
pewien czas w Woźnikach. W 1894 r.
ożenił się w Wirku (obecnie dzielnica
Rudy Śl.) z Johanną Cohn urodzoną
tamże 20 stycznia 1874 r. Na początku drugiej dekady XX w. Salo i Johanna Kaiser mieszkali w Królewskiej
Hucie (obecnie Chorzów). Zabrze
opuściły także dwie z jego sióstr.
Rosa wyszła za mąż za berlińskiego
kupca Maksa Emanuela Loewensteina (ur. 2.02.1859 w Kwidzyniu)
i zmarła w styczniu 1921 r. w Berlinie.
Do Berlina przeprowadziła się również Emma, wydana w 1904 r. za mąż
za tamtejszego kupca Adolfa Eliasa
Fabischa (ur. 21.05.1867 w Strzelnie).
jej drugim mężem był Alfred Bornstein. W Niemczech mieszkała jeszcze na początku 1939 r. Jakie były jej
wojenne losy, nie wiemy.
Najstarsza z sióstr, Linna, wyszła
w 1888 r. za mąż za mistrza piwowarskiego Wilhelma Isaaca urodzonego 29 lutego 1860 r. w Mikołowie
w rodzinie ekonoma Michaela Isaaca

Plan sytuacyjny z zaznaczonym browarem i gospodą Michaela Kaisera

nazwą „Dagobert Kaiser Brauerei”
w Rudzie. Kilka lat wcześniej ożenił
się z Cäcilie Wongtschowski urodzoną 17 grudnia 1872 r. w Kluczborku w rodzinie Haymanna Wongtschowskiego i Auguste z domu Ucko.
W Rudzie Dagobert i Cäcilie Kaiser
doczekali się dwóch synów – Ernsta
urodzonego 4 stycznia 1896 r. i Kurta
urodzonego 16 marca 1899 r. Z czasem D. Kaiser porzucił piwowarstwo
i 1 października 1907 r. został właścicielem drukarni i księgarni założonej
w 1872 r. w Zabrzu przez Juliusa Mücke. Równocześnie stał się on właścicielem i wydawcą zabrzańskiej gazety codziennej „Zabrzer Anzeiger” (od
1915 r. „Hindenburger Anzeiger”),
ukazującej się od 1872 r. Drukarnia,
księgarnia i wydawnictwo mieściły
się w tym czasie przy Dorotheenstraße 8 (ul. 3 Maja 8).
W 1920 r. D. Kaiser został członkiem
zarządu zabrzańskiej Gminy Żydowskiej. Jego żona od 1911 r. była
członkinią zarządu „Frauen-Interessen-Verein”. Niedługo po sprzedaniu w 1919 r. drukarni, księgarni
i wydawnictwa Kaiserowie wyprowadzili się do Wrocławia, gdzie Dagobert zmarł w szpitalu żydowskim
15 lutego 1937 r. i został pochowany
na cmentarzu we Wrocławiu-Kazanowie. Cäcilie Kaiser została deportowana 30 sierpnia 1942 r. z Wrocławia do getta Theresienstadt (Terezin
w Czechach), gdzie zginęła 30 stycznia 1943 r. Taki sam los spotkał Ernsta Kaisera, który po skończeniu
studiów prawniczych został adwokatem i ożenił się z Else Aber. 24 lutego
1943 r. został deportowany z Wrocławia do Theresienstadt, gdzie zginął
25 stycznia 1944 r.
Inaczej potoczyły się losy Kurta Kaisera. Ukończył on studia medyczne
i przez jakiś czas mieszkał w Zabrzu.
Tak było przynajmniej w 1932 r.,
kiedy to ożenił się z Käthe Aufricht,
urodzoną 28 marca 1908 r. w Mistku
na Morawach. Świadkiem na ślubie
była 48-letnia Else Aufricht z domu
Wongtschowsky, być może matka
Käthe. Kobieta-świadek była w tym
czasie dużą rzadkością. W 1937 r.
w Hamburgu urodziła im się córka
Ilse. Rodzinie Kurta Kaisera udało się
opuścić hitlerowskie Niemcy. W USA
mieszka syn Ilse, który w maju przyjechał do Polski i, szukając śladów
przodków, odwiedził m.in. Zabrze.

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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SPORT
PO ZNAKOMITYM SEZONIE TRÓJKOLOROWI ZDOMINOWALI TEGOROCZNĄ GALĘ EKSTRAKLASY

Fot.. Jerzy Przybysz

Fot. Igor Cieślicki

Europejskie puchary wracają do Zabrza!

Piłkarze podziękowali odchodzącemu z klubu Rafałowi Kurzawie

– To nie czary, mamy europejskie puchary! – śpiewali piłkarze
Górnika Zabrze po zwycięskim meczu z Wisłą Kraków. Trójkolorowi, którzy zaledwie przed rokiem w spektakularny sposób wrócili do ekstraklasy, zaliczyli najlepszy sezon od prawie
ćwierć wieku. Znalazło to wyraz podczas zorganizowanej 21
maja Gali Ekstraklasy i w powołaniu na mundial Rafała Kurzawy.

Marcin Brosz
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my osiągnąć sukces, mamy to, o czym
marzyliśmy – mówi Marcin Brosz,
szkoleniowiec Trójkolorowych, który
podczas Gali Ekstraklasy otrzymał
nagrodę dla najlepszego trenera.
– To są nagrody dla wszystkich ludzi,
którzy pracują w Górniku i sprawili, że
klub przebył w ciągu dwóch lat taką drogę – zaznacza Marcin Brosz.
Za odkrycie roku uznany został Szymon Żurkowski, który nagrodę odebrał z rąk znakomitego przed laty
piłkarza Górnika Włodzimierza Lubańskiego. Nagroda dla najlepszego
pomocnika trafiła do Rafała Kurzawy.

Fot.. Piotr Kucza / FotoPyK

– To był bardzo trudny sezon, szczególnie końcówka. Prosto nie było, ale cały
czas czuliśmy wsparcie dwunastego zawodnika. Dzięki ambicji, zaangażowaniu, waleczności i wierze w to, że może-

Fot.. Piotr Kucza / FotoPyK

Fot.. Piotr Kucza / FotoPyK

– To są niepowtarzalne emocje. Tego nie
da się opisać słowami. Teraz przed nami
wielkie wyzwania i mam nadzieję, że im
podołamy – mówi Tomasz Loska, bramkarz Górnika.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
i bramkarz Tomasz Loska

Szymon Żurkowski
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Rafał Kurzawa
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Fot.. Jerzy Przybysz

Ten sezon był rekordowy pod względem frekwencji

Czuję prawdziwą dumę
Rozmowa z Włodzimierzem
Lubańskim, legendarnym
napastnikiem Górnika Zabrze
i reprezentacji Polski

Fot.. Jerzy Przybysz

W gronie nominowanych byli także
Tomasz Loska, Damian Kądzior oraz
Igor Angulo, który znalazł się o krok
od zdobycia korony króla strzelców.
Czwarte miejsce w ekstraklasie zapewniło Górnikowi udział w kwalifikacjach Ligi Europy. Ostatni raz Trójkolorowi uczestniczyli w rozgrywkach
na tym poziomie w 1994 r. Pamiętajmy też, że Górnik przystąpił do sezonu jako beniaminek, a w tej roli nigdy
nie był wyżej w pierwszym sezonie po
awansie. Zakończony właśnie sezon
był wyjątkowy także pod względem
frekwencji. Na trybunach Areny Zabrze zasiadło łącznie ponad 400 tysięcy osób. Trójkolorowi zdobyli najwięcej bramek spośród wszystkich
klubów ekstraklasy.
Dzień po zwycięskim meczu z Wisłą
Kraków zawodnicy i szkoleniowcy
Górnika spotkali się w ratuszu z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik. Była okazja do podziękowań,
gratulacji i wręczenia pamiątkowych
statuetek.
– Wysoka pozycja Górnika Zabrze w sezonie 2017/2018 stanowi powód do
dumy dla zawodników, szkoleniowców,
władz klubu, a przede wszystkim wielu
tysięcy wiernych kibiców Trójkolorowych – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – W roku jubileuszu 70-lecia Górnika wnieśliście trwały
wkład w historię klubu, przyczyniając się
do dalszego umocnienia pozycji Zabrza
na piłkarskiej mapie Polski – dodaje.
Losowanie pierwszej rundy Ligi Europy odbędzie się 19 czerwca w Nyonie.
Pierwsze mecze zaplanowano na 12
lipca, tydzień później odbędą się rewanże. Trzymamy kciuki!

WG, GOR

Sporo było Górnika na Gali Ekstraklasy...
Bardzo dużo, ale drużyna w pełni na to
wyróżnienie zasłużyła. Nie mam wątpliwości, że zakończył się świetny sezon dla
klubu, jeden z najlepszych od lat. Szczególnie, że mówimy o tak młodej drużynie,
która była beniaminkiem ligi. Kto tych
chłopaków znał rok temu? Jeżeli ktoś zna
się na piłce, to musiał dostrzec pracę wykonaną w Zabrzu. Beniaminek, który tak
spisuje się po awansie i wnosi do ligi tyle
powiewu świeżości, to rzadkość.
Szczególnie miłe słowa?
Ktoś powiedział, że powrót Górnika do
ligi był najlepszą rzeczą, jaka mogła się jej
przytrafić. Bez tego Polska nie usłyszałaby o Losce, Żurkowskim, Angulo czy Kurzawie. I jeszcze ten fenomen na trybunach, który na wszystkich robił wrażenie.
Pan wręczał nagrodę Szymonowi Żurkowskiemu. Jak Pan go postrzega?
Ten zawodnik bardzo mi się podoba.
Skromny, pracowity i twardo stąpający po ziemi. Wszystko przed nim, bo na
pewno nie zadowoli się tym, co zrobił
w tym roku. Tak mu zresztą powiedziałem „Ta nagroda to zaproszenie do dużej
gry”. Żurkowski ma wszystko, co dziś jest
potrzebne w piłce na wysokim poziomie.
Ma niesamowite zdrowie, szybkość, gra
obiema nogami, potrafi strzelić i myśli.
A przede wszystkim nie boi się pracy.
Tegoroczna Gala Ekstraklasy to również nominacje dla Loski, Angulo i Kądziora. Kurzawa został najlepszym
pomocnikiem ligi, a Marcin Brosz najlepszym trenerem sezonu...
Zacznę od Angulo. 23 gole to jest wyborny
wynik, choć unikałbym porównań z nami,
bo graliśmy po 26, a potem po 30 kolejek.
Mieć takiego piłkarza to skarb. Choć oczywiście trochę szkoda, że po takiej jesieni
nie został królem strzelców. Mówimy
jednak o klasowym napastniku, jednym
z odkryć sezonu. Kurzawa? Dla mnie naj-

ważniejszy piłkarz Górnika, z doskonale
ułożoną lewą nogą. Nie oszukujmy się, zastąpić tego piłkarza będzie bardzo trudno,
bo jego powtarzalność dośrodkowań jest
wybitna. Mówiliśmy o Angulo, ale ile goli
padło po podaniach Kurzawy? Blisko dwadzieścia! Jeżeli go zabraknie, Hiszpanowi
też będzie trudniej.
A trener Brosz? Szczerze pogratulowałem Marcinowi. To jest człowiek ze Śląska, widać, że Zabrze nie jest tylko miejscem pracy. Chce zostawić w klubie swój
ślad, myśli o tym, co będzie za kilka lat.
Proszę spojrzeć, że sezon kończyło kilku
kolejnych, jeszcze młodszych piłkarzy od
tych, których pokazał nam rok temu. Górnik miał mały dołek na początku wiosny,
ale wtedy widać wielkość trenera i zespołu. Poradził sobie! Przecież w grupie
mistrzowskiej zabrzanie ponownie grali
świetne mecze. W wyniku Górnika nie ma
absolutnie żadnego przypadku.
Kibice już się zastanawiają i martwią,
kto latem odejdzie z klubu...
Taka jest dziś piłka, tego nie zmienimy.
Pamiętajmy, że to również prestiżowa
sprawa dla Górnika, bo możni zobaczą,
że szkoli się tutaj fajnych piłkarzy, pozwala im rozwijać, a oni robią postępy.
Zobaczymy, na razie cieszmy się z sukcesu. Ale to zawsze jest dla trenera i klubu problem, kiedy klub osiąga podobny
wynik. Traci się „zęby trzonowe”, a każdy
zamiennik potrzebuje czasu, by wkomponować się w zespół. Tymczasem czasu nie
ma. Myśmy w pucharach zaczynali grać
we wrześniu, a dziś polskie kluby startują
w połowie lipca.
Stadion na większości spotkań pękał
w szwach...
Górnik zawsze miał wspaniałych kibiców,
zresztą nie tylko w Zabrzu. Patrząc na to,
co dzieje się z piłką w regionie, myślę,
że potencjał jest ogromny, a Górnik jest
wręcz skazany na to, by długo być numerem jeden na Górnym Śląsku. Brawa dla
pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik
za to, że forsowała budowę takiego obiektu, bo pojawiały się głosy sceptyków.
Brawo za konsekwencję i wytrwałość.
Po spadku pewnie wielu straciłoby zapał
i wiarę, a tych cech widzę u pani prezydent mnóstwo. Widzieliśmy się ostatnio
na urodzinach Staszka Oślizły, który też
czuje wielką satysfakcję. Kiedyś z nerwów
wyłączałem telewizor na ostatnie minuty,
bo tak przeżywałem mecze młodszych
kolegów. My naprawdę żyjemy tym, co
dzieje się w Zabrzu i czujemy ogromną
dumę, że Górnik jest w tym, a nie innym
miejscu. Oby na lata...


Rozmawiał: Dariusz Czernik
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NIE BYŁO MEDALI WIELKIEJ IMPREZY PIŁKARSKIEJ BEZ WYSTĘPU ZAWODNIKÓW ZWIĄZANYCH Z ZABRZEM

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Zabrzanie na mistrzostwach świata

Waldemar Matysik mając 21 lat, jako gracz Górnika sięgnął z reprezentacją po trzecie miejsce na świecie

Dostarczali nam wielu niezapomnianych wzruszeń, radości
i emocji. Byli ważną częścią najlepszych reprezentacji Polski
w historii naszego futbolu. Nie było wielkiej imprezy, z której
biało-czerwoni przywozili medale, a w której ważnej roli nie
odgrywałby piłkarz związany z Zabrzem.
W 1954 r. wielu mieszkańców Zabrza z wypiekami na twarzy
słuchało
radiowej
transmisji z finału
mistrzostw
świata
w Szwajcarii, gdzie
Niemcy sensacyjnie ograli wielką reprezentację Węgier. Powód? Po mistrzostwo świata sięgnął Fritz Laband (na zdjęciu), prawy
obrońca HSV, który urodził się w Mikulczycach i grał w dwóch zabrzańskich klubach.
Z udziału w finale wyeliminowała go kontuzja, jednak nie zmienia to faktu, że do dziś pozostaje jedynym mistrzem świata z Zabrza!
Minęły lata, od kiedy Polska była objawieniem turnieju rozgrywanego w zachodnich Niemczech. Traf chciał, że i tym razem
w jednej z głównych ról wystąpił chłopak
z Mikulczyc. Jerzy Gorgoń był filarem Górnika i reprezentacji. W 1974 r. zdobył z drużyną trzecie miejsce na świecie i budził
postrach wśród najlepszych napastników
świata. Gorgoń pamiętał wielkie sukcesy
Górnika z przełomu lat 60. i 70. W ataku
zabrzańskiej drużyny grał wtedy Andrzej
Szarmach. „Diabeł” do dziś jest autorem
jednego z dwóch „polskich” hat tricków
na MŚ, a jego gol strzelony Włochom przeszedł do historii futbolu.
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Z ławki rezerwowych cały turniej obejrzeli
bramkarz Jan Fischer i obrońca Henryk Wieczorek. Cztery lata później pojechał do Argentyny już jako gracz Stali Mielec. Na tym turnieju był też Gorgoń, choć Górnik kilka tygodni
wcześniej pierwszy raz w historii spadł z ligi!
Na obu tych turniejach (1974 i 1978) był jeszcze jeden zabrzanin z urodzenia. To Henryk
Kasperczak, wychowanek Stali Zabrze, który jednak był za słaby, by trafić do Górnika.
Wielką karierę zrobił jako piłkarz Stali Mielec,
z którą dwa razy zdobył mistrzostwo Polski.
Obaj byli graczami wyjściowej jedenastki.
Gorgoń podczas tego turnieju rozegrał swój
ostatni mecz w reprezentacji.
Rok 1982 to kolejny medal biało-czerwonych.
Objawieniem turnieju w Hiszpanii był Waldemar Matysik, wtedy 21-letni defensywny pomocnik z Zabrza. Grał fantastycznie i ofiarnie,
co przypłacił odwodnieniem organizmu i długą chorobą. W kilku meczach, m.in. w półfinale z Włochami, zagrał urodzony w Zabrzu
Andrzej Pałasz, wtedy 22-letni napastnik.
W roli rezerwowego mistrzostwa obejrzał
środkowy obrońca Tadeusz Dolny.
W 1986 r. do Meksyku pojechało aż sześciu
graczy Górnika, co jest wynikiem bez precedensu w historii. Ale też klub wrócił na tron,
był drugi raz z rzędu mistrzem Polski, na
Roosevelta grali najlepsi piłkarze ligi. Trener
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Antoni Piechniczek przyznał potem, że najchętniej zabrałby do Meksyku jeszcze dwóch
graczy Górnika, Marka Majkę i Marka Kostrzewę, a trzeba pamiętać, że kontuzja wyeliminowała z gry Andrzeja Iwana! W fazie grupowej regularnie na boisko wychodziło trzech
pomocników Górnika! Jan Urban, Waldemar
Matysik i Ryszard Komornicki. Przeciwko Anglii zagrał też napastnik Andrzej Zgutczyński,
a dwaj piłkarze nie wyszli na boisko. To bramkarz Józef Wandzik i napastnik Andrzej Pałasz.
Co ciekawe, trener Piechniczek niespełna rok
później doprowadził zabrzan, jako trener klubowy, do kolejnego mistrzostwa Polski (1987).
Zmieniły się czasy, reprezentacja przez szesnaście lat nie zakwalifikowała się do najważniejszej futbolowej imprezy. Najlepsi piłkarze
opuszczali ligę i najczęściej reprezentowali
kluby zachodniej Europy. W 2002 r. blok
obronny kadry Jerzego Engela stanowili Tomasz Wałdoch i Tomasz Hajto, którzy wielką
karierę zaczęli w Górniku Zabrze. Wałdoch
był nawet kapitanem reprezentacji Polski.
Obaj grali wtedy z sukcesami w Schalke 04.
Co ciekawe, po latach obaj wrócili na Roosevelta. Hajto jako piłkarz w 2007 r., a więc pięć
lat po mistrzostwach w Azji. Wałdoch trzy
lata później, ale w roli dyrektora sportowego Górnika. Na mistrzostwach w Niemczech
w 2006 r. graczem angielskiego Southampton był Kamil Kosowski.
Musiało minąć kolejnych dwanaście lat, by Polska została uczestnikiem MŚ. Duży w tym udział
ludzi związanych w przeszłości z Zabrzem. Listę
otwiera selekcjoner kadry Adam Nawałka, który, nim przejął reprezentację, ponad trzy lata
prowadził piłkarzy Górnika. Jego asystentami
w Zabrzu i w kadrze byli i są Bogdan Zając oraz
Jarosław Tkocz, a za rozpracowanie rywali odpowiada Marcin Prasoł. W końcu fizjoterapeutą
kadry jest Bartłomiej Spałek, który na co dzień
pracuje na Roosevelta.
Jako zawodnicy Górnika pierwsze mecze w reprezentacji zaliczyli Łukasz Skorupski, Michał
Pazdan, Krzysztof Mączyński i Arkadiusz Milik,
który po poważnej kontuzji wrócił do reprezentacji i wierzymy, że będzie jedną z gwiazd
imprezy. Przed tegorocznym mundialem powołania do kadry otrzymali Damian Kądzior,
Szymon Żurkowski oraz Rafał Kurzawa, który
tego lata żegna się z Górnikiem, ale w klubie na
Roosevelta, z przerwą na grę w Rybniku, spędził aż osiem lat. Do Rosji poleci Kurzawa. Trzymamy kciuki! Przypomnijmy, Zabrze czeka na
piłkarza Górnika na mistrzostwach już 32 lata.

Dariusz Czernik
Muzeum Miejskie w Zabrzu

SPORT

Fot. UM Zabrze

PARY Z CZTERNASTU KRAJÓW ZAWIROWAŁY NA PARKIECIE W HALI POGOŃ

Rumby i walce
zachwyciły
publiczność
Całodzienny taneczny maraton zwieńczyła wieczorna gala

Całodzienny taneczny maraton zgromadził w tym roku rekordową liczbę uczestników. Do Zabrza przyjechali tancerze z czternastu państw.
Zmagania na parkiecie obserwowali z kolei jurorzy z jedenastu krajów,
co także jest rekordem festiwalu. – Byliśmy pierwsi w Polsce, organizując
turniej tak wysokiej rangi. Cieszy nas tak liczny udział par. To świadczy, że
podoba im się przygotowanie turnieju i klimat, jaki tu panuje – mówi Andrzej Dominiak, organizator przedsięwzięcia.
Pary w Zabrzu rywalizują w różnych kategoriach wiekowych, zarówno
w tańcach standardowych, jak i latynoamerykańskich. Miejsca w turnieju dają punkty do światowych list rankingowych. W gorącym i wymagającym dużej kreacji na parkiecie latino w tym roku najlepsze były
pary niemieckie. W dostojnym standardzie triumfowali z kolei reprezentanci Polski.
– Poziom turnieju był bardzo wysoki. Poza tym konkurs ogląda zawsze
mnóstwo osób. To wszystko tworzy niepowtarzalny klimat i przyznam, że
jestem tym oczarowana – uśmiecha się Iwona Pavlović, tancerka i jurorka, która prowadziła wieczorną galę. 
WG

Fot. Jerzy Przybysz

Pary z czternastu europejskich krajów uczestniczyły w XXI Międzynarodowym Festiwalu Tańca, który
13 maja odbył się zabrzańskiej hali Pogoń. Impreza
należy do najwyższych rangą w kraju.

NAJLEPSZE PARY TURNIEJU
Tańce standardowe
1. Vaikasas Gabrielius – Grabowska Klaudia (Polska)
2. Stopka Dariusz – Rek Karolina Konstancja (Polska)
3. Donato Luciano – Diodati Adele (Włochy)
Tańce latynoamerykańskie
1. Cseke Zsolt Sandor – Dzumaev Malika (Niemcy)
2. Libera René – Spalek Nadja (Niemcy)
3. Poladashvili Otar – Bar-Gnar Juliana (Gruzja)
Fot. Jerzy Przybysz
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SPR POGOŃ 1945 ZABRZE MISTRZEM POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE RĘCZNEJ

Fot. SPR Pogoń 1945 Zabrze

Mistrzowskie laury młodych szczypiornistek

Zwycięska drużyna zabrzańskich szczypiornistek

Piękny sukces odniosły nastoletnie piłkarki ręczne SPR Pogoń
1945 Zabrze podczas mistrzostw Polski juniorek młodszych
w Karpaczu. Zabrzanki triumfowały w tych zawodach i do
domu wróciły z okazałym pucharem.
Młode zabrzańskie szczypiornistki początkowo nawet nie myślały o zdobyciu
medalu w mistrzostwach. Chciały tylko
zagrać dobrze każdy mecz i w końcowej tabeli znaleźć się w gronie najlepszych ośmiu zespołów. Rzeczywistość
okazała się jednak bardziej różowa od
marzeń i przyszedł prawdziwy sporto-

wy sukces, choć przeciwniczkami naszych juniorek były dziewczęta o rok
starsze.
– Żeby osiągnąć ten wynik, trenowałyśmy przez trzy lata. Dawałyśmy z siebie
wszystko na każdym treningu i teraz jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwe. To po
prostu najlepsze uczucie, jakie nas dotąd

spotkało – cieszy się Oliwia Przystalska,
zawodniczka mistrzowskiej drużyny.
Najtrudniejszą przeprawę z rywalkami
zabrzanki miały w półfinale imprezy.
Przyszło im zmierzyć się z zespołem
MKS Karczew, z którym wcześniej przegrały, i to dość wyraźnie. Teraz bardzo
chciały zrewanżować się rywalkom i pokonać je w drodze do finału. Ta sztuka
w pełni się udała, choć mecz był bardzo
wyrównany i emocjonujący. W finale
turnieju Pogoń nie dała już szans GTPR
Gdynia, zwyciężając 29:23 i zabierając
do domu okazały puchar dla mistrzyń.
– Dziewczyny wykonały kawał dobrej
roboty. Codzienne ciężkie treningi, dodatkowe w soboty, analiza rozegranych
meczów na wideo i przede wszystkim zaangażowanie wszystkich na każdym treningu, dawanie z siebie sto procent, no
i wizja awansu sprawiły, że osiągnęliśmy
upragniony sukces – mówi Anna Niewiadomska, trener zespołu SPR Pogoń
1945 Zabrze.
Najlepszą zawodniczką turnieju i królową strzelczyń została Julia Niewiadomska, która zdobyła aż 23 bramki. Teraz
przed młodymi mistrzyniami trochę
odpoczynku i... kolejne treningi. Zespół
oraz trenerzy już myślą o następnych
mistrzowskich zawodach, tym razem
w kategorii szkół gimnazjalnych.

WG

WIELKI SUKCES WYCHOWANKA KLUBU NMC GÓRNIK ZABRZE

Wychowanek i wieloletni zawodnik NMC Górnika Zabrze, rodowity zaborzanin, Tymoteusz Piątek, został mistrzem czeskiej Extraligi w piłce ręcznej! Rosły obrotowy przed startem
aktualnego sezonu przeniósł się do Banika Karviny.
W finałowej rywalizacji Banik trafił na
Talent Pilzno. W pierwszym spotkaniu,
w Karvinie, gospodarze pewnie wygrali
30:24. Piątek rzucił dwie bramki. W kolejnym spotkaniu zawodnicy z Karviny
ponownie wygrali, choć rozmiar wygranej był o wiele skromniejszy: 32:31. Do
tytułu mistrza konieczne było trzecie
zwycięstwo. W pierwszej próbie jednak
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się to nie udało, bowiem Karvina przegrała 29:30 po wyjątkowo wyrównanym
meczu. Piątek znów zanotował dwa trafienia. Przy stanie 2:1 w play-offach drużyna Tymoteusza musiała choć raz wygrać, by odebrać mistrzowski tytuł. Po
kolejnym zaciętym meczu górą byli zawodnicy Banika, którzy wygrali znów tylko o jedną bramkę (30:29), zdobywając
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Tymoteusz Piątek

jednocześnie mistrzostwo kraju. Piątek
wpisał się jeszcze raz na listę strzelców.
– Jesteśmy w euforii! Ale to nie przypadek, bo
tytuł jest wynikiem ciężkiej, całorocznej pracy
całego zespołu i całego klubu – nie kryje radości Marek Michalisko, trener Banika. 

GOR

Fot. UM Zabrze

Zabrzanin mistrzem Czech!

SPORT

Wideoweryfikacja musi trafić do piłki ręcznej
Dlatego ważnym zadaniem trenera
i całego sztabu szkoleniowego jest
również zajęcie się sferą psychologiczną. Chodzi o to, by zawodnicy wychodzili na parkiet z nadzieją i wiarą
w to, że mogą wygrać.

Rozmowa z Rastislavem
Trtikiem, trenerem drużyny
NMC Górnik Zabrze
NMC Górnik Zabrze zakończył sezon
na piątym miejscu. Można powiedzieć, że plan został wykonany, ale
pozostaje chyba pewien niedosyt...
Zgadza się. Graliśmy bardzo dobrze,
osiągaliśmy niezłe wyniki i sprawialiśmy
radość naszym kibicom. Potem, w ciągu
tygodnia, wszystko się zmieniło. Pozostaje pytanie – dlaczego tak się stało?
Może szkopuł tkwi w systemie naszych rozgrywek? To trochę frustrujące, że w fazie play-offów można
tak naprawdę dwoma meczami zawalić sobie cały sezon.
Jak najbardziej. Nie chcę, żeby brzmiało
to jak krytyka, ale moim zdaniem jest
to niesprawiedliwe, ponieważ końcowy
wynik nie oddaje naszej postawy przez

Jako szkoleniowiec zwiedził pan trochę Europy. Jak pan ocenia nasze
rozgrywki?
Poziom piłki ręcznej w Polsce jest bardzo dobry. Grają u nas dwa zespoły
występujące w Lidze Mistrzów. To PGE
Vive Kielce i Wisła Orlen Płock.
A nie jest tak, że mamy do czynienia
z ligą dwóch prędkości? Z jednej strony są dwie topowe ekipy, czyli właśnie
Kielce i Płock, z drugiej peleton, który musi ich gonić, ale to się nie udaje.
I tak naprawdę drużyna, która zajmuje trzecie miejsce, to jest pierwsza, ale
w tym, nazwijmy to, drugim obiegu.
Ma pan rację, ale to jest stymulujące.
Zagrać u siebie z Kielcami, to fajna
konfrontacja. Był moment, że remisowaliśmy. Z Płockiem udało nam się wygrać, a to nie uda się każdemu. Dlatego sport jest taki piękny. Vive i Wisła to
kluby, które finansowo są na zupełnie
innym poziomie, ale tak samo zdarza
się w słowackiej czy niemieckiej lidze.
A nie jest trochę tak, że te topowe mecze z Płockiem czy Kielcami zawodnicy przegrywają w głowie, już w szatni,
przyjmując założenie, że możemy powalczyć, ale i tak się nie uda?

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. handballzabrze.pl

cały sezon. Z mojego punktu widzenia
play-offy są wtedy, jeśli gra się o trzy
zwycięstwa. Inaczej można stracić dorobek całego sezonu.

W tym sezonie nie brakowało emocji

Nie brakuje również kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. Może
pomogłoby wprowadzenie, na wzór
piłki nożnej, systemu VAR?
Piłka ręczna to bardzo dynamiczny
sport, akcje są rozgrywane niezwykle
szybko. Po meczach analizujemy je na
wideo i widzimy bardzo dużo błędów
zarówno ze strony zawodników i trenerów, jak i sędziów. Możliwość weryfikacji w przypadku sytuacji spornych
byłaby bardzo wskazana, tak jak ma to
miejsce w przypadku piłki nożnej, tenisa czy siatkówki. Najwyższy czas, by
te możliwości techniczne wykorzystać
również w piłce ręcznej.

Fot. Jerzy Przybysz

Myślami jesteście już pewnie przy
kolejnym sezonie. Na jakie pozycje
będziecie poszukiwać zawodników?
To pytanie do zarządu klubu. Ja mam
nadzieję, że zostanie wzmocniona
tzw. królewska pozycja, czyli lewy rozgrywający. Mamy już różnych graczy
na testach. W Polsce nie brakuje młodych talentów.
Trójkolorowi grali u siebie przy pełnych trybunach



Rozmawiał: Marcin Król
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – po drugiej stronie awersu, 5 – parkowe drzewo o łaciatej korze, 8 – wskazany w jedzeniu i piciu, 9 –
cmoknięcie w policzek, 10 – już nie musi
pracować, 11 – przyodziewek, strój, 12
– szef uczelni, 14 – pchła lub pluskwa,
16 – w grającej nie ma wieszaków, 19 –
pełen fotografii, 21 – rywalka coca-coli, 22 – największy, żeby dwoje chciało
naraz, 23 – nie poziom, 24 – druga co
do wielkości polska rzeka, 26 – lekarski
lub dyrektorski, 28 – przewrót w powietrzu, 29 – dzieło dawnego kronikarza, 30 – resztka drzewa, 33 – święty od
zgub, 35 – dziesięć w skali Beauforta,
37 – w piosence przybyli pod okienko,
38 – tropikalny owoc lub gagatek, 39 –
obraźliwe określenie, 40 – święta księga z surami, 41 – brak energii, zniechęcenie, 42 – uchwyt ślusarski.

1

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

Pionowo: 1 – kwaśna łodyga na kompot
lub ciasto, 2 – kraj faraonów, 3 – dawniej
pomoc, wsparcie, 4 – najdłuższy lewy
dopływ Wisły, 5 – step z mustangami,
6 – uzupełnienie umowy lub innego
dokumentu, 7 – na zapiski, 13 – auto na
lato, 15 – najpopularniejszy ze sztucznych języków, 17 – wierzy w niego człowiek przesądny, 18 – muślinowa ozdoba okna, 20 – egzotyczny słodki owoc,
21 – sprawka figlarza, 25 – ryzykowna
wyprawa, 27 – ściema, pic na wodę, 30 –
czapeczka kościelnych dostojników, 31
– niewolnica gnębiona przez Leoncia,
32 – dyryguje mniszkami, 34 – wierzchnia szata liturgiczna, 36 – herbaciany
alkaloid.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z MAJOWEGO NZS
1. Jedna jaskółka
wiosny nie czyni
2. Kościół pw. św. Kamila
Fot. Jerzy Przybysz

3. Prusznik
4. Anna Achmatowa
5. Wiedza to najlepsze
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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narzędzie władzy

ROZRYWKA
3

Ksiądz na lekcji religii
prosi, żeby dzieci
narysowały aniołki.
Wszystkie dzieci rysują
aniołki z dwoma
skrzydełkami, tylko
Jasiu z trzema. Ksiądz go pyta:
– Jasiu, widziałeś kiedyś aniołka z trzema
skrzydełkami?
– A ksiądz widział z dwoma?

Trzy miłości
Pierwsza miłość z wiatrem gnA, z niepokoju drży
DrUga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi
A ta trzecia jAk tchórz w drzwiach przeKręca klucz
I walizkę ma spakOwaną już.
Pierwsza wojna – pal ją sześć, to jUż tyle lat.
Druga wojna – jeszcze Dziś winnych szuka świat
A tej trzeciej co chce przerwAć nasze dni,
Winien Będziesz ty, winien będziesz ty.

Pani na lekcji języka polskiego pyta:
– Jasiu, jeśli powiem „jestem ładna” to jaki
to będzie czas?
– Przeszły, proszę pani.

Pierwsze kŁamstwo, myślisz: ech, zażartował ktoś
Drugie kłamsTwo – gorzki śmiech, śmiechu nigdy dość.
A to trzecie, gdy juŻ przejdzie przez twój próg
Głębiej zrani cię, niż na wojnie Wróg.

Jasiu odmawia wieczorną modlitwę:
– …i spraw Panie Boże, żeby Ankara była
stolicą Finlandii.
– Ależ Jasiu, co ty wygadujesz? – mówi
mama.
– Bo widzisz mamusiu, ja tak napisałem na
klasówce z geografii.

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza,
należy z 13 liter wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.

Jasiu wpada do autobusu i potrąca
staruszkę. A ta mówi do niego:
– No, powiedz to magiczne słowo.
Jasiu myśli, myśli i w końcu mówi:
– Abrakadabra…

4
1. klaun,
2. pokrywa pień drzewa,
3. pozostałość
po dawnym zamku,
4. stopiona słonina = smalec + ?,
5. węgierskie „morze”,
6. bitwa,
7. sałatka z zielonych ogórków,
8. pokój w pałacu.

1
2
3
4
5

W liście z kolonii Jasiu pisze do rodziców:
„Tu jest pięknie, jestem bardzo zadowolony,
dużo leżę, mam fajne towarzystwo, nie
martwcie się o mnie.
PS. Co to jest epidemia?”.

6
7

– Jasiu, umyłeś już uszy?
– Nie, ale jeszcze słyszę.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

Na lekcji geografii pani pyta:
– Jasiu, gdzie leży Kuba?
– W łóżku, proszę pani, bo jest chory.

5
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Fiodora Dostojewskiego.
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KULTURA

Fot. Jerzy Przybysz

Plenerowe spotkania z kulturą

Grającym orkiestrom towarzyszą w przemarszu mażoretki

W naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza wystąpią
zespoły uczestniczące w tegorocznej edycji Festiwalu Orkiestr
im. Edwarda E. Czernego. Imprezę zaplanowano na 16 czerwca.
Ostatni weekend miesiąca to z kolei obfitujący w różnorodne
atrakcje Festiwal Kwiatów w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.

Z myślą o czytelnikach
Okazją do uhonorowania
pracowników
zabrzańskiej
książnicy był obchodzony na
początku maja Tydzień Bibliotek. W jego program wpisała
się także akcja „Odjazdowy
Bibliotekarz”, w ramach której
kilkaset osób przejechało na
rowerach z placu Wolności do
Łaźni Łańcuszkowej.

Dagmara Łągiewka

Fot. Igor Cieślicki

Zabrzański Festiwal Orkiestr im. Edwarda
E. Czernego od lat jest jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie
i każdorazowo przyciąga wielu widzów.
W tym roku, ze względu na przebudowę
placu Teatralnego, zmienia się częściowo
lokalizacja imprezy. Artyści wyruszą, jak
do tej pory, z placu Wolności, ale festiwalowa scena ulokowana będzie w naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa
Luiza. Muzyczne spotkanie rozpocznie
o godzinie 15 orkiestra kopalni „Piekary
– Julian”. Usłyszymy także artystów reprezentujących kopalnie „Bielszowice”,
„Halemba”, „Pokój”, „Miechowice”, „Bolesław Śmiały” oraz Muzeum Górnictwa
Węglowego. Zwieńczeniem muzycznej
uczty będzie występ gościa specjalnego,
czyli orkiestry „Weilersbacher Musikanten” z Bawarii. Z muzyką w plenerze zabrzanie będą mieli także okazję obcować
16 i 17 czerwca w godzinach od 10 do 18
w Parku 12C, w ramach towarzyszącej festiwalowi imprezy „Muzykalny Górnik”.
Na 23 i 24 czerwca zaplanowano z kolei
tegoroczną edycję Festiwalu Kwiatów. Na
scenie wystąpią m.in. zespoły Frele, Tu-

ZA NAMI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Henryk Mandrysz w Miejskim Ogrodzie Botanicznym

kej, Blue Dragonfly, Rebels oraz orkiestra
Muzeum Górnictwa Węglowego. – Przygotowujemy atrakcje dla dzieci i dorosłych
– zapowiada Paweł Franzke z Centrum
Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. –
Będą ogromne szachy, gry planszowe i budowanie z drewnianych klocków. Odbędzie
się zbiórka elektrośmieci, za które będzie
można dostać sadzonki roślin – dodaje.
W programie festiwalu tradycyjnie nie
zabraknie ciekawych warsztatów. Będą
zajęcia z zumby, znakowanie rowerów,
wspólne budowanie budek lęgowych
oraz wystawa przygotowana przez absolwentów Politechniki Śląskiej z koncepcjami rozbudowy Miejskiego Ogrodu Botanicznego. 
WG

– Tydzień Bibliotek jest okazją do promocji zarówno bibliotek, jak i samych
bibliotekarzy, bo tak naprawdę dużo zależy od nich. To oni są na pierwszej linii
frontu, budując jakość i trwałość kultury
społeczności lokalnych – mówi Tomasz
Iwasiów, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Zabrzu.
Uroczystość w Miejskim Ośrodku
Kultury była okazją do wręczenia wyróżnień pracownikom zabrzańskiej
książnicy. Tytuł „Bibliotekarza Roku”
otrzymała Dagmara Łągiewka, pracująca na co dzień w Filii nr 5 MBP w Zabrzu. – Każdy zawód jest misją. Trzeba
swoją pracę wykonywać z pasją, entuzjazmem i zaangażowaniem. Dla mnie najważniejsza jest walka o młodego czytelnika. Stąd też moje akcje skierowane do
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
– podkreśla Dagmara Łągiewka. 

MM

WIĘCEJ O KULTURZE CZYTAJ NA WWW.POKLADYKULTURY.PL
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Fot. TVZ

W CZERWCU CZEKAJĄ NAS FESTIWALE ORKIESTR DĘTYCH I KWIATÓW
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