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Poloneza czas zacząć!
Ponad 700 maturzystów zatańczyło
na placu Warszawskim tradycyjnego poloneza.
Plenerowa impreza odbyła się po raz dziewiąty.
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wokół nas
Ferie spędzone w Zabrzu z pewnością nie będą nudne

Zimowisko pełne atrakcji

Szczegółowe informacje na temat przygotowanych zajęć będzie można znaleźć
w broszurze, która przed feriami pojawi
się w zabrzańskich szkołach.

Na warsztaty detektywistyczne zaprosi MOK

basen i do kina. Szczegóły na stronie
www.mok.art.pl.
Muzeum Miejskie zaprasza do Galerii
Café Silesia na zajęcia „Na zimowo, na
sportowo”. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z historią zimowych igrzysk
olimpijskich oraz zawodów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów Polaków. Dowiedzą się
m.in., gdzie znaleziono najstarsze narty na świecie i czym różni się narciarstwo alpejskie od norweskiego. Poznają również rzadkie dyscypliny. Zajęcia
uzupełni prezentacja połączona z grą
ruchowo-edukacyjną. Zajęcia odbywać się będą w czasie ferii we wtorki
i czwartki w godzinach 10.00-12.00.
Ciekawe spędzenie ferii zaproponuje
także Muzeum Górnictwa Węglowego.
Zajęcia „Czy wesele, czy też trwoga, zawsze zwrocom się do Boga” będą realizowane na wystawie czasowej „Szczęść
Boże. Pobożność górników polskich”.
Na warsztatach plastycznych powstaną kolorowe medaliony z wizerunkiem
patrona. Z kolei na zajęciach „Za fyrtokiem w budzie zawdy stoją ludzie” dzieci wykonywać będą wiatraczki będące
stałym elementem jarmarkowych kramów. Jak co roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się akcja „Zima
w bibliotece – 2016”. Będzie prowadzona
w jedenastu filiach. Zaplanowano m.in.
konkursy, zajęcia ruchowe i plastyczne.
W Teatrze Nowym najmłodsi widzowie
będą mogli zobaczyć w czasie ferii spektakl Janoscha „Idziemy po skarb” w reżyserii Zbigniewa Stryja. To pełna optymizmu, ciepła, subtelnego humoru

Spektakl „Idziemy po skarb”

przeplatana wesołymi piosenkami opowieść o przygodach dwóch przyjaciół:
Misia i Tygryska.
Na miłośników aktywnego spędzania
wolnego czasu czekają m.in. baseny
Aquarius i Aquarius Kopernik oraz hala
tenisowa przy ul. Olimpijskiej. Na terenie
Śląskiego Rancha przy ul. Webera można spróbować swoich sił w jeździe na
łyżwach. A możliwości ciekawego spędzenia czasu w mieście jest dużo więcej.

foto: Igor Cieślicki

„Detektywi i tajemnica” to hasło tegorocznych ferii w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. Zaplanowano
m.in. warsztaty detektywistyczne.
Ich uczestnicy przejdą szkolenie, podczas którego poznają różne techniki
śledcze, tajniki pracy detektywa oraz
dowiedzą się, na co zwracać uwagę
podczas dochodzenia. W programie
znalazły się również przedstawienia
„Na tropie zaginionej opowieści” oraz
„Królewna Fasolka”. Bogatą ofertę zajęć przygotowały także dzielnicowe
ośrodki kultury. Będą warsztaty plastyczno-jubilerskie, kulinarne, turniej
szachowy, zajęcia wokalne, wyjścia na

foto: K. L
i si a k

foto: MOK

Szeroki wachlarz atrakcji czeka na zabrzańskich uczniów,
którzy nie wyjadą nigdzie na
ferie. Będą zajęcia plastyczne,
sportowe i ciekawe wycieczki. Swoje propozycje przygotowały zarówno szkoły, jak
i działające w mieście instytucje kultury.

Nie zabraknie zajęć sportowych

– Zimowisko to beztroski czas odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, okazja do spotkań z rówieśnikami i rozwijania
swoich pasji. Życzę wszystkim aktywnych,
radosnych i bezpiecznych ferii – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
MM
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W Zabrzu odbyła się 24. gala Regionalnej Izby Gospodarczej
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Najwyższe wyróżnienie otrzymała w tym roku była premier Hanna Suchocka

Profesjonalizm
nagrodzony laurami
Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymała w Domu
Muzyki i Tańca była premier Hanna Suchocka. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Laury
w różnych kategoriach trafiły w tym roku do 60 osób i instytucji.
W tym gronie nie zabrakło przedstawicieli Zabrza.
– Zostawiłam życie polityczne za sobą
i nie spodziewałam się, że zostanie
ono przypomniane i to w takiej formie – uśmiecha się Hanna Suchocka.
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Ksiądz profesor Michał Heller
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foto: UM Zabrze

Kultura
Muzyczne propozycje
dla zakochanych

foto: UM Zabrze

Zimowisko pełne atrakcji

– Dla laureatów spoza Śląska to wyróżnienie ma dodatkowy wymiar. Jest bardzo ważne, ponieważ mamy okazję przekonać się, jak zmienia się oblicze tego
regionu i dotyczące go stereotypy – dodaje była premier, a także minister
sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 1997–2000, a później ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.
Podczas zorganizowanej 16 stycznia
gali Kryształowy Laur z Diamentem
odebrał ks. prof. Michał Heller, teolog
i filozof. Nagrodę otrzymał m.in. za pokonywanie barier pomiędzy nauką a religią. Nagrodę Orła Piastów Śląskich
kapituła przyznała byłemu wicepremierowi i ministrowi gospodarki Januszowi Steinhoffowi. Wśród laureatów
nie zabrakło przedstawicieli Zabrza. Za
bogaty dorobek artystyczny i umożliwienie kolejnym pokoleniom młodych
ludzi realizowania swej pasji Złoty Laur
odebrała Maria Kroczek, współtwórca i dyrektor chóru Resonans con tutti.
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foto: Igor Cieślicki

– Jestem bardzo wzruszona, że znalazłam
się wśród laureatów. Nigdy nie przypuszczałabym, że Regionalna Izba Gospodarcza zauważy naszą działalność. To wielki
powód do dumy. Choć ja odbieram tę nagrodę, to za mną stoi cały chór i wszyscy,
którzy pracują na jego rzecz – podkreśla
Maria Kroczek.
Gabriela Pudlo-Chojnacka, prezes firmy POCH, doceniona została za sprawne zarządzanie spółką. Platynowy
Laur za upowszechnianie i promocję
kultury trafił do Wiesława Śmietany,
dyrektora Domu Muzyki i Tańca. Nagrodzeni zostali także dr Mifoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
chał Zembala ze Śląskiego Centrum Chorób
Serca oraz dziekan
Wydziału OrganiGala w Domu Muzyki i Tańca odbyła się 16 stycznia
zacji i Zarządzakowała za to zania Politechniszczytne wyróżki Śląskiej prof.
nienie.
Jestem
Marian Turek.
z tatusia bardzo
– Laury tradumna – mówiła
fiają do osób
na scenie DMiT
i instytucji, któJulia Maciejewska,
re w szczególny
Na scenie Julka Maciejewska
wywołując
burzę
sposób angażują
oklasków.
się na rzecz rozwoProf. Irena Lipowicz,
ju lokalnych społecznobyła Rzecznik Praw Obywaści, regionu i kraju. Miło, że
telskich, odebrała Platynowy Laur
w tym gronie znajdują się również
osoby związane z Zabrzem – podkreśla za profesjonalizm i autentyczne przyprezydent miasta Małgorzata Mańka- wiązanie do idei praw człowieka. – Je-Szulik. – Bardzo się cieszę, że gala po raz stem Ślązaczką i pełniąc kolejne funkcje
kolejny zorganizowana została w Zabrzu publiczne zawsze miałam świadomość,
że moja mała ojczyzna mnie wspiera.
– dodaje.
Wśród nagrodzonych znalazł się także Odebranie tak zaszczytnego wyróżnienia
prof. Adam Maciejewski z Instytutu On- w sercu zmieniającego się Śląska to najkologii w Gliwicach. W dniu gali był na piękniejsza nagroda, jaką mogłam sobie
Janusz Steinhoff z Orłem Piastów Śląskich
kongresie medycznym w Stanach Zjed- wyobrazić – podkreślała prof. Irena Lifiły już do 1021 osób i instytucji. – Hinoczonych. Statuetkę odebrała jego có- powicz.
reczka Julia. – Tatuś poprosił mnie, żebym Na przestrzeni ponad dwóch dekad storia Laurów sięga 1992 roku, kiedy
w imieniu jego i całego zespołu podzię- Laury Umiejętności i Kompetencji tra- działacze samorządu gospodarczego
skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z inicjatywą
dziękowania ludziom nieprzeciętnym,
wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia
gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów
europejskich – mówił Tadeusz Donocik,
prezes RIG.
– Dziś, prawie 25 lat później, widzimy
wręcz coraz większą potrzebę, by w tak
podniosły sposób podkreślać znaczenie
i rolę ludzi, którzy mogą być dla nas autorytetami – dodaje.
W części artystycznej gali wystąpił Ray
Wilson, który przypomniał m.in. największe przeboje grupy Genesis.
Laur odbiera Gabriela Pudlo-Chojnacka

MM, GOR
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Lekarze z Zabrza wszczepili chorym najmniejszy na świecie stymulator serca

Maleńka kapsułka, która ratuje życie

foto: Renata Matysik

CE w zakresie zastosowania diagnostyki przy użyciu rezonansu magnetycznego. Oznacza to, że pacjent wymagający badania (np. w przypadku
konieczności sprawnej oceny urazów
po wypadku samochodowym) może
mieć je bezpiecznie wykonane. Dotychczas u znacznej części chorych po
implantacji rozrusznika badanie takie
było przeciwwskazane z uwagi na
foto: Ren
at a
możliwość uszkodzenia rozMa
tys
ik
rusznika lub wywołania
groźnych zaburzeń rytmu serca.
Stymulator
serca
Micra TPS po raz
pierwszy
został
wszczepiony pacjentowi w grudniu
2013 r. w szpitaObie pacjentki ŚCCS czują się bardzo dobrze
lu w Linz w Austrii.
Do dziś urządzenie
To milowy krok w medycynie i zdecydowawszczepiono
ponad
Opaska z informacją o stymulatorze
na poprawa komfortu życia chorych. Najtysiącu pacjentom na
świecie. W Zabrzu zabiemniejszy na świecie rozrusznik serca wszczepili
gowi poddane zostały dwie
w styczniu pacjentom lekarze ze Śląskiego Centrum
kobiety. Obie czują się bardzo dobrze.
– Dobrze, że się zdecydowałam. ZaChorób Serca w Zabrzu i Szpitala Klinicznego Przemienienia
bieg był komfortowy i bezbolesny – mówi
Pańskiego w Poznaniu. Urządzenie ma wielkość kapsułki leku, Aniela Jaworska, jedna z pacjentek.
– Niczego nie widać, nic nie przeszkaa do organizmu wprowadzane jest przez żyłę udową.
dza. Dlatego nosimy opaski informujące
o wszczepieniu stymulatora serca – dolizuje
ryzyko
powikłań.
Nie
ma
w
nim
– Implantacja poprzez nakłucie żyły
w pachwinie powoduje, że pacjent nie ma klasycznej elektrody, która może ulec daje Jadwiga Macioł.
blizny w typowym dla układów klasycz- uszkodzeniu i często jest przyczyną innych miejscu na piersi – zwraca uwa- fekcji. Rozrusznik przy użyciu cewnika
Rozrusznik w liczbach:
gę dr hab. Oskar Kowalski ze Śląskie- wprowadzany jest do prawej komory
go Centrum Chorób Serca w Zabrzu. serca. Do ściany mięśnia sercowego
Nowe urządzenie jest dziesięciokrotnie mocowany jest za pomocą miniaturowych zaczepów. Nie ma żadnego elemniejsze od zazwyczaj
mentu wychodzącego poza serce. Rozstosowanych rozrusznik reaguje na poziom aktywności
ruszników. Mipacjenta i automatycznie dostosowuje
nimado niej swoją praNowy rozrusznik ma wielkość
cę. Mikroskopijna
kapsułki leku
bateria pozwala
urządzeniu dzia- Nowa technologia jest dużo droższa
łać nawet dziesięć od dotychczas stosowanej, ale w nielat, a więc tak samo których przypadkach może być niezadługo, jak w przypad- stąpiona. – Wydaje się, że zalety nowej
ku dużo większego kla- metody są tak duże, że przy dalszym rozsycznego
rozrusznika. woju tej technologii za kilka lat będziemy
Wszczepione polskim pa- implantować tylko taki rodzaj stymulatocjentom urządzenie jest pierwszym rów serca. Cieszymy się, że polscy pacjenprzezcewnikowym systemem stymu- ci mogą być objęci tą nowatorską metolacji serca, któremu został przyznany dą leczenia już teraz – podsumowuje dr
GOR, SOR
europejski certyfikat bezpieczeństwa Oskar Kowalski. 

24 mm długości
6 mm średnicy
1 gram wagi

foto: Medtronic Sp. z o.o.
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Od lutego miłośników turystyki przemysłowej czeka w Zabrzu solidna porcja mocnych wrażeń

Czegoś takiego jeszcze nie
było! Kto choć przez chwilę
chciałby poczuć się jak prawdziwy górnik, od lutego będzie miał do tego okazję. Kopalnia Guido przygotowała
dla zwiedzających nową trasę.
Na poziomie 355, który turyści
będą pokonywać w górniczym
ekwipunku, czekają ciasne
przejścia, górnicze urządzenia
i... zlecane przez sztygara zadania do wykonania.

ia G

u i do

foto: Jerzy Koenigshaus / Kopalnia Guido

sadzki i pyłowe zapory przeciwwybu- Kolejne atrakcje pojawią się niebachowe, które miały za zadanie chronić wem na terenie Sztolni Królowa Luiza.
pozostałą część kopalni przed ewen- W dawnych wyrobiskach kopalni Królowa Luiza przy ul. Sienkiewitualną eksplozją pyłu węglowego.
cza działają już niemal
– Sztygar zleci przeniesienie
f ot
o:
I er
zy
Ko
wszystkie maszyny
rurociągu o wadze kilkuen
ig
górnicze, których
dziesięciu kilogramów,
pracę będą obnaprawę
przenośniserwować turyka taśmowego, przyści odwiedzacięcie drewnianego
jący kompleks.
stempla i inne roboPoznamy tu obty. Będzie można się
licze górnictwa
przekonać, że wysiz lat 70. XX wieku
łek w ciasnocie i zafoto: Jerzy Koenigshaus / Kopalnia Guido
pyleniu kosztuje sporo
Sztygar zleci zadania do wykonania
sił – zapowiada Andrzej
Mitek. – Punktem kulminacyjnym górniczej szychty
na poziomie 355 jest ciasne przejście przez ponadstumetrową ścianę węglową o nachyleniu -10 stopni. Strop
w tym miejscu podtrzymują gęsto rozstawione stojaki Valent, na Śląsku popularnie zwane walenciokami. Pokład
węgla znajduje się tu na wyciągnięcie
To największe zakamarki Kopalni Guido
ręki. Historycznie jest to ostatnie miejsce fedrunku w Kopalni Guido – dodaje. dzięki pokazom działających maszyn
Nowa trasa przeznaczona jest tylko górniczych, takich jak strug ścianodla osób pełnoletnich. Jej pokonanie wy, wrębiarka, ładowarka zasięrzutzajmuje około trzech godzin. – Przygo- na, kombajn ścianowy i chodnikowy.
towujemy również wariant wycieczki po Jedną z głównych atrakcji będzie przepoziomie 355 polegający na zwiedzaniu jazd górniczą kolejką szynową z orybez elementów szychty górniczej, z my- ginalnymi wagonikami do transportu
ślą o osobach pragnących zobaczyć su- ludzi, ciągniętymi przez lokomotywę
rową kopalnię, lecz niekoniecznie czu- akumulatorową typu Karlik. Rozruch
jących się na siłach wykonywać prace wyrobisk przy ul. Sienkiewicza planofizyczne – zwraca uwagę Andrzej Mitek. wany jest na wiosnę tego roku. GOR
ln
pa
Ko
s/

Kolejka w kompleksie przy ul. Sienkiewicza

Przed zjazdem w podziemia turyści muszą założyć górniczy strój i ekwipunek

au
sh

– Poziom 355 to zupełnie nowa, nie udostępniana do tej pory część naszej kopalni. Stanowi on obszar ściany wydobywczej nr 4, eksploatowanej w celach
szkoleniowo-badawczych w drugiej połowie XX wieku. Wyprawa na poziom
355 to górnicza szychta w pełnym ekwipunku. Trasa dla osób przygotowanych
na spory wysiłek i solidną porcję wrażeń – tłumaczy Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Turyści wybierający się na poziom 355
otrzymają niezbędny ubiór ochronny:
strój sztygarski, flanelową koszulę, gumioki, kask oraz lampę z pokrowcem.
Chwilę później sygnalista szybowy
otworzy wrota szoli i rozpocznie się
podróż w najgłębsze zakamarki kopalni. Na turystów czekają pod ziemią
upady o nachyleniu od 15 do 25 stopni,
wzniosy, zaniżenia i ciasne przejścia.
Zwiedzający mijać będą przenośniki
zgrzebłowe, rurociągi do tłoczenia pod-

foto: Jerzy Koenigshaus / Kopalnia Guido

Na szychtę do Kopalni Guido
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Na terenach specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu trwa budowa następnego zakładu

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Kolejni inwestorzy wybierają Zabrze

Hala produkcyjno-magazynowa firmy Budexpert ma być gotowa w czerwcu

Czterdzieści osób znajdzie zatrudnienie w nowym zakładzie,
którego budowa trwa na położonych w Zabrzu terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Otwarcie hali produkcyjno-magazynowej firmy Budexpert planowane jest w połowie tego roku. Rośnie również zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w rejonie ul. Handlowej.

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

– Gdy na terenie strefy buduje się trzecia, czwarta firma, taki teren staje się samograjem, ponieważ miejsce zostało już
uwiarygodnione. Gratulufoto: Igo
r Ci e
ślic
ję Zabrzu i życzę koki
lejnych inwestycji –
podkreśla Piotr
Wojaczek,
prezes KSSE.
– Specjalna
strefa eko-

– Tereny są doskonale
skomunikowane z autostradami A1 i A4 czy drogą
krajową 88. Do dyspozycji mamy tu kapitalną
Zakład Piekarniczy „Kłos”
infrastrukturę, a współpraca z miastem układa się
świetnie – wylicza szef firmy, która w Zabrzu zamierza prowadzić swą
działalność produkcyjną. W nowej hali
zlokalizowane zostanie m.in. unikalne
w skali regionu i kraju centrum laserowego cięcia profili i rur. Wartość inwestycji sięga ośmiu milionów złotych.
W styczniu na terenie budowy uroczyście wmurowano kamień węgielny.
Zabrze sprzedało do tej pory pięć działek w KSSE. W połowie ubiegłego roku
działalność rozpoczął już Zakład Piekarniczy „Kłos”. Zatrudnienie znalazło tam 50 osób. Powstają fabryki
Budexpert i zajmującego się produkcją zwrotnych opakowań z tworzyw
sztucznych koncernu Schoeller Allibert. Kolejni inwestorzy to firmy Metal Solution i Metal Service Center.
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Takie są liczby

– Zdecydowaliśmy się na budowę w Zabrzu, ponieważ ta lokalizacja ma same
atuty – podkreśla Krzysztof Buczak,
dyrektor generalny firmy Budexpert.

Wmurowanie kamienia węgielnego

wokół nas

foto: UM Zabrze

TAK było...

foto: UM Zabrze

...tak jest

foto: UM Zabrze

TAK było...

...tak jest

foto: UM Zabrze

nomiczna w Zabrzu powstała stosunkowo niedawno, więc cieszy nas, że nasze
wysiłki i starania tak szybko przynoszą
oczekiwane plony. Wierzę, że strefa będzie powodem do dumy nas wszystkich
i pozwoli na realizację największych oczekiwań inwestorów oraz mieszkańców –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Atrakcyjne tereny inwestycyjne czekają również na przedsiębiorców w rejonie ul. Handlowej, która niedawno została przebudowana i przedłużona do
drogi krajowej 78. Swój zakład postawiła już tu firma Belmaflex. Kolejne
działki kupiły firmy Ekosil, Vollmer Polska, Infraform i Hexagon. Rozpoczęcie
budowy swoich zakładów planują one
w tym roku.
Tymczasem zakończył się właśnie gigantyczny projekt uzbrojenia terenów
inwestycyjnych w północnej części
miasta. W ramach wykonanych robót
powstało m.in. prawie 10 km dróg, ponad 22 km sieci kanalizacyjnej, 6 km
sieci wodociągowej i 18,7 km sieci energetycznej. Dzięki temu dla inwestorów
przygotowanych zostało kompleksowo ponad 40 działek o powierzchni od
0,7 do ponad 20 ha. Połowa z nich położona jest w granicach KSSE, reszta
w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Koszt
projektu to ponad 56 mln zł, a na jego
realizację Zabrze pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości 85 procent.
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Komisja Budżetu i Inwestycji
4.02 godz. 16.00 – inwestycje w obiekty
oświatowe w latach 2015–2016.
11.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

Za nami styczniowa sesja Rady Miasta

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
9.02 godz. 16.00 – rozwój przedsiębiorczości; analiza obrotu nieruchomościami; problem najemców mieszkań zakładowych „Linodrutu”.
11.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
10.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
10.02 godz. 17.30 – analiza kalendarza
imprez kulturalno-edukacyjnych oraz
aktywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii.
Komisja Oświaty i Wychowania
10.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
10.02 godz. 17.30 – analiza kalendarza
imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz
aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w czasie ferii
zimowych.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
8.02 godz. 17.00 – zagospodarowanie
i uruchomienie centrum Kopeckiego
w trójkącie miasta pomiędzy ulicami Wolności, Dworcową i placem Dworcowym.
11.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
8.02 godz. 15.00 – uregulowania prawne
ustawy o petycjach.
10.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
11.02 godz. 15.00 – ocena działalności,
funkcjonalności oraz użytkowania hali
tenisowej Klubu Sportowego Mostostal
Zabrze; sprawy organizacyjne.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
10.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
10.02 godz. 17.30 – analiza kalendarza
imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz
form spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież w czasie ferii zimowych.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
11.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
4.02 godz. 17.30 – opieka długoterminowa w Zabrzu; domy pomocy społecznej.
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Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Radni zajęli się w styczniu dziesięcioma projektami uchwał

Dla inwestorów i kibiców
Nad dziesięcioma projektami uchwał głosowali radni podczas
styczniowej sesji Rady Miasta. Zapoznali się też z aktualnym zaawansowaniem prac na zlokalizowanych w Zabrzu terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Informacje na temat zabrzańskich
terenów inwestycyjnych zaprezentował radnym Rafał Kobos, pełnomocnik prezydenta miasta ds. inwestorów. – W tej chwili mamy na
terenie Zabrza dwa obszary, które
rozwijamy z myślą o inwestorach. Jeden z nich znajduje się przy ulicy Handlowej, drugi w rejonie ulicy Goduli.
Tereny te zostały uzbrojone, powstały nowe drogi dojazdowe – tłumaczył
Rafał Kobos. O przygotowaniach do
zaplanowanych na 21 lutego Wielkich Derbów Śląska, podczas których kibicom zostaną udostępnione
już 24 tysiące miejsc, mówił podczas
sesji wiceprezydent miasta Krzysztof Lewandowski.
W styczniu radni przyjęli do realizacji
strategię budowy społeczeństwa informacyjnego miasta do roku 2020.
Zakłada ona kontynuację działań prowadzonych w ostatnich latach w ramach programu E-Zabrze. Radni powołali także doraźną komisję, której
zadaniem będzie opracowanie zmian
w statutach jednostek pomocniczych
miasta. W jej składzie znaleźli się Joachim Wienchor, Alojzy Cieśla, Jan Dąbrowski, Krystian Jonecko i Grzegorz
Olejniczak.
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Radni wyrazili także wolę utworzenia związku metropolitalnego w trybie ustawy z 9 października 2015 r.
o związkach metropolitalnych i upoważnili prezydenta miasta do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do
utworzenia takiego związku.

SOR
Usłyszane na sesji:
– Pan radny jest zielony.
– Rada w swej mądrości zrobi, co uważa.

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

1 (pn.)

Luty

Janusz Bieniek
Dariusz Walerjański
4 (czw.) Krzysztof Partuś
8 (pn.) Antoni Strzoda
	Elżbieta Adach
11 (czw.) Adam Ilewski
22 (pn.) Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak
25 (czw.) Alojzy Cieśla
29 (pn.) Joachim Wienchor
Dariusz Walerjański

wokół nas
Partnerskie miasta Zabrze i Essen planują kolejne wspólne projekty

Sąsiedztwo, z którego trzeba mądrze korzystać

Kojarząca się z zabrzańską Zandką architektura osiedla robotniczego w Essen

takty między miastami nie były możliwe do końca lat 80. Dopiero po zmianie systemu politycznego w Polsce
nowo wybrane władze samorządowe podjęły próby ich wznowienia.
W czerwcu 2000 r. doszło do pierwszej oficjalnej wizyty prezydenta Zabrza w Essen. Rok później do Zabrza
przyjechał nadburmistrz Essen. Wizyta ta była m.in. okazją do przekazania na rzecz szpitala w Biskupicach
wartego 1,5 mln zł tomografu komputerowego ufundowanego przez
Fundację Sióstr Elżbietanek z Essen.
W kolejnych latach rozwijana była
m.in. współpraca w dziedzinie kultury, gospodarki komunalnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Szczególnie intensywna stała się wymiana doświadczeń w zakresie turystyki przemysłowej. Essen, podobnie
jak Zabrze, ma bowiem swoją perełkę
na szlaku zabytków techniki. To Zollverein – bardzo dobrze zachowany
XIX-wieczny kompleks obejmujący

foto: Igor Cieślicki

– Dobry Bóg chciał, żeby Polacy i Niemcy byli sąsiadami, a my musimy mądrze
nasze sąsiedztwo wykorzystywać – mówi
Thomas Kufen, nadburmistrz Essen.
– Zabrze i Essen łączy bardzo wiele tematów. Mamy też podobne problemy, w których rozwiązywaniu wzajemnie możemy
sobie pomagać. Relacje między naszymi miastami są w pełni partnerskie. Nie
jest tak, że to od nas uczy się Zabrze. Tak
samo my korzystamy z doświadczeń Zabrza – dodaje.
– Bardzo się cieszę, że trwająca od wielu
lat współpraca Zabrza i Essen jest wciąż
rozwijana. Jestem przekonana, że zaowocuje to w przyszłości kolejnymi wspólnymi projektami – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że historia kontaktów
między Zabrzem a Essen sięga czasów przedwojennych. Na bazie tych
relacji w 1953 r. Rada Miejska w Essen podjęła uchwałę o objęciu patronatem mieszkańców Zabrza, którzy emigrowali do Zagłębia Ruhry.
Z przyczyn politycznych oficjalne kon-

ślic
ki

Muzeum Folkwang należy do najbardziej liczących się niemieckich placówek muzealnych

foto: Igor Cieślicki

Z nowo wybranym nadburmistrzem Essen Thomasem Kufenem (na
zdj. obok) spotkała się w
styczniu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Rozmowa była okazją do omówienia obszarów
współpracy obu miast, które
od kilku miesięcy łączy oficjalna umowa o partnerstwie.

r Ci e

foto: Igor Cieślicki

foto: Igo

Turystyczna perła Zollverein

kopalnię węgla kamiennego i koksownię. Po zamknięciu został on objęty opieką konserwatorską, a dziś jest
jedną z głównych atrakcji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), do którego należy również Kopalnia Guido. Chlubą Essen
jest także przypominające zabrzańską Zandkę dawne osiedle robotnicze
zbudowane na Wzgórzu Małgorzaty.
We wrześniu 2015 r. prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik i ówczesny nadburmistrz Essen Reinhard Paß
podpisali umowę o partnerstwie obu
miast. Zgodnie z dokumentem, współpraca ma dotyczyć przede wszystkim
nauki, medycyny, kultury, oświaty, turystyki, spotkań mieszkańców oraz
wymiany młodzieży i sportu. 
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foto: Igor Cieślicki

Ponad 700 maturzystów zatańczyło na placu Warszawskim tradycyjnego poloneza

Plenerowy polonez stał się już zabrzańską tradycją

Poloneza czas zacząć!
Przy dźwiękach poloneza Wojciecha Kilara ruszyło do tańca
ponad 700 zabrzańskich maturzystów. Plenerowa impreza
wpisująca się w studniówkową tradycję zorganizowana została już po raz dziewiąty. Tym razem uczniowie przygotowali
jednak niespodziankę. Na placu Warszawskim zaprezentowali
również skoczną belgijkę.
ło nad przygotowaniami do imprezy.
– Trema? Oczywiście, że jest. Mieliśmy
wiele prób, żeby to wszystko odpowiednio
skoordynować. Ćwiczyliśmy na lekcjach
wuefu. Były też przymiarki strofoto: Igo
r Ci e
jów. Dziś można podziwiać
ślic
ki
efekty naszych prób –
śmiał się Maciej Pawłowski z I LO.
– Czuję się wyróżniona, że mogę
dziś
zatańczyć
tu poloneza i to
na dodatek w takim stroju z epoki –
Jedna z przygotowanych figur
podkreślała Nikola
Tokarska
– Ten strój do lekkich nie
należy, ale za to jest ciepły. Ta
impreza to bardzo fajny pomysł. Na
długo ją zapamiętam – mówił Mateusz
Moczygemba z I LO.
Lidia Szafrańska, dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, do którego
należy I LO, przyznaje, że przygotowania trwały od dłuższego czasu.
– Nauczyciele wuefu, wśród których
mamy tancerzy, opracowali układ na tyle
Uczniowie zatańczyli też skoczną belgijkę
widowiskowy, żeby można go było z każ-

dej strony dokładnie obejrzeć i na tyle
nieskomplikowany, żeby tylu uczniów
mogło z godnością i pięknie ten taniec
odtworzyć – zwracała uwagę Lidia Szafrańska.
Plenerowy polonez z roku na rok cieszy
się coraz większym zainteresowaniem.
– Tym razem wzięło w nim udział między
700 a 800 maturzystów na tysiąc wszystkich, których mamy w szkołach ponadgimnazjalnych – wylicza Ewa Wolnica,
zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Warto pokazać młodych ludzi, którzy zdają
maturę. Warto, żeby ludzie mieli świadomość, że tej młodzieży jest tak dużo.
I warto również, aby każdy mógł skorzystać z okazji i zatańczyć tego poloneza,
bowiem nie każdy trafia na studniówkę.
Tutaj jest szansa, aby mógł stanąć z kolegami z wszystkich zabrzańskich szkół –
dodaje.
– Ten dzisiejszy polonez przypomina nam,
że czas zabrać się nie tylko do tańca, ale
i porządkowania wiedzy. Chciałabym
też pozdrowić maturzystów z ubiegłego roku. Ci, którzy tu tańczyli, doskonale
zdali maturę. Jestem przekonana, że tak

foto: Igor Cieślicki
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Dziewiąty „Polonez Maturzystów” zorganizowany został 28 stycznia. Podobnie jak w poprzednich latach prowadzący go uczniowie założyli szlacheckie
kontusze i efektowne suknie.
– Największą trudność sprawia z pewnością zgranie
się wszystkich uczniów
tak, żeby to wszystko
ładnie wyszło – opowiadała Izabela Lutosławska z I Liceum
Ogólnokształcącego w Zabrzu, które
w tym roku czuwa-

Maturzyści dostali zaproszenie na mecz

samo będzie tym razem – mówiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
która na ręce maturzystów przekazała
symboliczny bilet będący dla nich zaproszeniem na mecz Górnika Zabrze
rozgrywany na nowym już stadionie.
Niespodziankę na tegoroczną imprezę przygotowali również uczniowie. Na
placu Warszawskim odtańczyli skoczną belgijkę. 
MM

wokół nas
Podwójny jubileusz zabrzańskiego Zespołu Szkół nr 18

Szkoła plastyczna obchodzi urodziny

foto: Igo

r Ci e
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foto: Igor Cieślicki

Była pierwszą w Polsce szkołą
prowadzoną przez samorząd.
Przez jej mury przewinęło się
prawie tysiąc młodych artystów. Zabrzański plastyk obchodzi w lutym 20. urodziny.
Z tej okazji przygotowano
wystawy prac uczniów
i nauczycieli. Jubileuszowa gala odbędzie
się w Teatrze Nowym.

Tradycyjne dyplomarium szkoły w DMiT

Dzisiaj,
po
20 laUczniowie i nauczyciele Zetach, mospołu Szkół nr 18 mają w lużemy z całą
tym podwójną okazję do święDyrektor Wojciech Werner
sat ysfakcją
towania. Mija bowiem 80 lat od
i dumą stwiermomentu, gdy w Kończycach podzić, że warto było
wstała szkoła podstawowa. Inicjatopodjąć ten trud – uśmiecha
rem jej utworzenia był ówczesny naczelnik gminy Konrad Sitka. Jego imię się prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
nosi dziś ulica, przy której mieści się Na przestrzeni 20 lat swoje artystyczgmach szkoły. Sześćdziesiąt lat później ne talenty szlifowało w szkole ponad
w ramach placówki zaczęła funkcjono- 900 uczniów. Niektórzy z nich wrócili
wać szkoła plastyczna, czyli obecne Li- w mury placówki jako nauczyciele.
ceum Plastyczne oraz Ogólnokształcą- Prace jednych i drugich będzie można
ca Szkoła Sztuk Pięknych.
podziwiać w ramach zaplanowanych na
Zabrzański plastyk powstał dzięki ini- luty obchodów jubileuszu.
cjatywie i uporowi ówczesnej dyrektor – Wystawa prac naszych uczniów już po
placówki, a dziś prezydent Zabrza, Mał- raz kolejny zagości w salach Miejskiego
gorzaty Mańki-Szulik. Była to pierwsza Ośrodka Kultury – zapowiada Wojciech
w Polsce szkoła prowadzona przez sa- Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18.
morząd. – Stworzenie szkoły plastycz- – Na wystawie zostaną zaprezentowanej w mieście o tradycjach przemysło- ne prace powstałe w ramach szkolnego
wych i robotniczych było bardzo trudnym pleneru „Zabrze 2015”, który odbył się 9
przedsięwzięciem. Na szczęście wspiera- września 2015 roku. Serdecznie zachęcało nas nie tylko środowisko artystyczne, my do odwiedzenia wystawy. Będzie możale również grupy samorządowców i wo- na ją oglądać do 26 lutego – dodaje.
lontariuszy. Ważna była rola miejscowej W Galerii Café Silesia podziwiać będzie
Rady Dzielnicy.
można z kolei prace nauczycieli szkoły.

– Przez 20 lat pracowało u nas 50 artystów, spośród których 45 przyjęło zaproszenie do udziału w wystawie. To reprezentanci różnych dziedzin sztuki, bo też
w różnych specjalnościach nasze szkoły
kształcą. Dziś jest to projektowanie graficzne, aranżacja przestrzeni i fotografia
artystyczna. A zatem na wystawie znajdą
się projekty architektoniczne, grafiki, fotografie, obrazy, rysunki czy rzeźby. To niezwykłe bogactwo technik, idei, warsztatu
– podkreśla dyrektor Wojciech Werner.
Punktem kulminacyjny obchodów będzie zaplanowana na 6 lutego gala
w Teatrze Nowym. Zaprezentowane
zostaną wówczas historia i działalność
szkoły, odbędzie się pokaz specjalizacji zabrzańskiego plastyka. Przewidziano też panel dyskusyjny oraz muzyczną
dedykację.
W programie obchodów dwudziestolecia znalazła się również msza święta
w intencji uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkoły, która odprawiona zostanie 18 czerwca o godzinie 10 w kościele
Bożego Ciała w Kończycach. W miejscowym parku planowany jest później jubileuszowy piknik rodzinny. 
MM

Czy wiesz, że...

foto: Igor Cieślicki

•
•
•
•

916 uczniów uczyło się i uczy obecnie w zabrzańskim plastyku
705 spośród nich to dziewczyny, męskich wychowanków jest 211
Anna to najpopularniejsze imię wśród uczennic, w kronikach jest ich aż 45
najpopularniejsze imiona męskie to Jakub, Sebastian i Kamil, uczniów
o tych imionach było po 10
• 458 uczniów pochodzi z Zabrza
• 6 małżeństw zawarły pary, które poznały się w szkole, dwie kolejne są zaręczone
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Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji studentów stomatologii spotkali się w Zabrzu

foto: Igor Cieślicki

Młodzi dentyści w sercu Śląska

Była okazja do poznania możliwości nowego sprzętu

Poznawali najnowsze techniki leczenia i możliwości specjalistycznego sprzętu. Jednocześnie mieli okazję do nawiązania kontaktów i integracji środowiska. W Domu Muzyki i Tańca gościli
w styczniu uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii „Industriadent”.
rzowej, periodontologii, ortodoncji
i protetyki. Swoje stoiska przygotowały firmy oferujące sprzęt dentystyczny, wyposażenie gabinetów czy też
środki służące do higieny jamy ustnej. Były też warsztaty, podczas których studenci mogli sprawdzić swo-
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Trzydniowa konferencja trwała od 22
do 24 stycznia. Przygotowana została
w Katowicach i Zabrzu. Organizatorzy
postanowili połączyć stomatologię z industrialnym wizerunkiem Śląska i pokazać, że nasz region to nie tylko węgiel
i kopalnie, ale znacznie więcej.
– Zdecydowaliśmy, że
sesji wykładowej, warsztatom i imprezom integracyjnym towarzyszyć będą prezentacje
informacji i ciekawostek
dotyczących Śląska.
Nasi goście mieli między innymi możliwość zwiedzenia Kopalni Guido. Dzięki
temu ludzie z różnych zakątków Polski
mogli lepiej poznać nasz region – podkreśla Magdalena Bednarz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studentów
Stomatologii.
W programie przedsięwzięcia znalazły się m.in. wykłady przygotowane
przez specjalistów z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twa-

je umiejętności. Części merytorycznej
towarzyszyły imprezy integracyjne.
W konferencji wzięło udział ponad tysiąc osób z całego kraju. – Zabrzański
oddział naszego towarzystwa bardzo
mocno postawił na promocję całego regionu. Wielu osobom Śląsk nie kojarzy
się zbyt kolorowo. Organizatorzy odczarowali teraz te rejony – uśmiecha się
Karolina Kliś, skarbnik główny PTSS.
– Przygotowanie tej konferencji wymagało ogromnego wkładu pracy
foto: Igo
r Ci e
– podkreśla prof. Maciej
ślic
ki
Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Zabrzu.
– Młodzi ludzie,
którzy przyjechali z całej Polski, wyjadą stąd wzbogaceni o nową wiedzę. To
cel merytoryczny przedsięwzięcia, ale ważna jest też integracja przyszłych dentystów. Dzięki temu
w przyszłości będą mogli lepiej współpracować – dodaje.
– Z ogromną dumą i satysfakcją patrzę
na tych młodych ludzi, którzy są doskonałymi ambasadorami Zabrza. To potwierdza tylko, jak wielki potencjał ma
nasze miasto – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR
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Węgiel nie musi być czarny

Czym jest „błękitny węgiel”?
– To częściowo odgazowany węgiel. Z punktu widzenia naukowego nazywalibyśmy to
półkoksem. Półkoks, czyli coś pomiędzy węglem a koksem. Nie jest to koks, bo ma zbyt
mało części lotnych, sam po prostu się nie
zapala. Natomiast węgiel spalając się, wydziela zbyt dużo tych części lotnych. To jest
właśnie ten żółty, brzydki dym wydobywający się z komina. Do tego dodajmy jeszcze pył.
Razem składa się to na zanieczyszczenia trafiające do atmosfery z niskiej emisji.
Jak wygląda nowe paliwo?
– To niewielkie bryłki, które nie wyglądają
jak zwyczajny węgiel. Ich powierzchnia przypomina koks. Wielkością jest podobny do
ekogroszku.
Błękitny węgiel przede wszystkim produkowany jest z polskiego węgla, a więc nasi
górnicy muszą wydobyć i sprzedać węgiel.
To nie jest działanie przeciw kopalniom, bo
surowiec musi być wydobyty. Naszą rolą jest
uszlachetnienie go. Instytut nie jest producentem, my jesteśmy jednostką badawczą.
Robimy wszystko, żeby ten nowy produkt
mógł wejść na rynek z pełnymi gwarancjami bezpieczeństwa i z pełnymi gwarancjami
dla środowiska.
Skąd pomysł stworzenia takiego ekologicznego paliwa?
– Mamy wiele różnych metod ograniczania
niskiej emisji. Są paliwa alternatywne, jak
gaz czy ciepło systemowe. Nie mam wątpliwości, że to są najlepsze rozwiązania, ale
mają podstawową wadę. Są drogie. Ludzie
nie dlatego palą okropnym mułem węglowym, bo kochają muł węglowy, tylko dlatego,
że jest pięć razy taniej. Ogrzewanie węglowe
jest i w tej części Polski jeszcze długo będzie.
Problem niskiej emisji można rozwiązać dwiema drogami. Pierwsza zakłada, że wymieniamy wszystkie piece. Zamiast starych tzw.
kafloków montujemy kotły automatyczne.
Można na to pozyskać dotację w wysokości
nawet 80 procent. Ale nawet jeśli dotacja jest
wysoka, to i tak właściciel musi kupić dobry
kocioł, zmienić instalację, zrobić nowy komin.
Oceniam te koszty na kilkanaście tysięcy złotych. W praktyce oznacza to, że po otrzyma-

foto: Renata Matysik

Rozmowa z Aleksandrem
Sobolewskim, dyrektorem
Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu

niu dotacji nowy piec kosztuje około czterech
tysięcy. Co zrobić z ludźmi, którzy tych pieniędzy na wkład własny nie mają?
Dlatego zmieniliśmy podejście. Nie robimy
nowego pieca do już istniejącego węgla, tylko
do istniejących starych pieców, które w wielu miejscach będą jeszcze przez lata, szukamy
paliwa takiego, by piec nie wymagał przeróbek. Taka była nasza filozofia. Dajmy paliwo
szyte na miarę społeczeństwa południowej
Polski, tak, by od jutra móc zacząć je stosować. I to jest właśnie błękitny węgiel.
Jaką drogę przeszedł Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, aby dzisiaj można
było mówić o „błękitnym węglu”?
– Instytut zajmuje się paliwami niskoemisyjnymi przynajmniej od 30-40 lat. Mniej więcej 15 lat temu pojawiły się pierwsze pomysły technologiczne, jednak wtedy były one za
drogie, a po drugie świadomość ekologiczna Polaków nie była wtedy na tak wysokim
poziomie, żeby można to było realnie wprowadzić na rynek. Nasze paliwo, które wtedy opracowaliśmy według innej technologii,
w stu procentach szło na rynek austriacki.
W Polsce po prostu było za drogie. Dzisiaj
świadomość społeczeństwa jest inna. Społeczeństwo rozumie, że paląc tanimi paliwami
niskiej jakości, tylko pozornie oszczędza, bo
w rezultacie więcej płacimy np. za leki.
Nasz „błękitny węgiel” był testowany. Dostaliśmy duży program, wspólnie finansowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, służący promocji
nowych technologii dla ochrony środowiska.
W pierwszym roku badaliśmy tylko wyprodukowane partie testowe paliwa w naszych
urządzeniach i laboratoriach. Doszliśmy
wtedy do wniosków, że to paliwo daje wielokrotnie niższą emisję. Mam na myśli emisję
mniejszą nie o 10 czy 20 procent, ale 5-7 razy
niższą. To konkretne rezultaty. Pięciokrotnie niższa emisja pyłowa, trzykrotnie niższa
emisja związków siarki. Nasze nowe paliwo

pokonuje wszystkie największe trudności.
Oczywiście, wtedy wszystkie te wyniki osiągnęliśmy w warunkach laboratoryjnych.
W poprzednim sezonie grzewczym uznaliśmy, że musimy wyjść do ludzi. Przeprowadziliśmy w Zabrzu serię testów. Przygotowaliśmy 18 ton paliwa, wspólnie z władzami
miasta wybraliśmy obiekty. Testy odbywały się w 10 mieszkaniach i dwóch większych
kotłowniach. Testy polegały na tym, że ludzie najpierw palili tym, czym do tej pory.
Badaliśmy, jak wygląda układ emisyjno-kominowy. Następnie przez miesiąc uczestnicy
testu spalali „błękitne paliwo”. Podczas tego
miesiąca również badaliśmy emisję, dodatkowo zbieraliśmy też informacje od ludzi.
Opinie tych osób były dla nas bardzo ważne.
W przygotowanej ankiecie pytaliśmy o to czy
węgiel dobrze się zapala, czy nie ma problemu z odbiorem popiołu, czy się nie kopci
w domu, nie pyli, nie śmierdzi?
Tak wyglądał poprzedni sezon. Zebraliśmy opinie i dalej doskonaliliśmy paliwo.
W tym sezonie oferujemy już dwa tysiące
ton. Oprócz Zabrza w testowaniu pomagają
nam też inne miasta.
Jakie są szanse, że ten węgiel szybko
trafi do ludzi?
– Chcemy zrobić wszystko w tej sprawie.
Sprawa nie jest całkiem prosta. Po pierwsze, musieliśmy zrobić testy, pokazać, że to
paliwo jest, że da się je wyprodukować, że
ono jest przyjazne dla środowiska i przyjazne dla klienta. To właśnie robimy. Nasz węgiel testują już nie tylko mieszkańcy Zabrza,
ale również np. Krakowa. Łącznie mamy pięć
lokalizacji. W przyszłym sezonie zamierzamy
zwiększyć ilość paliwa do testowania. Chcemy, żeby do pieców trafiło 20 tysięcy ton.
Jednocześnie zależy nam na tym, żeby uruchomić proces inwestycyjny pełnej linii produkcyjnej. Kolejnym krokiem byłoby udostępnienie 200 tysięcy ton.
Bardzo ważna jest tutaj rola osób decyzyjnych, bo pamiętajmy o kluczowej sprawie.
Każde paliwo uszlachetnione będzie droższe
od surowca. „Błękitny węgiel” musi być droższy od węgla. Ale tej różnicy w cenie nie może
płacić społeczeństwo, bo się na takie ekologiczne rozwiązanie nie zdecyduje. Musiałby powstać program podobny do tego, który dotuje wymianę pieca. Wtedy przeciętna
osoba zapłaci za węgiel normalną, dotychczasową cenę, a dopłatę zapewniłoby państwo, żeby dbać o środowisko.
Rozmawiała: Katarzyna Kleczka-Zdebel
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Za nami 14. edycja kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł

Pomagają ustrzec się używek
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żeby uchronić młodych ludzi od niewłaściwych form spędzania czasu i zachowań,
które mogą skutkować czymś niedobrym.
Kampania daje bardzo wiele możliwości.
Obejmuje szeroki wachlarz działań, które mogą młodzieży pokazać, jak spędzać
wolny czas, żeby powiązać go z własnymi
zainteresowaniami, a przy tym w grupie
rówieśniczej. Zawsze na początku czerwca organizujemy dzień sportu. W klasach
mamy godziny wychowawcze poświęcone
m.in. tematyce trzeźwości kierowców. OrNajnowsza odsłona kampanii została podsumowana w Miejskim Ośrodku Kultury
ganizowane są konkursy plastyczne i literackie – wyliczała Barbara Boczek.
W Miejskim Ośrodku Kultury podsumowana została w stycz- – Moja praca podzielona była na dwie części. Na jednej z nich było samotne dzieniu 14. edycja kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy cko na wózku inwalidzkim. Na drugiej
Umysł”. Jej uczestnicy otrzymali podziękowania i nagrody.
części też było niepełnosprawfoto: Igo
r Ci e
ślic
ne dziecko, ale z innym
ki
Kampania prowadzona była tym razem w 26 szkodzieckiem. Pochłonięłach podstawowych i 20 gimnazjach. Na terenie
te zabawą nie czuło się odrzucone.
naszego miasta zaangażowało się w nią łączW konkursie bionie aż 6 tysięcy uczniów szkół podstawowych i
rę udział pierwszy raz. Myślę,
ponad 2 tysiące uczniów gimnazjów.
że to fajna akcja, bo dotyczy
uwagę
Jan
Szulik,
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to najwiękkonkr etnych
sza ogólnopolska akcja profilaktyczna, pełnomocnik pretematów, które
miasta
której celem jest uchronienie młodych zydenta
są ważne i wciąż
ludzi przed używkami. Od 14 lat aktyw- ds. rozwiązywania
w naszym świecie
nie włącza się w nią także Zabrze. W na- problemów alkohoJedna z przygotowanych scenek
aktualne – zaznacza
szym mieście akcję koordynuje Miejska lowych. – Ma ona pokaOliwia Dziuk z GimnaKomisja Rozwiązywania Problemów Al- zywać pozytywne wzorce.
zjum nr 21, autorka jednej
koholowych oraz Poradnia Psycholo- Młodych ludzi trzeba rozsądnie,
z wyróżnionych prac.
mądrze wychowywać i o to w tej kampagiczno-Pedagogiczna.
Podczas uroczystości w MOK młodzi lu– Hasłem przewodnim kampanii są słowa nii chodzi – dodaje.
„Zagrajmy w jednej drużynie”. Patronem – Nasza szkoła od lat bierze udział w tej dzie zaprezentowali scenki profilaksportowym w 2015 roku była nasza siat- kampanii – mówi Barbara Boczek, pe- tyczne oraz przedstawienie „Czerwony
karska drużyna – mówi psycholog Jani- dagog w Gimnazjum nr 21. – Musimy Kapturek”. Nie zabrakło też występów
MM
na Wysocka z Poradni Psychologiczno- podjąć pewne działania profilaktyczne tanecznych i wokalnych. 
-Pedagogicznej, koordynator kampanii
w Zabrzu. – Bez współpracy nie dałoby
się osiągnąć sukcesu. Przenieśliśmy to na
działania z młodzieżą i wszystkie konkursy
oparte były o treści dotyczące współpracy
i pomocy. W ramach akcji szkoły dostają
materiały profilaktyczne, na bazie których
nauczyciele przygotowują z młodzieżą różne zajęcia dotyczące właśnie umiejętności
współpracy, wolontariatu i haseł przewodnich. Co roku zwiększa się liczba placówek
oświatowych, które biorą udział w programie i to nas bardzo cieszy – dodaje.
– Chodzi nam o to, żeby zgłaszało się coraz
więcej nauczycieli, rodziców, wychowawUczniowie zaprezentowali przedstawienie „Czerwony Kapturek”
ców, bo temu służy ta kampania – zwraca

wokół nas
Dwie ważne daty, o których powinny pamiętać wszystkie wnuczęta

Najlepsze życzenia dla babć i dziadków!

foto: Igor Cieślicki

Kochają bezwarunkowo. Rozpieszczają. Przekazują młodym
pokoleniom rodzinne tradycje. Są skarbnicą wiedzy, ciepła,
wyrozumiałości i cierpliwości. Babcie i dziadkowie, bo o nich
mowa, w styczniu obchodzili swoje święto. W imieniu wszystkich wnucząt życzymy Wam zdrowia i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia!

Barbara i Andrzej Piotrowscy z wnuczkami i prawnuczką

Barbara i Andrzej Piotrowscy mają pięcioro wnucząt. – Kochamy je nad życie –
podkreślają. – A w tym roku Dzień Babci
i Dzień Dziadka był dla nas wyjątkowy, bo
niedawno zostaliśmy pradziadkami – dodają z uśmiechem.
Obchody 21 stycznia Dnia Babci zainicjowane zostały w Polsce w latach 60.
XX wieku. Później, bo w latach 80., powstała tradycja obchodzenia 22 stycznia Dnia Dziadka. Daty te zmieniają
się w zależności od kraju. We Francji
Dzień Babci obchodzony jest w pierwszą niedzielę marca. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie odpowiednikiem
naszych świąt jest Narodowy Dzień
Dziadków. Został on ustanowiony
w 1978 r. przez prezydenta Jimmy Cartera na pierwszą niedzielę po Święcie
Pracy, które obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września. W Wielkiej
Brytanii podobne święto obchodzone
jest w pierwszą niedzielę października.
Niezależnie jednak od daty i kontynentu, pamiętajmy o jednym – miłość swoim dziadkom okazujmy nie tylko od
święta! 
MM

Ukazał się kolejny tom rocznika Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Siódmy tom poświęcony jest dziejom
Zabrza w okresie I i II wojny światowej.
W najnowszym wydawnictwie znalazły się m.in. publikacje dotyczące przemysłu zabrzańskiego w czasie I wojny
światowej, zabrzańskich żydów poległych w I wojnie światowej, społeczeństwa Zabrza wobec wojny w świetle
prasy lokalnej oraz jeńców wojennych
w Zabrzu i jego obecnych dzielnicach
w latach 1915–1918. Autorami tekstów
są m.in. Aleksandra Korol-Chudy, ks.
Piotr Górecki, Zbigniew Gołasz, Piotr
Hnatyszyn i Adam Frużyński.

Najnowszy tom rocznika jest pokłosiem
V Konferencji Naukowej Muzeum Miejskiego w Zabrzu „Zabrze
w latach wielkich wojen 1914–1918 i 1939–
1945”. – Część referatów
wygłoszonych na tej konferencji znalazła się w for- mie artykułów w tymże roczniku. Większość tekstów
dotyczy okresu I wojny światowej, tylko
dwa dotykają tego, co działo się w Zabrzu w czasie II wojny światowej. Wśród

Miejskie

Promocja siódmego tomu rocznika Muzeum
Miejskiego „Kroniki Miasta Zabrza” odbyła się
13 stycznia. Spotkanie było okazją do zapoznania
się z tematyką artykułów i opracowań, o których
opowiadali sami autorzy.

foto: Muzeum

Okiem kronikarzy

autorów jest też pan
Marek Michalski, który odnalazł w archiwum bardzo ciekawą
kronikę prowadzoną przez niemiecką
organizację
obrony przeciwlotniczej.
W tej kronice znalazły się zapisy pierwszych trzech dni
września na terenie
Zabrza. To bardzo
ciekawe, nieznane
szerszemu ogółowi sprawy – mówi
Piotr Hnatyszyn
z Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
Promocja „Kronik” połączona
była z otwarciem wystawy „Miejsca,
cienie, znaki – topografia pamięci. Śląskie malarstwo naiwne”. Publikacja
dostępna jest w Muzeum Miejskim.

MM
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Największa w regionie bożonarodzeniowa szopka powstała w kościele Niepokalanego Serca N

Rekordowa szopka zabrz
ące
Budowa szopki trwała prawie trzy miesi

Zadbano o każdy szczegó

foto: Igor Cieślicki

ł

foto: TVZ

Miała 50 metrów długości i prawie 10 wysokości. Była największą szopką bożonarodzeniową w Zabrzu i jedną z największych w regionie. Ale nie tylko na tym polegała jej
wyjątkowość. W stajence przygotowanej przez ojców franciszkanów w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny można było zobaczyć żywe zwierzęta.

Ojciec Mateusz Smolarczyk

Prace nad szopką ruszyły już na początku października. W pierwszej kolejności powstawały m.in. ręcznie zdobione zabudowania i postacie. – Tuż przed
pierwszą niedzielą adwentu zaczęto łączyć je w całość. Malowane były tła, powstawała konstrukcja nieba. Prace trwały aż do Wigilii. Do tego czasu całość była

foto: Igor Cieślicki

zasłonięta i nikt nie wiedział, jak szopka
będzie się prezentować. W całej okazałości szopkę można było zobaczyć podczas pasterki – uśmiecha się ojciec Mateusz Roman Smolarczyk, proboszcz
parafii Niepokalanego Serca NMP.
Imponująca szopka to efekt zespołowej pracy wielu ludzi, którzy poświęcali swój czas, tworząc z wielką cierpliwością kolejne elementy.
– Trudno oszacować, ile osób pomagało, dlatego, że nie wszyscy pracowali razem. Była ekipa pracująca na miejscu codziennie, byli też i tacy, którzy dochodzili
i tacy, którzy pracowali w domu. Każda
praca była równie ważna. Panowie montowali i budowali, panie przychodziły

foto: Igor Cieślicki

Szopka w katedrze w Essen
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Najświętszej Marii Panny

zańskich franciszkanów
Poszczególne postacie i bud

ynki były ręcznie malowane

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Śląska rodzina w izbie

foto: Igor Cieślicki

malować tła – opowiada ojciec Mateusz. cej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum PlaSzopka składała się z kilku sekcji. Można stycznego. Szopka, podobnie jak przed
w nich było zobaczyć m.in. pole paste- rokiem, cieszyła się sporym zainteresorzy i miasto, na skraju którego znalazła waniem mieszkańców. – Nasi uczniowie
się uboga szopa. Wiele elementów było rozpoczęli parce nad szopką już we wrzeruchomych. To młyn z kołami porusza- śniu. Byli prowadzeni przez specjalistnymi przez wodę, ogniska, ogień w pie- kę od rzeźby Danutę Kurdziel-Kasprzyk.
cu i prządka przy kołowrotku.
W szopce znalazł się ryPrzygotowana przez ucznió
w plastyka szopka w ratu
szu
bak w łódce, śląska rodzina
w izbie i pszczelarz z pszczołami o twarzach dzieci, które przez cały adwent przysyłały swoje zdjęcia do
parafii.
Wielką
atrakcją
były żywe zwierzęta: króliki, kurki miniaturki, karpie koi, gołębie, srebrny
bażant i mniejsze ptaki.
Pomysłodawcą i głównym
wykonawcą szopki jest ojciec Teofil z zabrzańskiej
wspólnoty franciszkanów.
– Do wykonania stajenki zużyliśmy ponad 70 płyt OSB.
Pomagali nam parafianie
i ludzie dobrej woli nie tylko z terenu naszej parafii –
zwraca uwagę ojciec Teofil.
Nietypowa szopka już po
raz drugi stanęła w ratuszu przy ul. Religi. Przygotowała ją młodzież
z zabrzańskiego plastyka, czyli Ogólnokształcą-

W tworzeniu szopki uczestniczyło około
20 osób – mówi Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18, w skład którego wchodzą obie szkoły plastyczne.
W porównaniu z poprzednim rokiem
zmieniło się tło szopki. Pojawili się tam
paparazzi z aparatami fotograficznymi.
W miejscach, gdzie są flesze, świecą się
diody. Dodano również
dwie nowe figury – św.
Barbarę, która klęczy
z darami dla Dzieciątka, oraz górnika niosącego węgiel.
– Ta szopka jest bardziej
osadzona na Śląsku.
Całe pierwsze piętro zostało zaaranżowane inaczej. W zeszłym roku były
tam aniołki, wesoły chór
anielski, a teraz są choinki górnicze w czarno-białych kolorach. Na jednej z nich są babule. A kim
są babule? Zachęcamy do
poczytania śląskich legend – uśmiecha się Małgorzata Wasung-Kurzyca
z zabrzańskiego plastyka.
Szopki nie mogło zabraknąć również w katedrze
w Essen, partnerskim
mieście Zabrza. Zobaczmy, jak wyglądała...
MM
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Za nami 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zabrzanie otworzyli serca dla Orkiestry

20

Na ulice Zabrza wyruszyło 250 wolontariuszy

Aleksandra Cyganek,
mama
trzyletniego Jakuba. — To jest bardzo fajna akcja. Nigdy nie wiadomo, komu będzie potrzebna taka pomoc — podkreśla
Julia Zuber, która wsparła WOŚP wraz
z siostrą Nicolą i mamą. — Zawsze bio-

Maciej Panek kwestował trzeci raz
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foto: Magdalena Mionc

W Zabrzu powstały w tym
roku dwa sztaby. Jeden
przygotowała grająca
już od lat z Jurkiem
Owsiakiem
Wielka Flota Zjednoczonych Sił. Drugi ze
sztabów utworzono
w Szkole Podstawowej nr 17 w ramach
akcji „Dzieci Dzieciom”. Na ulice Zabrza
wyruszyło 250 wolontariuszy. Część z nich debiutowała w tej roli. — Najmłodszy spośród kwestujących miał
sześć lat — uśmiecha się Anna Tamas
z Wielkiej Floty Zjednoczonych Sił.
Maciej Panek, „uzbrojony” w puszkę
i czerwone serduszka, kwestował już po
raz trzeci. — W porównaniu do zeszłego
roku nie zmniejszyło się zainteresowanie
akcją. Jako harcerz sądzę, że każdy powinienem wesprzeć Orkiestrę i w ten sposób
pomagać — dodaje Maciej.
— Pierwszy raz kwestuję. Jest bardzo fajnie. Moja siostra trzy lata temu zebrała
naprawdę dużą kwotę i to ona mnie zachęciła do uczestniczenia w Orkiestrze
jako wolontariusz. Najpiękniejsze w tej
akcji jest to, że widać jej wymierne efekty,
a o to przecież wszystkim nam chodzi —
uśmiecha się Weronika Waloszek.
Mieszkańców naszego miasta nie trzeba było zachęcać do wsparcia Orkiestry.
— Włączam się do akcji już kolejny raz.
Uważam, że to bardzo cenna inicjatywa.
Dzięki temu dzieci i teraz starsze osoby
mają szansę na szybsze leczenie i nie muszą
czekać z powodu braku sprzętu — mówi

foto: Magdalena Mionc

Ponad 60 tysięcy złotych zebrano w Zabrzu podczas
24. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Na ulice
naszego miasta wyruszyło 10
stycznia 250 wolontariuszy.
Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie oddziałów pediatrycznych oraz
zapewnienie godnej opieki
medycznej seniorom.

rę udział w Orkiestrze. Mam dzieci, więc
wiem, jak ważna jest ta akcja, jak wiele dobrego przynosi. Kiedy rodziłam, widziałam
w szpitalu naklejone na aparaturę serduszka WOŚP — zwraca uwagę mama
dziewczynek.
W zabrzańskich sztabach WOŚP nie brakowało pracy i emocji. — Polacy po raz
kolejny otworzyli swoje serca. Nie ma tu
znaczenia wiek — zaznaczał wolontariusz Maksymilian Karpiński.
W Zabrzu nie zabrakło imprez towarzyszących zbiórce. Można było wylicytować m.in. kolację na wieży Szybu Maciej, wielkiego czekoladowego
Mikołaja, koszulki i kalendarze. O dobrą zabawę zadbali zespół Bangladesz,
Powku&Dwateo i DJ Russel.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podczas Finału WOŚP zebrano w Zabrzu
około 50 tys. zł. Tym razem ten wynik
udało się znacznie poprawić. W ciągu
poprzednich 23 Finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny
ponad 650 mln zł. Ile dokładnie udało się zebrać w tym roku, dowiemy się
w marcu.
MM
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Zabrzanie uczcili przypadające 6 stycznia święto Objawienia Pańskiego

Orszak na ulicach, koncert pod ziemią

foto: UM Zabrze

To był najliczniejszy spośród
organizowanych do tej pory
w Zabrzu orszaków Trzech
Króli! Z trzech punktów miasta wyruszyły w kierunku kościoła św. Anny setki ubranych
w kolorowe stroje mieszkańców. Po oddaniu pokłonu Dzieciątku rozpoczęło się
wspólne kolędowanie.
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foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Orszak tradycyjnie podzielony został na
trzy korowody, które o godzinie 14 wyOrszak Trzech Króli przyciągnął tłumy mieszkańców
ruszyły z trzech różnych miejsc. W każdym z nich dominował inny kolor. Grupa
czerwona maszerowała sprzed kościoła
św. Kamila, niebieska – sprzed kościoła św. Józefa, zaś grupa żółta – sprzed
hali Pogoń. Każda z grup była prowadzona przez jednego z Trzech Króli, jadącego na koniu lub wielbłądzie.
Mieszkańcy połączyli się w jedną wielobarwną grupę na placu pod pomnikiem Wincentego Pstrowskiego. Stamtąd przeszli na plac przed kościołem św.
Anny. Tam mogli oddać pokłon Dzieciątku i wziąć udział w kolędowaniu.
Okazją do wspólnego śpiewania był
także przygotowany z okafot
o:
UM
zji Święta Trzech Króli
Za
br
ze
koncert w kaplicy św.
Barbary na pozioW barwnym korowodzie nie zabrakło m.in. koni
mie 170 Kopalni
Guido. Na specjalnie
sprowadzonych
organach zagrał znakomity organista,
wirtuoz i profesor sztuk muzycznych Julian
Prof. Julian Gembalski
Gembalski. Koncert uświetnił występ chóru Cantus Floridus. Wydarzenie było
transmitowane na żywo na antenie Polskiego Radia Katowice. Koncert kolędowy poprzedziła msza,
którą odprawił kapelan kaplicy św. Barbary ksiądz prałat Stanisław Puchała.
Koncert kolędowy w kaplicy św. Barbary na poziomie 170 Kopalni Guido
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Zabrzańska drogówka dostała do dyspozycji kolejną partię alkotestów

Ponad 290 tysięcy badań trzeźwości przeprowadzili w ubiegłym roku zabrzańscy policjanci.
Teraz liczba kontroli kierowców
może jeszcze wzrosnąć. W styczniu drogówka dostała do dyspozycji osiem kolejnych alkotestów. Za urządzenia zapłacił
lokalny samorząd.
Do tej pory zabrzańscy policjanci mieli
do dyspozycji 23 przenośne urządzenia
do badania trzeźwości. Teraz otrzymali
kolejnych osiem. Siedem z nich to niewielkie, poręczne alkotesty, które pozwolą szybko ustalić czy kierowca jest
trzeźwy. Kolejne urządzenie jest dużo
większe i pozwala na bardzo dokładny
pomiar poziomu alkoholu w organizmie.
Uzyskane wyniki mogą stanowić ma-

teriał dowodowy w sądzie.
Alkotest uzupełni stacjonarne urządzenia starszego typu,
które znajdują się na poszczególnych posterunkach. Dzięki jego
zakupowi policjanci nie będą musieli
zawozić kierowcy do komendy czy komisariatu, żeby wykonać dokładniejsze
badania. Radiowóz z alkotestem będzie
można bowiem wysłać na miejsce zdarzenia.
– Wykorzystamy ten sprzęt w naszej codziennej pracy. Dzięki takim urządzeniom
znacznie poprawia się bezpieczeństwo
w naszym mieście, ponieważ spada liczba nietrzeźwych kierujących – mówi kom.
Krzysztof Ciach, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zabrzu.
Zakup wartych 32 tys. zł urządzeń został sfinansowany z budżetu miasta
w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.
Urządzenia przekazali policjantom wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewan-

at a
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Nowy sprzęt kosztował 32 tys. zł

dowski oraz Jan Szulik, pełnomocnik
prezydenta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
– Zawsze, kiedy łączy się siły, to widać
efekty. To jeden z wielu przykładów dobrej
współpracy pomiędzy policją a zabrzańskim samorządem – mówi wiceprezydent Krzysztof Lewandowski. W ramach
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasto finansuje również dodatkowe patrole oraz wspiera remonty komendy i komisariatów. 
SOR

REKLAMA

Telefon całodobowy:

519 712 055
z poświęceniem, godnością i empatią

Firma Pogrzebowa Sacrum to miejsce, w którym załatwicie
Państwo wszystkie formalności związane z pogrzebem i całą
oprawą uroczystości, bez dodatkowych kosztów, mieszcząc się
w kwocie zasiłku ZUS, zawsze indywidualnie przystosowane
do życzeń rodziny. Dzięki najnowocześniejszemu zapleczu
technicznemu, doświadczeniu personelu, empatii i ciepłym
kontaktom interpersonalnym zapewniamy Państwu solidne,
profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.
Wyręczamy rodzinę w załatwianiu wszystkich formalności
urzędowych. Dysponujemy piękną oprawą kwiatową, nasze wieńce,
palmy i wiązanki są dostojne i zawsze ze świeżych kwiatów.
Mamy do dyspozycji trębacza, który dźwiękiem trąbki podkreśli
doniosłość uroczystości. Aby okazać szacunek i wsparcie
rodzinie pogrążonej w smutku, od firmy, zupełnie bez opłat,
oferujemy Państwu piękną, okazałą palmę na trumnę.
Dowóz na uroczystość i odwiezienie po niej najbliższych
dużą, wygodną limuzyną.
Podążając za potrzebami rodzin w żałobie i w celu podniesienia
jakości obsługi, w pierwszym kwartale 2016 roku do naszych
usług
dobę
zakwaterowania
dla2/2016
przyjezdnej rodziny
Nasze
Zabrze
Samorządowe
22dołączymy

Zabrze, ul. Wolności 228
tel. 32 271 52 27
www.firma-sacrum.pl

w luksusowym apartamencie, gorącą kawę i herbatę w firmowym
lokalu o wysokim standardzie, aby uczcić pamięć pożegnanej
osoby chwilą zadumy i wspomnień, oczywiście bez jakichkolwiek
dodatkowych opłat.
Opinie o nas są najcenniejszą inspiracją w dążeniu do perfekcji
wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Ponadto oferujemy opiekę nad grobami okolicznościowo
i całorocznie.

foto: Renata Matysik

Nowy sprzęt
dla policjantów

foto: Ren
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W Rokitnicy odbyła się uroczystość wieńcząca obchody rocznicy Tragedii Górnośląskiej

Pamiętamy o deportowanych
Tablica upamiętniająca mieszkańców Rokitnicy internowanych i deportowanych do Rosji
sowieckiej odsłonięta została
przed budynkiem miejscowego ratusza. Uroczystość zwieńczyła cykl zabrzańskich inicjatyw związanych z 70. rocznicą
Tragedii Górnośląskiej.
foto: UM

foto: UM Zabrze

Wnioskodawcą utworzenia tego typu
miejsca pamięci było Towarzystwo Miłośników Rokitnicy. Pamiątkową tablicę poświęcił ks. Zygfryd Sordon, proboszcz parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa. W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta Zabrza
Krzysztof Lewandowski oraz przewodniczący Rady Miasta Marian Czochara. Obecni byli przedstawiciele policji,
straży miejskiej, Związku Harcerstwa
Polskiego oraz członkowie rodzin
osób deportowanych i internowanych.
Przypomnijmy, że określenie Tragedia
Górnośląska dotyczy masowych de-

ze

Uroczystości przed ratuszem w Rokitnicy

portacji Ślązaków, jakie miały miejsce
w 1945 r. po wkroczeniu do miast regionu Armii Czerwonej. Szacuje się, że
z terenu Górnego Śląska mogło zostać
wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego na przymusowe roboty od 50 do
90 tysięcy osób. Wiele z nich nigdy nie
wróciło. 

GOR

Wspólna publikacja IPN oraz Muzeum Miejskiego w Zabrzu

O przemyśle i kulturze
Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna publikacja przygotowana przez Muzeum Miejskie w Zabrzu
oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Książka nosi tytuł „W kręgu kultury i przemysłu.
Studia z dziejów Zabrza w XX wieku”.
W liczącym 400 stron wydawnictwie
zamieszczono materiały z konferencji
naukowych „Zabrzańska gospodarka
w cieniu polityki i ideologii” oraz „Pomiędzy przymusem a niezależnością.
Kultura w Zabrzu w XX wieku”. Zostały
one zorganizowane przez zabrzańskie
Muzeum Miejskie oraz IPN.
Publikacja, pod redakcją Zbigniewa
Gołasza, zawiera materiały dotyczące

Zab
r

zabrzańskiego przemysłu XX wieku w różnych konfiguracjach
politycznych i ekonomicznych, a także
publikacje traktujące
o zabrzańskiej kulturze i jej twórcach
w ujęciu przemian
politycznych, ekono-

micznych, społecznych i narodowościowych. Ich autorami są pracownicy
naukowi oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum
Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum w Tarnowskich Górach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz
znani publicyści.
Jak podkreślają autorzy, wydawnictwo nie
wyczerpuje wszystkich
zagadnień związanych
z poruszonymi tematami, jest jednak kolejnym
krokiem w kierunku
opracowania obszernej,
wyczerpującej
syntezy dziejów miasta i jego
mieszkańców w XX wieku. Książkę można nabyć w Muzeum Miejskim
w Zabrzu oraz w oddziale IPN w Katowicach.
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Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z myślą o małych pacjentach

Ciepło to nie tylko temperatura
f ot

o:
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– mówi Joanna Chmiel-Starzyńska,
zastępca dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Klinicznego nr 1
w Zabrzu.
Nowa poczekalnia podoba się zarówno maluchom, jak i rodzicom. – Jest
bardzo miło, czysto, ładnie. Na pewno
dla dzieci to duże udogodnienie w tej
pierwszej styczności ze szpitalem. Dzieci mają tutaj zabawki, mogą miło spędzić czas, a nie biegać po korytarzach.
To dobra zmiana – mówił Tomasz Flisek, który czekał z synkiem na wyniki
badań. Remont poczekalni trwał niespełna dwa tygodnie.
foto: Ren
at a
Ma
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Izba przyjęć to pierwsze
Grzegorz Czochara i Joanna Chmiel-Starzyńska
miejsce, z którym w szpitalu
stykają się mali pacjenci. Często
spędzają tam kilka godzin, dlatego
ważne jest, żeby to miejsce było dla
nich przyjazne. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaproponowało, że wyremontuje i wyposaży poczekalnię tak, aby dzieci
miały namiastkę swojego pokoju zabaw, a dzięki temu stres związany
z wizytą w szpitalu stał się mniejszy.
– Padła propozycja, żeby pomóc szpitalowi. Nasz projekt dostosowaliśmy do
wymogów szpitalnych. Zrobiliśmy remont i myślę, że fajnie wyszło. Dzieci są
zadowolone, my również, bo jako firma
ogrzewamy nie tylko miasto, ale i serca – uśmiecha się Grzegorz Czochara,
wiceprezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Do tej pory w poczekalni stały jedynie
krzesła. Teraz dzieci mają do dyspozycji wiele zabawek, odtwarzacz DVD
i telewizor, na którym wyświetlane
są bajki. Dodatkowo pojawiły się też
książeczki i kolorowanki o charakterze ekologicznym.
– Wskazaliśmy to miejsce, bo wszystkie
dzieci, które są leczone w naszym szpitalu, przechodzą przez izbę przyjęć. W skali roku to około 13 tysięcy dzieci, w tym
W poczekalni izby przyjęć pojawiły się m.in. nowe meble i zabawki
hospitalizowanych jest około 8 tysięcy.
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foto: Renata Matysik

Wszystkie dzieci w tym miejscu czekały na przyjęcie i konsultacje lekarskie.
W nowej poczekalni są zabawki, filmy
z bajkami, są też mebelki dla dzieci i kolorowe ściany z postaciami z bajek. Cieszymy się, że czas oczekiwania jest w ten
sposób uprzyjemniany
ys
at

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, które na
co dzień zajmuje się dostarczaniem ciepła do mieszkań,
tym razem pokazało, jak inaczej rozumie swoją misję.
Dzięki inicjatywie spółki poczekalnia dla
dzieci w Szpitalu
Klinicznym nr 1
w Zabrzu zmieniła się w ciepłe
i przyjazne miejsce dla najmłodszych.
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Nowe atrakcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16

Zbudowali kanalizację i... plac zabaw
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foto: UM Zabrze

Plac zabaw został wyposażony w zefoto: Ren
at a
Ma
tys
staw składający się m.in. z lokoik
motywy i wagonika, huśtawek, stolika z siedziskami,
stołu do ping-ponga oraz
Przygotowane przez maluchy przedstawienie
drewnianych ławek. Cazarządu fir- w zakresie gospodarki wodno-ściekołość została ogrodzomy IDS-BUD wej zostaje nie tylko dobra nawierzchnia
na, zamontowano także
S.A., który i uregulowany problem gospodarki wodenergooszczędną lamwraz z prezy- no-ściekowej, ale jeszcze ten plac zabaw
pę oświetleniową.
dent miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgo– Tu jest super. Będzie możi
jedną
z uczen- rzata Mańka-Szulik. – Cieszę się, że Zana grać w ping-ponga. Jest
Dzieciaki są zachwycone
nic
uroczyście brze do tych wymagających zadań pozyzjeżdżalnia i huśtawki. Jak tylskało firmy, które mają ludzkie oblicze.
przeciął wstęgę.
ko będę mieć czas, to będę tu
– Nie wystarczy tyl- Z taką firmą mieliśmy do czynienia właprzychodzić – zapewnia dziesięcioko realizować zadania zgodnie śnie tu, na Zaborzu – dodaje.
letnia Kaja. Dawid i Brajan dodają, że do
tej pory brakowało im takiego miejsca. z umowami, które są bardzo rygorystycz- Otwarciu placu zabaw towarzyszyła
– Było tylko boisko, teraz są huśtawki – ne. Jeśli do tej dobrej pracy dołoży się tro- część artystyczna. Uczniowie przygotochę dobrej woli, uzyskamy to, co obserwu- wali interpretację bajki „Jaś i Małgosia”
cieszą się chłopcy.
SOR
Plac zabaw znajduje się przy Szkole Pod- jemy dziś. Po wielkim, trudnym zadaniu w gwarze śląskiej. 
stawowej nr 16. – Ustalaliśmy z dziećmi,
jakie sprzęty chciałyby mieć na placu zabaw. Będzie on służyć nie tylko dzieciom
ze szkoły, ale wszystkim mieszkającym na
Zaborzu. Takiego miejsca brakowało, dlatego myślę, że będzie się cieszyło dużym
powodzeniem. Plac będzie ogólnodostępny do godziny 22, później będzie zamykany, aby zapewnić bezpieczeństwo – tłumaczy Justyna Olewnik, dyrektor SP nr 16.
Nowy plac zabaw ufundowała firma
IDS-BUD S.A. z Warszawy, wykonawca robót w dzielnicy w ramach projektu
poprawy gospodarki wodno-ściekowej.
– Chcieliśmy okazać wdzięczność mieszkańcom oraz dzieciakom z dzielnicy Zaborze, na terenie której budowaliśmy kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg.
Przez ten czas mieszkańcy mieli sporo
utrudnień i to jest wyraz naszej wdzięczności za zrozumienie podczas prac –
Na placu zabaw pojawiła się m.in. lokomotywa z wagonikiem
uśmiecha się Paweł Grünberg, członek

foto: Renata Matysik

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia otwarty został w styczniu przy Szkole Podstawowej
nr 16. Atrakcje dla maluchów
przygotowała firma IDS-BUD
z Warszawy, która na Zaborzu
Południowym prowadziła prace w ramach projektu poprawy
gospodarki wodno-ściekowej.

lekcja historii
Szybka podróż przez wieki, czyli...

Zdarzyło się w „szóstym”

26

Kąpielisko „Leśne” pod koniec lat 30. XX wieku

w Zaborzu odbyło się zebranie, na którym powołano do życia Ochotniczą
Straż Pożarną; 7 maja biskup wrocławski kardynał Georg Kopp konsekrował
kościół św. Wawrzyńca w Mikulczycach,
wybudowany według projektu Paula
Jackischa z Bytomia.
Również kilka wydarzeń warto zapamiętać z roku 1906. 15 lutego Mikulczyce
doczekały się przystanku kolejowego,
wybudowanego przy obecnej ul. Brygadzistów, po północnej stronie linii kolejowej Opole – Pyskowice – Borsigwerk
– Chebzie. Przystanek funkcjonował do
czasu wybudowania w Mikulczycach
dworca kolejowego, co nastąpiło w 1928 r.
1 kwietnia na terenach obszaru dworskiego Stare Zabrze uruchomiono zakład górniczy „Zero”, który w 1908 r.
przemianowano na „Delbrückschächte”. Kopalnia „Makoszowy” jest ostatnią czynną kopalnią państwową na terenie naszego miasta. Tegoż samego dnia
w Makoszowach i Kończycach otwarto
agencje pocztowe. Również w kwietniu
1906 r. ukazał się pierwszy drukowany
plan Zabrza wykonany przez mierniczego Paula Hontschika w skali 1:5000, który obejmował gminę Zabrze w granicach
administracyjnych z 1 kwietnia 1905 r.
Dwadzieścia lat później, 1 marca 1926 r.,
powołano do życia Miejską Komunikację Samochodową (Städtische Kraftwagenverkehr Hindenburg), która obsługiwała sześć linii autobusowych: do
kopalni „Delbrück”, do Sośnicy, do Rokitnicy przez Mikulczyce i Grzybowice
oraz trzy do Zaborza, jeżdżące różny-
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mi trasami. 16 listopada 1926 r. oddano do użytku gmach Urzędu Skarbowego przy obecnym pl. Warszawskim 10.
Z kolei 29 listopada tegoż roku biskup
Walenty Wojciech z Wrocławia poświęcił kościół Ducha Świętego, który powstał na Zandce w wyniku przebudowy dawnej restauracji. Kościół ten nie
przetrwał nawet 20 lat, spalony został
w styczniu 1945 r. przez żołnierzy radzieckich. Warto przy okazji zaznaczyć,
że na koniec 1926 r. Zabrze liczyło 75
609 mieszkańców.
Rok 1936 przyniósł zmiany w nazewnictwie obecnych zabrzańskich dzielnic.
5 lutego urzędową nazwę gminy „Rokittnitz” zmieniono na „Martinau”, zaś
w sierpniu nazwę dzielnicy „Hindenburg-Zaborze” zmieniono na „Hindenburg Ost”, a „Hindenburg-Biskupitz”
na „Hindenburg Nordost”. Dwa inne
wydarzenia miały miejsce w tym roku

foto: archiwum rodzinne autora

690 lat temu, w sprawozdaniu z poboru świętopietrza za rok 1326, po raz
pierwszy wymieniony został mikulczycki pleban Mikołaj. A skoro w Mikulczycach był pleban, to i musiał być
już tam w tym czasie kościół. Patronem mikulczyckiej parafii był już wtedy św. Wawrzyniec. Kolejne rocznice nie są już tak nobliwe. W latach
1769–1790 właścicielem Zabrza był baron Maciej Wilczek, znany najbardziej
z przeprowadzonej tu akcji kolonizacyjnej. W ciągu trzech lat założył sześć kolonii, w tym aż trzy w 1776 r. Na zachód
od Zabrza powstał Maciejów, a na południe – Pawłów Górny oraz Kończyce.
Dodatkowo, w tym samym roku, na zachód od Grzybowic powstała kolonia
„Philippsdorf” (Filipów), włączona do
Grzybowic w 1877 r.
190 lat temu, 8 listopada 1826 r., były
starosta bytomski hrabia Karol Lazar
Henckel von Donnersmarck kupił za
sumę 164 tysięcy talarów dominium zabrzańskie wraz z okolicznymi koloniami. Tak Karol Lazar, jak i jego syn Guido, przyczynili się do rozwoju Zabrza,
budując tu kopalnię „Concordia” i hutę
„Donnersmarck”.
W 1866 r. żydowski przedsiębiorca Wilhelm Eisner wybudował w Małym Zabrzu hutę szkła, która produkowała m.in.
kominki do lamp naftowych, butelki
i szkło okienne. Po wojnie, już jako Huta
Szkła „Piast”, produkowała butelki do
lekarstw. Zlikwidowano ją w 1973 r.
Kilka różnych wydarzeń miało miejsce
w 1896 r. I tak 8 kwietnia otwarto w Porębie agencję pocztową; 26 kwietnia

foto: ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Większość narodów (a może
i wszystkie) lubi świętować
rocznice różnych wydarzeń
z przeszłości. A ponieważ Polacy również do nich należą,
przyjrzyjmy się temu, co na
zabrzańskim podwórku możemy upamiętnić z lat kończących się, podobnie jak teraz, cyfrą „6”.

Brama wjazdowa na teren Huty Szkła „Piast”
w latach 60. XX wieku

lekcja historii
Tak było, tak jest, czyli Zabrze
na dawnej i współczesnej fotografii

Budynki zniknęły z krajobrazu
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym razem przenieśmy się na dzisiejszą ulicę Wolności...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia budynki w rejonie skrzyżowania ulic Wolności i Nawrata. Do dziś zachowały się jedynie dwupiętrowe kamienice na
drugim planie. Pozostałe budynki zniknęły z krajobrazu miasta. Podobnie jak
przed laty, przebiega natomiast linia tramwajowa.
GOR

Archiwalna fotografia przedstawia budynki przy dzisiejszej ul. Wolności

foto: Jerzy Przybysz

w Maciejowie. 30 maja uroczyście otwarto kąpielisko „Waldbad”, którego
budowę rozpoczęto jesienią 1933 r. na
znajdującym się na skraju Lasu Żernickiego stawie. Brzegi stawu wyrównano i oczyszczono, dno wysypano żwirem i piaskiem, a brodzik przeznaczony
dla dzieci wybrukowano. „Kąpielisko
Leśne” jest jednym z dwóch czynnych
na terenie Zabrza basenów na wolnym powietrzu. Pod sam koniec roku,
29 grudnia, poświęcono kościół św. Macieja Apostoła, wybudowany według
projektu architekta Feliksa Hinnsena
z Nysy. Również z okresu powojennego
warto zapamiętać kilka dat. W 1946 r.,
z inicjatywy Okręgowego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, w budynku
szpitala oo. Kamilianów przy pl. Traugutta utworzono Śląską Szkołę Pielęgniarstwa, która z czasem przekształciła
się w, nieistniejący już, Zespół Szkół Medycznych. Dziesięć lat później, 2 grudnia
1956 r., w zabrzańskich kioskach pojawił
się pierwszy numer tygodnika „Głos Zabrza”. Od 1982 r. ukazuje się jako „Głos
Zabrza i Rudy Śl.”.
19 lipca 1966 r. na osiedlu Barbary oddano do zasiedlenia pierwszy wieżowiec
ze 110 mieszkaniami, a 1 września 1976 r.
oddano do użytku Halę Widowiskowo-Sportową wybudowaną przy ul. Matejki
według projektu architekta Michała Rosciszewskiego. Na koniec tegoż 1976 r.
Zabrze osiągnęło największą w swej
historii liczbę ludności. Rocznik statystyczny podaje, że mieszkały w nim 204
163 osoby.
Dwadzieścia lat temu, 22 kwietnia 1996 r.,
Rada Miejska w Zabrzu przyjęła uchwałę w sprawie założenia Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu-Kończycach. Obecnie są to czteroletnie Liceum Plastyczne
dostępne dla absolwentów gimnazjum
oraz sześcioletnia Ogólnokształcąca
Szkoła Sztuk Pięknych przyjmująca absolwentów szkół podstawowych. 5 października 1996 r. Przełożony Generalny
Zakonu Posługujących Chorym – Kamilianie O. Angelo Brusco proklamował
„św. Kamila de Lellis patronem szlachetnego Miasta Zabrze”.
Była to reakcja na wcześniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Zabrzu wyrażającą
wolę ustanowienia świętego patronem
miasta. Na koniec należy przypomnieć,
że od dziesięciu lat prezydentem Zabrza
jest Małgorzata Mańka-Szulik, która 26
listopada 2006 r. pokonała w drugiej turze wyborów samorządowych kandydata PO Rafała Marka.

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Nie wszystkie z nich zachowały się do dziś
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Sport
Zaplanowany na 21 lutego mecz Górnika z Ruchem będą mogły obejrzeć 24 tysiące kibiców

foto: Stadion w Zabrzu

Na stadionie zamontowano 24 tysiące krzesełek
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Wielk
Kibice z Zabrza odliczają już dni do 21 lutego.
Właśnie na ten dzień zaplanowano Wielkie
Derby Śląska, czyli spotkanie z Ruchem Chorzów. Najbliższy mecz będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy na stadionie przy Roosevelta będą mogły zasiąść 24 tysiące osób!
Trzy dwupoziomowe trybuny z 24 tysiącami miejsc. Tak ma się prezentować
nowe oblicze zabrzańskiego sportu już
21 lutego. Ostatnie prace, głównie wykończeniowe, prowadzone są obecnie
przez ponad 400 osób.

Sprzątanie przed odbiorami
– Zamontowane zostały już wszystkie
krzesełka, zakończono także aranżację pomieszczenia obsługi imprezy masowej, tzw. skyboksa. Gotowe jest także, przetestowane podczas ostatniego
meczu rundy jesiennej, nagłośnienie
obiektu. Zamontowane zostały wszyst-

28
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foto: Igor Cie
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Obecnie montowana jest
z ew n ę t r z n a
szklana
fasada na poziomie „+2”,
gdzie mieścić
się będą loże VIP
Ostatnie prace wykończeniowe
i Klub Biznesowy.
Realizowane są takkie instalacje wodne i każe prace wykończenionalizacyjne, trwają ostatnie
we we wnętrzach lóż i Klubu.
prace związane z montażem sanitariatów – wylicza Tadeusz Dębicki, pre- Trwają ostatnie prace przy zewnętrznym
zes spółki Stadion w Zabrzu. – Urucho- układzie drogowym. Nową nawierzchmiono także wymiennikownie. Energia nię zyskały ciągi piesze wzdłuż ulic Damcieplna do pomieszczeń nowego obiek- rota i Roosevelta oraz wjazd w strefie
tu dostarczana jest bezpośrednio z nich. kibiców gości, a także cała ulica OlimNa ostatniej prostej są także roboty wy- pijska. Zasilanie obiektu w energię elekkończeniowe, takie jak okładziny z pły- tryczną odbywa się ze specjalnie w tym
tek w kioskach gastronomicznych i sani- celu wybudowanego przyłącza stałego.
tariatach zlokalizowanych na poziome Gotowy do uruchomienia jest także sy„+ 1” oraz okładziny ścian z płyt włókno- stem sygnalizacji pożaru, którym objęte
są wszystkie pomieszczenia w obiekcie.
-cementowych – dodaje.
Wykonawca elewacji zakończył prace System ten został właśnie przetestowazwiązane z montażem ażurowej kon- ny i działa bez zarzutu. Dobrze słyszalne
są wszystkim komunikaty dźwiękowe,
strukcji z rurek aluminiowych.

Kadrowe wzmocnienia

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Sporo dzieje się także w samym Górniku, który na tle pozostałych zespołów
Nowym graczem Górnika został Hiszpan Jose Kante Martinez
ekstraklasy okazał się najaktywniejszym
klubem zamykającego się, zimowego traklasie, zwłaszcza, że atutem tego zaokienka transferowego. Podpisy pod wodnika jest siła i wyszkolenie techniczne
kontraktami złożyło aż siedmiu no- – komplementuje Estończyka trener Lewych piłkarzy, z czego trzech to obco- szek Ojrzyński.
krajowcy. Jako pierwszy na Roosevelta Na początku stycznia władze Górnika
zameldował się Łotysz Marcis Oss. Ten ogłosiły prawdziwy transferowy hit. Do
25-letni środkowy obrońca przeszedł pierwszego zespołu dołączył 33-letni Pado Górnika z rodzimego FK Jelgava. weł Golański, który dobę przed podpisaJako drugi w kolejności umowę podpi- niem kontraktu z Górnikiem miał ważną
sał Estończyk Ken Kallaste. Podobnie jak umowę z rumuńskim ASA Târgu Mureș.
Oss jest defensorem, przy czym 28-let- Z tym klubem wystąpił jesienią w eliminacjach Ligi Europy przeni były stoper drużyny Nomciwko
francuskiemu
me Kalju od 2012 r. reSaint-Etienne. Rozgularnie występuje
W ielk ie Der
stanie z ligą ruw kadrze Estonii.
by
muńską było po– Jeśli ktoś preŚl ą sk a
kłosiem fatalnej
zentuje poziom
Do drużyny z Zabrza dołączył Ken Kallaste
sytuacji finanr epr ezentacyjGórnik Zabrz
e
sowej klubu. Po Walcząc o punkty, musimy mieć komfort
ny, to bez dwóch
Ruch Chorzó
w
konsultacji z ro- przy ustalaniu każdej meczowej „osiemzdań z powodzedziną Golański nastki”. W razie kontuzji lub wykluczenia
niem sprawdzi
21 lutego 201
6 r.
wrócił
do Pol- za kartki musimy mieć w odwodzie zawodsię w naszej eksgodz. 18.0 0
ski. Dostał kilka nika nominalnie prezentującego identyczStad n
ofert, ale zdecy- ny poziom w kontekście umiejętności boiim. Ernestio
a Pohla
dował się na Górni- skowych – tłumaczy Leszek Ojrzyński.
ka, bo, jak podkreśla, W zespole Górnika nie zobaczymy już
to utytułowany klub i roz- Roberta Jeźa, który zdecydował się na
poznawalna futbolowa marka. zakończenie kariery w lidze słowackiej.
W drugiej połowie stycznia Górnik pozy- Konrad Nowak został wypożyczony do
skał napastnika. Nowym graczem został Rozwoju Katowice, Daniel Barbus bęJose Kante Martinez, 26-letni Hiszpan, dzie szlifował formę w Polonii Bytom,
który jeszcze kilka tygodni wcześniej a Fabian Piasecki w Kotwicy Kołobrzeg.
strzelał gole dla cypryjskiej Larnaki. Ko- Na liście transferowej znalazł się takszulkę Górnika założy także Sebastian że Mariusz Przybylski, ale na razie nie
Steblecki, 24-letni pomocnik, które- wiadomo w jakim klubie wystąpi wiosgo bardzo dobra gra w barwach Cra- ną. Nie jest też wykluczone, że pozostacovii zaowocowała kontynuacją kariery nie w Górniku Zabrze. Kibice wierzą, że
w holenderskim Cambuur. Na szansę w zespole Trójkolorowych pozostanie
gry w pierwszym składzie liczy również obecnie jego największa gwiazda – RoSebastian Leszczak, napastnik, który man Gergel, który na kartach historii
przyszedł do Górnika z Porońca Poronin. czternastokrotnego mistrza Polski zapi– Kompletując skład, sięgaliśmy po za- sał się czterema golami strzelonymi Piawodników na każdą pozycję – od obroń- stowi Gliwice w wygranych 5:2 derbach
Środkowy obrońca Marcis Oss
GOR
ców przez pomocników aż po linię ataku. z rywalem zza miedzy. 
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foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

które mają ułatwić spokojną ewakuację w przypadku pojawienia się ognia.
– Działają wszystkie docelowe serwery, na których zainstalowano oprogramowanie systemu sprzedaży biletów. System zostanie uruchomiony niezwłocznie
po uzgodnieniu z Górnikiem Zabrze ostatecznych parametrów, niezbędnych do
ukończenia jego konfiguracji – tłumaczy prezes Tadeusz Dębicki. – Po gruntownym sprzątaniu obiekt będzie gotowy do przejścia koniecznych przed
uruchomieniem odbiorów – dodaje.

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze
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Sport
Szczypiorniści Górnika Zabrze wracają do walki o ligowe punkty

Ostatnie szlify przed wiosną

yP
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rę rozpoczynał w Mieszkowie Brześć.
„Grom” to najczęściej występujący
w tym sezonie kołowy Górnika. Zagrał
w 22 meczach, w tym we wszystkich 16
ligowych meczach oraz 6 pojedynkach
Pucharu EHF. Rzucił w nich kolejno 61
i 15 bramek.
Szeregi Górnika wzmocni Martin Galia,
wieloletni reprezentant Czech i bramkarz szwajcarskiego TSV St. Otmar St.
Gallen. 37-letni golkiper 158-krotnie
stawał pomiędzy słupkami w bramce
czeskiej reprezentacji. Galia może pochwalić się ogromnym doświadczeniem. Od 1997 do 2003 r.
grał w Baniku Karvifo
to
na, skąd na dwa
:
lata przeniósł się
do szwedzkiego
Redbergslide
IK Göteborg.
W 2004 r. trafił na kolejne
cztery lata do
dobrze znanego zabrzanom
Frisch Auf! Göppingen.
– Bardzo cieszymy
się, że Martin dołączy do nas. Reprezentuje
świetny poziom i, co nas mile
zaskoczyło, bardzo chciał do nas dołączyć. Tym bardziej, że na co dzień mieszka ledwie 40 minut drogi od hali, w czeskiej Karvinie – mówi prezes Bogdan
Kmiecik. Kontrakt zawodnika obowiązywać będzie przez dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok.
W ramach przygotowań do wiosennej rundy rozgrywek nasi szczypiorniści zmierzyli się m.in. trzykrotnie
z SKA Mińsk. Zabrzanie mieli apetyt,
by potwierdzić dominację nad rywalami z Białorusi i przetestować kilka
nowych rozwiązań taktycznych. Ostatecznie pierwsze starcie zakończyło
się remisem 29:29. W dwóch kolejnych
meczach z tarczą schodzili z parkietu
już zabrzanie. Sparing z MKS Olimpią
Piekary Śląskie zakończył się zwycięstwem zabrzan 30:27. Z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski gospodarze
wygrali 28:23. 

GOR

foto: Jerzy Przybysz
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Sparingowym rywalem Górnika był m.in. zespół MKS Olimpia Piekary Śląskie

Pojedynek pomiędzy Górnikiem Zabrze
a Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski zakończył serię sparingowych przygotowań zabrzan do nadchodzącego sezonu. Wcześniej nasi
szczypiorniści rywalizowali na parkiecie m.in. z MKS Olimpią
Piekary Śląskie i SKA Mińsk. Walka o punkty rozpocznie się od
zaplanowanego na 6 lutego starcia z Vive Tauron Kielce.
Górnik Zabrze przez cały okres przygotowawczy był zdziesiątkowany szeregiem zarówno drobnych, jak i poważniejszych, urazów. W najgorszej
sytuacji są Paweł Niewrzawa oraz Mariusz Jurasik. Pierwszy z nich wciąż rehabilituje się w Gdańsku. Leczenie
przebiega bez problemów, ale na razie
trudno wyrokować, kiedy będzie gotowy do gry. Popularny „Józek” powinien
być gotowy na mecze od połowy lutego. Niestety, wciąż poza kadrą pozostają Aleksander Tataricew i Mateusz
Kornecki.
Są też i dobre wieści. Kontrakt z Górnikiem przedłużył do 2018 r. Aleksandr
Buszkow. Białoruski skrzydłowy repre-
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zentuje zabrzański klub nieprzerwanie od 2009 r. 34-latek wcześniej grał
w Universite Gomel. W tym sezonie do
bramki trafił 64 razy, z czego 42 w rozgrywkach ligowych (w 13 meczach)
oraz 22 w ramach Pucharu EHF (w 6
meczach).
Aneks do umowy podpisał również obrotowy Jurij Gromyko. – Jego umowa
będzie obowiązywać przez dwa lata, do
czerwca 2018 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok – mówi prezes
Górnika Zabrze Bogdan Kmiecik.
32-letni zawodnik w Górniku występuje od 2014 r. Wcześniej grał w Chrobrym Głogów, do którego przyszedł
z Gorenje Velenje. Zawodową karie-
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Sport
Dwa ważne bale to nieodłączny element karnawału w naszym mieście

Sportowcy i lekarze na parkiecie

je ostatnią fazę badań doświadczalnych.
To dwa przedsięwzięcia, na które zostaną spożytkowane środki pochodzące
z aukcji przeprowadzonych podczas balu
– dodaje.
Pod młotek poszły m.in. dzieła sztuki i sportowe pamiątki. Z ich sprzedaży udało się zebrać 33 tys. zł. – To kolejny bal, kolejni goście, kolejne
aukcje, ale ciągle zaprafoto: Foto
mak
ar
sza nas tutaj profesor
Zbigniew
Religa.
To bardzo piękne, że staramy
się o nim pamiętać, wspominać jego
dokonania,

foto: Fotomakar

Pod młotek trafiły m.in. obrazy i pamiątki związane ze sportem

Gościom gratulował dyrektor Jan Sarna

ale jednocześnie patrzymy na kolejne
pokolenia, które kontynuują jego działalność – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 
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foto: Fotomakar

Bal Sportowca to tradycyjnie już okazja do ogłoszenia wyników organizowanego na łamach „Głosu Zabrza
i Rudy Śląskiej” plebiscytu na najlepszego trenera i sportowca Zabrza. Tym
razem odbył się on już po raz 34.
Po raz dziesiąty odbył się z kolei
w styczniu Bal Charytatywny na rzecz
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi. Gala zorganizowana została 23 stycznia w hali
„Pogoń”. Tegoroczna edycja zbiegła się z jubileuszem 25-lecia istnienia
Fundacji.
– Obchodzimy więc
dwa jubileusze za
jednym zamachem
– uśmiecha się
Jan Sarna, dyrektor generalny FRK.
– A w najbliższych tygodniach czekają nas
dwa istotne wydarzenia.
Po pierwsze opublikujemy
raport, który będzie zawierał
analizę i ocenę eksperymentów dokonanych na zwierzętach z użyciem protezy serca dla dzieci. To będzie raport,
który upoważni nas do wystąpienia do
komisji etycznej o wyrażenie zgody na
zastosowanie tych protez u małych pacjentów. To będzie milowy krok. Drugim
istotnym wydarzeniem, od którego również dzielą nas tygodnie, jest wszczepienie protezy serca dla dorosłych w Śląskim
Centrum Chorób Serca. To zapoczątku-

foto: Fotomakar

Na jednym z nich poznajemy najlepszych sportowców
i trenerów Zabrza minionego
roku. Na drugim mamy okazję do wsparcia m.in. prac nad
polskim sztucznym sercem.
W sobotę, 23 stycznia, odbył
się Bal Charytatywny na rzecz
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Na 6 lutego zaplanowano
Bal Sportowca.

Karnawałowe bale FRK i sportu to okazja do znakomitej zabawy
Nasze Zabrze Samorządowe 2/2016
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Lulajże Jezuniu”, nagrody otrzymują: Grażyna Studzińska – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Piotr Kownacki – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór
nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 lutego.

Rozwiązania nr 2 (249)

3

4
5

(imię i nazwisko)
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2

F o t o k o n k u r s

foto: Renata Matysik

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do
23 lutego pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Michał Nowara – poczęstunek w McDonald’s, Monika Szpecht – poczęstunek w restauracji
Śląskie Rancho oraz Bartosz Ostrowski – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Stajenka, autorem cytowanego wiersza jest
Jan Twardowski, a myśl Pitagorasa brzmi: „Liczba jest istotą wszystkich
rzeczy”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo: 1 – leśny owoc, 5 – poręczyciel, 8 – jeden z darów Trzech Króli,
9 – stróż prawa na Dzikim Zachodzie,
10 – odnawianie mieszkania, 11 – jeniecki obóz dla oficerów, 12 – dr., rywal
Delecty i Gellwe, 14 – Balcy, współtwórca „Bolka i Lolka”, 16 – bezbarwny gaz
szlachetny, 19 – uczy się bezmyślnie,
21 – nie kurki, ale też jadalne, 22 – Sipińska lub Dudziak, 23 – bożek z łukiem,
24 – comiesięczna zmora dłużnika,
26 – przezroczysta tkanina bawełniana,
28 – panuje w autobusie w godzinach
szczytu, 29 – kwaśna zupa, 30 – jest
bez wad, 33 – duże miasto w Nigerii,
35 – okrasa, 37 – sufit, 38 – Robinson,
słynny rozbitek, 39 – wyspy na M. Karaibskim, 40 – osłania silnik samolotu, 41 – słynny Wolfgang Amadeusz,
42 – Czarny Ląd.
Pionowo: 1 – zabawka przynosząca
szczęście, 2 – w parze z iksem, 3 – starogreckie naczynie na wino, 4 – wstęp do
utworu literackiego, 5 – slang, 6 – ukochany Julii, 7 – wspina się na Rysy, 13
– sekret, 15 – plan wydatków, 17 – Lwie
Serce, 18 – izolacja cieplna, 20 – pracuje pod wodą, 21 – blaszak z kanałem,
25 – miasto w Małopolsce z obozem
hitlerowskim, 27 – obraz namalowany
farbami wodnymi, 30 – pchła lub pluskwa, 31 – nasz kontynent, 32 – narzędzie ogrodnika, 34 – słynny Nikodem,
36 – twórca dzieła.

Nasze
Zabrze Samorządowe 2/2016
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się
prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą
brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do
23 lutego. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800
Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia budynek
Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii WST.
Nagrody otrzymują: Katarzyna Wiencierz – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła oraz Iwona Machaj i Sebastian Mietelski – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho. Zwycięzców prosimy o kontakt
z redakcją do 23 lutego.
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Rozum
i wiara
(fragment)

3

Kiedy roZumne, gromowłAdne czoło
Zgiąłem przed Panem jak chMurę przed słońCem:
Pan je wzniósł w nIebo, jAko tęczy koło,
I umaloWał proMieni tysiącem.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

I będzie błyszczyć na świaDectwo wIerze,
Gdy luną klęski z nIebieskiego stropu:
I gdy mój naród zlęKnie się potopu,
Spojrzy na tęCzę i wspomni przymiErze.

Z 14 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 23 lutego.
4
1. mierzony decybelami,
2. z powyłamywanymi
nogami na nic się nie
przyda,
3. barwa,
4. na nim najczęściej
kwiatki w doniczkach,
5. złość, miłość, smutek,
6. skład towarów,
7. jeśli solidny pracodawca,
to co miesiąc wpływa
nam na konto,
8. triangel.

1
2
3
4
5
6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 23 lutego.
5
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Agathy
Christie, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 23 lutego.
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Kopalnia Guido i Filharmonia Zabrzańska
zapraszają na koncerty walentynkowe

Kreatywne Zabrze

Miasto
w obiektywie

foto: UM Zabrze

„Muzyka miasta” to hasło
ósmej edycji konkursu fotograficznego „Kreatywne
Zabrze”.
Przedsięwzięcie
rusza z początkiem lutego.

Muzyczne propozycje
dla zakochanych

Nie masz jeszcze pomysłu, jak spędzić walentynki? Ciekawą
propozycję przygotowała Kopalnia Guido. W niezwykłej scenerii
podziemnych wyrobisk będzie można posłuchać recitalu fortepianowego znakomitej pianistki Aleksandry Mikulskiej. Na Koncert Walentynkowy zaprasza również Filharmonia Zabrzańska.
– Kopalnia Guido zaprasza zakochanych,
zauroczonych, zadurzonych i zapatrzonych w swoje drugie połówki na wyjątkowy koncert i romantyczną kolację – mówi
Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu.
Na poziomie 320 Kopalni Guido wystąpi
14 lutego Aleksandra Mikulska. To laureatka wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. W 2005 r. zdobyła
nagrodę specjalną Barbary Hesse-Bukowskiej dla najlepszej polskiej pianistki
XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie.
Dwa lata później otrzymała drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym Musica Aeterna w Belgii.
Chwalona za wrażliwość i nienaganną

Konkurs organizowany jest przez
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
oraz Górnośląską Wyższą Szkołę
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Uczestnicy oceniani
będą w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 i powyżej 18 lat. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne
nagrody oraz wystawa prac w Galerii MOK.
Prace konkursowe przyjmowane
będą do 16 maja. Na 13 czerwca
2016 r. zaplanowano wernisaż pokonkursowy i rozdanie nagród. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe
konkursu dostępne są na
www.mok.art.pl. 

GOR

technikę pianistyczną artystka wykona
w walentynkowy wieczór m.in. utwory Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina i Ferenca Liszta. Ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc konieczna
jest wcześniejsza rezerwacja. Szczegóły
na www.kopalniaguido.pl.
Już 12 lutego zaprosi na Koncert Walentynkowy Filharmonia Zabrzańska.
Usłyszymy utwory operetkowe i musicalowe oraz popularną muzykę orkiestrową. Wystąpią soliści Anita Maszczyk
i Michał Musioł, a prowadzącym i dyrygentem będzie Maciej Niesiołowski. Początek koncertu w sali Filharmonii Zabrzańskiej o godzinie 18. Szczegóły na
www.filharmonia.zabrze.pl. 
MM

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład:
DMiT. Zdjęcie na okładce: Igor Cieślicki. Druk: Drukarnia „Art–Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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