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Święta już o krok
!
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Roku
Do 23 grudnia potrwa przygotowany
w centrum miasta Zabrzański Jarmark
Bożonarodzeniowy „Idą Święta 2015”.
Atrakcji z pewnością nie zabraknie.
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Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań i wspólnego kolędowania.
Pełna ciepła atmosfera Świąt dodaje nam wiary, pomnaża radość i dobroć.
Życzymy, aby Święta wśród najbliższych niosły pokój,
wzbudzały nadzieję i obfitowały we wzajemną życzliwość.
Nadchodzący rok 2016 niech będzie szczęśliwy i bezpieczny.
Niech przyniesie spełnienie marzeń i wiele pogodnych chwil.
Marian Czochara
Przewodniczący Rady Miasta
wraz z Radnymi
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Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

wokół nas
Wyjątkowi artyści wystąpią 3 stycznia
na scenie Domu Muzyki i Tańca
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Ponad 750 uczniów zabrzańskich
szkół spotkało się 15 stycznia na
placu Warszawskim, by wspólnie
zatańczyć poloneza. Plenerowa impreza, wpisująca się w studniówkową tradycję, została zorganizowana
już po raz ósmy.
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W nowo otwartym Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka odbierane są
pierwsze porody w wodzie. Metoda, dzięki której kobieta odczuwa
mniejszy ból, a dziecko doznaje
mniejszego szoku podczas przyjścia
na świat, w Zabrzu jest bezpłatna.
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W tradycje naszego miasta na stałe wpisały się już noworoczne koncerty w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej. Nie inaczej będzie i tym razem. Na
scenie Domu Muzyki i Tańca zobaczymy również znakomitych tancerzy. A to nie koniec atrakcji.
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Koncertowy początek roku

a

Stanisława Moniuszki. Następnie kontynuowała edukację muzyczną jako wokalistka. W 2004 r. otrzymała stypendium
Socrates-Erasmus, które pozwoliło jej
na naukę w Lubece (Niemcy). Jako studentka trzeciego roku zaczęła współpracować z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie występowała przez dwa
lata. Była solistką Opery Wrocławskiej.
W 2006 r. zadebiutowała w Operze Narodowej w Warszawie. Współpracowała
z wieloma polskimi operami i filharmoniami. Odbyła tournée po Holandii, Belgii i Francji, dała koncerty w Kanadzie
i Tajlandii.
Bilety na Koncert Noworoczny dostępne są w kasie Domu Muzyki i Tańca lub
na stronie www.dmit.com.pl. 
GOR

T

Największe przeboje muzyki popularnej
w wykonaniu zabrzańskich filharmoników zabrzmią w Domu Muzyki i Tańca już 3 stycznia. O wrażenia wizualne
zadbają znakomici tancerze: Zofia Czechlewska, Milena Burchardt, Joanna Lichorowicz, Adam Czechlewski i Sławomir Greś. Koncert będzie miał niezwykłą
oprawę również za sprawą Anny i Arkadiusza Szafrańców, czyli duetu „Glass
Duo”. Artyści grają na szklanej harfie,
czyli instrumencie zbudowanym z kieliszków.
Gwiazdą noworocznego koncertu będzie pochodząca z Bielska-Białej Iwona Handzlik (sopran). W 1999 r. artystka
otrzymała dyplom w klasie fortepianu
w Państwowej Szkole Muzycznej im.
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Zespół rzeźbiarski Snow Art Poland,
który tworzą m.in. wykładowca ASP
w Katowicach Tomasz Koclęga i nauczyciel zabrzańskiego plastyka Piotr
Proba, zajął trzecie miejsce w organizowanym w Chinach Międzynarodowym Konkursie Rzeźby w Śniegu.
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Mikołaj spotkał się z maluchami w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Uwielbiany przez najmłodszych święty
odwiedził nasze miasto

Mikołaj zachwycił dzieciaki
Był w przedszkolach, szkołach, na ulicach oraz
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Święty
Mikołaj miał w Zabrzu sporo pracy. Wszystko
po to, by na buziach obdarowanych przez
niego dzieci zagościł wielki uśmiech.
Święty Mikołaj pojawił się m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 na
osiedlu Młodego Górnika. Z odległej
Laponii przyjechał tu na zaproszenie
firmy Fortum. Każdy z maluchów dostał prezent i mógł zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie.
– Miejsce spotkania z Mikołajem nie było
przypadkowe. Niedawno to przedszkole
obchodziło swoje urodziny – wyjaśnia
Ewa Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
Dzieci przygotowały dla wyjątkowego gościa listę ży-

Oglądaj
na kanale

140

w sieci Vectra
Mikołaj już po raz trzeci przyjechał do Zabrza
z Laponii na zaproszenie firmy Fortum
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foto: Renata Matysik

Szkoły i przedszkola w nowych
szatach
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czeń. W grupie
pięciolatków
królowało marzenie o klockach. Starsze
dzieci miały
już inne pomysły.
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imprezy rozdawał
upominki Święty Mikołaj. 
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Rozstrzygnięto drugą edycję
konkursu „Zabrzański Biznesplan”.
Najwyżej oceniony został projekt
przygotowany przez Magdalenę
Ziółkowską. Konkurs organizuje
Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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łajem jest wielkim przeżyciem. Jesteśmy
bardzo wdzięczni organizatorom za ten
dar serca. Dzięki temu nasze dzieci z klas
I-III otrzymały wspaniałe prezenty –
podkreśla Jarosław Sobotkiewicz, dyrektor SP nr 8.
Mikołajki na sportowo przygotował
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Dzieci z zabrzańskich szkół i przedszkoli
mogły poćwiczyć pod okiem zawodników Górnika Zabrze lub trenerów sztuk
walki. W hali przy ul. Matejki czekały
dmuchane zamki, tory z przeszkodami, punkty dekorowania świątecznych
pierniczków i wspólne tańce.
– Przedsięwzięcie jest bardzo duże, dlatego podzieliliśmy dzieci na dwie grupy.
Najpierw bawiły się z nami przedszkolaki, później uczniowie szkół. Każde dziecko
znalazło coś dla siebie, bo do wyboru było
bardzo wiele atrakcji – mówi Beata Łokas-Styrylska, prezes MOSiR w Zabrzu.
– Są fajne konkursy, rzuca się piłeczkami
– mówiła podekscytowana Agatka. Jej koledze Wiktorowi najbardziej podobały się
dmuchane zamki. Dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z maskotką
policji Sznupkiem oraz Górnika Zabrze – Jorgusiem.
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– Bardzo chciałabym zwierzątko, może
chomika – rozmarzyła się 9-letnia Maja.
– Ja chciałbym albo kotka, albo pieska,
albo ewentualnie piłkarzyki – mówił po
namyśle 8-letni Seweryn.
– A ja chciałbym dostać koszulkę Górnika
Zabrze, taką meczową, do grania! – podkreślał Tomek.
Mikołaj przyjechał do Zabrza z Laponii już po raz trzeci. – Święta Bożego
Narodzenia kojarzą nam się z ciepłem,
a nasza firma na co dzień zajmuje się
produkcją ciepła. Dlatego zapraszamy
Mikołaja z Rovaniemi do zabrzańskich
dzieci – uśmiecha się Marzena Karpińska z firmy Fortum.
Spora dawka emocji czekała także najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza
Korczaka. Tu także pojawił się
brodaty święty w czerwonym
stroju, a o pełen worek prezentów zadbała firma DB
Schenker oraz Urząd
Miejski w Zabrzu.
– Dla dzieci każde spotkanie
z Miko-

a

Mikołaj z DB Schenker wręcza prezenty uczniom Szkoły Podstawowej nr 8

T

foto: UM Zabrze

Otwarta została nowa siedziba
Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej. Powstała
w gruntownie wyremontowanym
i przebudowanym pawilonie przy
ul. Roosevelta, zajmowanym wcześniej przez Powiatowy Urząd Pracy
i Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie.
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W hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji rozegrany został I Halowy Puchar Polski w Speedrowerze.
To dyscyplina wzorowana na sporcie żużlowym, bardzo popularna
w Wielkiej Brytanii.

foto: Renata Matysik
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wokół nas
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy przyciągnął tłumy mieszkańców

W przystrojonych świątecznie kramach czekały smakołyki i ozdoby. Były koncerty,
spektakle, przejażdżki bryczką
i wiele innych atrakcji. Zorganizowany w centrum miasta
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy przyciągnął tłumy
mieszkańców.

foto: Igor Cieślicki

Moc atrakcji w blasku choinki
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Tegoroczna edycja Zabrzańfoto: Igo
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skiego Jarmarku Bożonarodzeniowego „Idą
Święta”
zainaugurowana została 3
grudnia.
Tego
dnia ulicami miasta
przejechał
Maluchy miały superzabawę
ze swoim orszanych ogni, tradyc yjkiem sam Święty
jardotarł
na ny
Mikołaj.
plac
Wol- mark.
Jadącej saniami
Świąteczne zakupy
ności, gdzie – Zabrze już
brodatej postaci
czekał na nie- od wielu lat
towarzyszyły aniogo tłum miesz- stara się stwoły na szczudłach, bałSpektakl na placu Wolności
kańców. Na scenie rzyć wyjątkową atwanki i renifer. W korowystąpiły dzieciaki mosferę wokół tych
wodzie pojawił się także
z Przedszkola nr 33 im. najpiękniejsz ych
zionący ogniem diabeł, któMajki Jeżowskiej. Był koncert go- świąt, pełnych
ry na szczęście nie był w stanie zatrzymać Świętego Mikołaja. Ten, przy spel, a na placu Wolności zapłonę- miłości i cieChcedźwiękach muzyki i w blasku sztucz- ła wielka choinka. W jej blasku ruszył pła.
my,
byśmy
zauważali
w tym czasie
drugiego
człowieka,
a wspólne
przygotowania do świąt,
Inauguracja tegoroczprzy
naszej
nego jarmarku
choince, na pewno temu sprzyjają
– uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Świąteczne kramy stanęły na
placu Wolności. – Przygotowaliśmy
dwadzieścia domków, wystylizowanych
w świątecznym klimacie. Sprzedawcy
zaoferowali w nich przede wszystkim
zdrową żywność, miód do świątecznych
Święty Mikołaj ze swoim orszakiem na ul. Wolności
wypieków, swojskie wędliny, przepyszny
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W Domu Muzyki i Tańca wystąpiła
Koreańska Orkiestra Kameralna.
Koncert wpisał się w program
19. Wielkanocnego Festiwalu
Ludwiga van Beethovena.
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dzieci. Można było obejrzeć
spektakl „Narodził się nam
Zbawiciel”, a dla mieszkańców przygotowana została
plenerowa Wigilia.
– Dzięki temu chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców na zakupy, ale
przede wszystkim wprowadzić ich
w świąteczny nastrój – uśmiecha
się Katarzyna Flak, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
foto: Igo
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GOR
ślic
ki

Koncert gospel

n
i
m

r Ci e

ślic
ki

k

foto: Igo

a

M
OK

T

fot
o:

Uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych oraz kucharze z restauracji
„Niezłe Ziółko” i Stowarzyszenia Art
Gastronomica ustanowili rekord
Polski w kulaniu klusek śląskich.
W ciągu 3,5 godziny przygotowali
ich ponad 14 tysięcy.
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chleb, znakomite ciasta i oczywiście prezenty. Rozgrzać się
można grzanym winem lub
gorącą czekoladą – mówi Katarzyna Kucia, naczelnik współorganizującego imprezę Zabrzańskiego Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.
W programie Zabrzańskiego
Jarmarku
Bożonarodzeniowego znalazły
się m.in. koncerty gospel i kapeli góralskiej.
Było wspólne kolędowanie z Henrykiem
Czichem z zespołu
Universe. Podsumowana została akcja
Szlachetna
Paczka,
a do naszego miasta trafiło Betlejemskie Światło
Pokoju.
Były
przejażdżki bryczką
i konkursy dla

Ruszyły testy innowacyjnego opału
opracowanego przez naukowców
z Instytutu Chemicznej Przeróbki
Węgla. Paliwo przypomina zwykły
ekogroszek, ale podczas jego spalania emitowanych jest do atmosfery nawet ośmiokrotnie mniej
zanieczyszczeń.
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W Kopalni Guido ponownie udostępniony został turystom odmieniony poziom 170

Podziemna wędrówka

foto: Igor Cieślicki

Uroczystość poświęcenia kaplicy św. Barbary

wyjątkowym i unikatowym w skali Europy – zwraca uwagę Henryk Mercik z zarządu województwa śląskiego.
Poziom świętej Barbary znajduje się
w najstarszym udostępnionym obecnie rejonie Kopalni Guido. Obejmuje
zabytkowe wyrobiska, komory technologiczne oraz stajnie. Na turystów
czekają tu m.in. multimedialne projek-

foto: Igor Cieślicki

– Kaplica świętej Barbary to centralny
punkt poziomu 170, a jeśli chodzi o wartości duchowe, to całej naszej kofoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
palni i instytucji – podkreśla
Bartłomiej Szewczyk,
dyrektor
Muzeum
turystom, rówGórnictwa Węglonież jest kapliwego w Zabrzu.
ca poświęcona
– Bardzo się cieszę,
patronce górże Kopalnia Guido
ników – mówi
udostępnia turyabp Wiktor
stom miejsce wySkworc.
jątkowe. Miejsce,
Kapelanem
w którym nie tylnowej kaplicy
ko możemy poznać
został ks. Stanitrud pracy górników,
Gratulacje odbiera dyrektor
Bartłomiej Szewczyk
sław Puchała. – Do
ale też usiąść i zastanokaplicy będą przychowić się nad historią Śląska.
dzić ludzie zwiedzający koŚwięta Barbara przypomina
palnię, żeby usiąść na chwilę renam, że życie ma swoje wartości materialne, ale przede wszystkim duchowe – fleksji. Będziemy tu również sprawować
zwraca uwagę prezydent Zabrza Mał- msze święte – zapowiada ks. Stanisław
Puchała.
gorzata Mańka-Szulik.
– Żyjemy w czasach, kiedy powrót do korzeni i odkrywanie na nowo tradycji stało
się modne. Bardzo się cieszymy, że ta śląskość trwa. Kopalnia Guido jest miejscem

Ks. Stanisław Puchała

Wkr ótce zapro si pozi o m 35 5 !
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

W uroczystości erygowania i poświęcenia kaplicy wzięli udział biskup gliwicki Jan Kopiec oraz metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.
– W górnictwie zawsze istniał kult świętej Barbary. Bardzo dobrze się stało, że
w kopalni, która została udostępniona

8

Na przełom stycznia i lutego 2016 r. planowane jest udostępnienie turystom
odwiedzającym Kopalnię Guido kolejnej atrakcji. To Poziom 355 – Szychta, czyli nieudostępniana do tej pory część zabytkowej kopalni. Wyprawa na poziom
355 to górnicza szychta w pełnym ekwipunku. Trasa dla osób przygotowanych
na spory wysiłek i solidną porcję wrażeń. Podczas 1,5-kilometrowej wędrówki
nie zabraknie ciasnych przejść, wzniosów i obniżeń. Turyści będą mijać przenośniki zgrzebłowe, rurociągi do tłoczenia podsadzki i pyłowe zapory przeciwwybuchowe. Punktem kulminacyjnym górniczej szychty na poziomie 355 jest ciasne przejście przez stumetrową ścianę węglową. Historycznie jest to ostatnie
miejsce fedrunku w Kopalni Guido.

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2016

foto: Igor Cieślicki

Niezwykle efektowna kaplica
św. Barbary to centralne miejsce odmienionego poziomu
170 Kopalni Guido. Właśnie
patronce górników i trudowi
ich pracy poświęcona została
ta część naszej turystycznej
perły. W grudniu wrócili tu
zwiedzający.
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Jubileusz 60-lecia obchodził Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Placówka dostarcza gospodarce
innowacyjnych i ekologicznych
rozwiązań w dziedzinie wykorzystania paliw stałych, a jej osiągnięcia
doceniane są na całym świecie.
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świętej Barbary, genezy jej kultu oraz
dowiedzą się, dlaczego górnicy obrali
ją sobie za patronkę. Serce ekspozycji
stanowi strefa „kult św. Barbary”, zlokalizowana w tzw. komorze B. Właśnie
tu powstała kaplica. Uwagę przykuwają tu bardzo efektowny witraż i rzeźba.
– To dzieło, które powstało specjalnie na
zamówienie Muzeum Górnictwa Węglowego. Jego autorem jest Piotr Prus, rzeźbiarz
aż z Lublina – tłumaczy Damian Halmer
z MGW. – Projekt zachwycił konkursowe
jury, ponieważ jest to bardzo dynamiczna rzeźba, wychodząca wręcz z przestrzeni witraża, który jest za nią – dodaje.
Czwarta strefa zlokalizowana jest
w okolicach szybu Guido i zajmuje
stosunkowo niewielką przestrzeń, na
której zgromadzono muzealia wyeksponowane w pięciu gablotach oraz
prezentowane za pomocą stanowisk
multimedialnych. Każde ze stanowisk
pozwoli zwiedzającemu na samodzielne pogłębienie lub uzupełnienie wiedzy na temat św. Barbary czy miejsca,
w którym aktualnie się znajduje.  GOR

m

foto: Igor Cieślicki

Jedno z podziemnych wyrobisk
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Figura patronki górników

Za 12 mln zł miasto przejęło od
prywatnej spółki kolejną grupę tzw.
mieszkań pohutniczych. To 124 lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ulicach Skłodowskiej-Curie, Gagarina i Gdańskiej.

k

foto: MGW

cje wody wdzierającej się do chodnika
górniczego i huk wybuchających materiałów strzałowych. Trasa podzielona
została na cztery strefy. Ich hasła przewodnie to „praca w kopalni”, „rozum
i wiara”, „kult św. Barbary” oraz „św.
Barbara – konteksty”.
Pierwsza ze stref dotyczy pracy w kopalni, wykorzystania koni roboczych
pod ziemią oraz poczucia niepewności
i ciągłego zagrożenia u pracujących ludzi. – W tej części ekspozycji umieszczono
zarówno oryginalne elementy wyposażenia stajni, jak również nowoczesne, multimedialne środki przekazu – tłumaczy
Andrzej Mitek z MGW.
Kolejna strefa – „rozum i wiara” – mieści się w tzw. hali pomp. Zwiedzający
poznają tu wiele faktów dotyczących

5

ze św. Barbarą

foto: MGW

Przy ul. Olimpijskiej otwarta została
hala tenisowa z trzema kortami
o nawierzchni stosowanej podczas
światowych turniejów najwyższej
rangi. Budowę sfinansowano
z budżetu miasta oraz pozyskanej
przez samorząd dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Kaplica św. Barbary prezentuje się niezwykle efektownie
Nasze Zabrze Samorządowe 1/2016
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Mamy nadwyżkę zamiast deficytu
Rozmowa
z Piotrem Barczykiem,
skarbnikiem miasta

procent. Na kolejnych miejscach znajdują się nakłady na gospodarkę komunalną, kulturę, bezpieczeństwo publiczne czy transport, gdzie największym
wydatkiem jest składka na KZK GOP,
czyli transport publiczny. W naszym
przypadku to ponad 30 milionów złotych. Budżet operacyjny, czyli ten podstawowy, który widzą mieszkańcy w postaci na przykład działających szkół czy
zapalonych latarni, jest na porównywalnym poziomie, co rok wcześniej.

Jak kształtuje się część inwestycyjna budżetu?
W przyszłym roku kontynuowane będą
rozpoczęte już zadania. W planach inwestycyjnych jest między innymi budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 15. Są też biura obsługi
internetowej mieszkańca, które ułatwią
kontakt z Urzędem Miejskim. Na tej liście jest również duża grupa nowych
inwestycji realizowanych w ramach
budżetu partycypacyjnego. Kwota 4 milionów złotych została przeznaczona
na przedsięwzięcia, które mieszkańcy
uznali za najważniejsze dla nich.
Kolejne placówki oświatowe przejdą termomodernizację. Wśród nich jest Szkoła Podstawowa nr 1. Po raz kolejny miasto zdecydowało się też wystartować
w konkursie na pozyskanie środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu ograniczenia niskiej emisji skierowanego do
właścicieli domków jednorodzinnych.
Miasto pozyskuje na ten cel dotację,
bierze też pożyczkę. Na wsparcie mieszkańców zostanie przeznaczona kwota
około 5 milionów złotych. Od 20 lat Zabrze wspiera również najemców lokali
mieszkalnych i dofinansowuje wymianę
sposobu ogrzewania.
Nową inwestycją w przyszłym roku
będą tzw. zielone pracownie. To projekt
współfinansowany ze środków europejskich z nowej perspektywy i skierowany
do przedszkoli. W naszym mieście obejmie on trzy placówki: nr 43, 47, 49.
Jednocześnie miasto zakończyło duże
przedsięwzięcia inwestycyjne, jak budowa Drogowej Trasy Średnicowej czy
poprawa gospodarki wodno-ściekowej,
której budżet na 2015 wynosił ponad
70 milionów złotych. Tych kwot przyszłoroczny budżet już nie uwzględnia.
Nie zaczęła się jeszcze na dobre nowa
perspektywa unijna. Mamy nadzieję, że
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Jakim budżetem będzie dysponować Zabrze w 2016 roku?
Przewidywana wartość budżetu miasta
na 2016 rok to 750 milionów złotych.

w toku ogłaszania kolejnych konkursów, będą pojawiały się nowe zadania,
które spowodują, że budżet będzie rósł.
Warto zaznaczyć, że budżet na 2016
rok, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, nie posiada deficytu, ma
natomiast nadwyżkę na poziomie około 10 milionów złotych. Nadwyżkę budżetową przeznaczymy na obsługę zadłużenia.

Budżet 2016:

751 582 746 zł
dochody miasta

741 957 012 zł
wydatki miasta

9 625 734 zł

nadwyżka budżetowa

Jakie są największe pozycje w przyszłorocznym budżecie?
Ponad połowa wszystkich wydatków
miasta w sferze operacyjnej, czyli bieżącej, to wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Oświata to około 245 milionów
złotych, czyli 38 procent wydatków, pomoc społeczna to 127 milionów, czyli 20

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2016

Z czego pochodzą dochody miasta?
Najważniejszą grupą dochodów są podatki i opłaty. Drugą grupą ważną dla
samorządów są dochody z mienia. Budynki mieszkalne są mieniem, więc wynajem lokali użytkowych, mieszkań itd.
tworzy grupę dochodów z mienia. Dochody z tego tytułu są jednak znacząco niższe niż wydatki związane z tym
samym zasobem mieszkaniowym. Z tej
grupy mamy też dochody jednorazowe, np. sprzedaż nieruchomości. Kolejna grupa to dochody jednostek budżetowych.
Mamy też transfery środków w postaci subwencji, które spływają z Ministerstwa Finansów. Największą kwotę
w tej grupie stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 160 milionów złotych. Suma wszystkich subwencji to 181
milionów złotych. Subwencja oświatowa nie jest wystarczająca, dlatego miasto dopłaca do niej 90 milionów złotych
rocznie. Taką kwotę z innych dochodów musimy przeznaczyć na zabrzańską oświatę. Kolejną grupą, pochodzącą również z Ministerstwa Finansów,
są dotacje na zadania własne i zlecone. Tutaj najwięcej środków otrzymujemy na pomoc społeczną, dotacja wynosi
50 milionów złotych, ale wydatki ponoszone przez miasto na cele pomocy społecznej to ponad 100 milionów.
Kolejna grupa transferów środków zależy od inwencji samorządów. Możemy ubiegać się o środki zewnętrzne. Jeśli spojrzymy na budżety z poprzednich
lat, to zobaczymy, że duża część wydatków majątkowych została pokryta nie
z własnych środków, tylko z pozyskanych. Uzupełnieniem mogą być kredyty,
pożyczki i emisja obligacji.
Rozmawiała: Renata Matysik
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Za nami grudniowa sesja Rady Miasta

foto: Igo

Prezydent z „Syzyfem 2015”
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O kolejny budynek powiększyło
się Śląskie Centrum Chorób Serca.
Jego otwarcie wpisało się w obchody jubileuszu 30-lecia zabrzańskiej
kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii. Nowy pawilon pozwoli
m.in. na rozwinięcie programu
transplantacji płuc.
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funkcjonowania, najem biur, sytuacja
społeczno-gospodarcza,
zarządzanie,
współpraca ze związkami zawodowymi,
równe traktowanie.
14.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
11.01 godz. 15.00 – zabrzański system
wsparcia osób bezdomnych; wizytacja
w noclegowni i ogrzewalni.
13.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
14.01 godz. 15.00 – ocena działalności
Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji
„AQUARIUS”, pl. Krakowski 10; sprawy
organizacyjne.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
13.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
13.01 godz. 17.30 – dostęp uczniów
zabrzańskich szkół do obiektów sportowych zarządzanych przez firmy zewnętrzne.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
14.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.01 godz. 17.30 – system wsparcia dla
osób korzystających z pomocy społecznej w okresie zimowym ze szczególnym
uwzględnieniem osób bezdomnych.

Nowe przedszkole otwarte zostało
przy ul. Lipowej w Mikulczycach.
Na jego budowę przeznaczono
z miejskiej kasy 9,7 mln zł. Pod
troskliwą opieką i w znakomitych
warunkach spędza tu czas
aż 200 dzieci.

a

Komisja Budżetu i Inwestycji
14.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.01 godz. 16.00 – Kluczowa Sztolnia
Dziedziczna – stan realizacji inwestycji.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
12.01godz. 16.00 – zasoby komunalne
– remonty planowane i bieżące; ściągalność czynszów mieszkań komunalnych.
14.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
13.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.01 godz. 18.00 – Szczurołap – zapomniana miejska rzeźba, możliwości jej
ponownego wkomponowania, przywrócenia w przestrzeni miasta.
Komisja Oświaty i Wychowania
13.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.01 godz. 16.00 – termomodernizacja zabrzańskich obiektów oświatowych
– planowane i zrealizowane inwestycje; wykorzystanie energii odnawialnej
w placówkach oświatowych.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
11.01 godz. 17.00 – funkcjonowanie
Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji,
budowa, naprawy, koszty utrzymania,

cemu oraz Gimnazjum nr 1.
Obie placówki wchodzą
w skład Zespołu Szkół
Ogólnok sz ta ł cąc ych
w Zabrzu. Nowa droga
powstała w rejonie dotychczasowej ul. Kasprowicza nazwana została Jerzego
Kukuczki. Stanisława Bieniasza nazwano z kolei nową ulicę w rejonie
ul. Rogoźnickiej. Radni przyjęli też plan potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu
na 2016 r. Uchwalili także
Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016.

SOR

T

Plan pracy komisji Rady Miasta

Prezydent Zabrza została doceniona za wkład w rozwój
przedsiębiorczości w mieście, w szczególności za
utworzenie Zabrzańskiego
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Biura ds.
Inwestora, a także za wsparcie w utworzeniu w Zabrzu
Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości.
Podczas sesji radni obejrzeli prezentacje dotyczące podejmowanych w mieście
inwestycji proekologicznych oraz przebudowy
torowisk tramwajowych
i dróg. Zdecydowali
o nadaniu imienia prof.
Zbigniewa Religi I Liceum Ogólnokształcą-

5

Statuetkę „Syzyfa 2015” wręczyli prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik, podczas grudniowej sesji Rady Miasta,
przedstawiciele Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kupieckiego. Nagrodę przyznała kapituła Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej.

Przy ul. Żywieckiej ruszyła budowa
kolejnych bloków Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Docelowo w dwunastu budynkach ma powstać 150
mieszkań.

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2016
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Kolejne placówki oświatowe objął program termomodernizacji obiektów użyteczności

Szkoły i przedszkola w n
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Zabytkowy budynek odzyskał dawny blask

Przedszkole nr 34 i Zespół Szkół nr 20 to
kolejne placówki, jakie zyskały nowy blask
w ramach realizowanego w Zabrzu od kilku
lat programu termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Prace objęły już łącznie ponad 50 budynków.

12

Jasełka przygotowane przez uczniów ZS nr 20
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foto: Renata Matysik

Remont pochodzącego z końca XIX
wieku budynku przedszkola przy ul.
Brysza rozpoczął się w czerwcu 2014
r. Roboty objęły renowację elewacji budynku, docieplenie wszystkich
ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną. Wykonane zostało nowe
pokrycie dachu, przebudowano kominy. Niezwykle efektownie prezentuje się zrekonstruowany wraz ze schodami i balustradami główny taras
w parterowej części budynku. Odbudowany został także balkon I piętra.
W ramach prowadzonych robót odnowiono kuchnię, zmodernizowana
została także instalacja centralnego
ogrzewania. Wszystkie prace pochłonęły 1,35 mln zł.
– Osoby, które widziały budynek przed
termomodernizacją i w tej chwili, nie
mogą się nadziwić. Już z daleka widać,
że przedszkole wypiękniało, a budynek
odzyskał dawną świetność – mówi Ewa
Pecka, dyrektor Przedszkola nr 34.

też jest bardzo przyjemnie. A to
służy przede
wszystkim
dzieciom i paIzabela Niemiec z Julką
niom,
którym
w takich warunkach lepiej się pracuje – uśmiecha się Izabela
Podobnego zdania są rodziNiemiec, mama 5-letniej Julki.
ce. – Widać bardzo duże zmiany. Ładna elewacja, schody sprawiają, że budy- – Podobają mi się ładnie pomalowane
nek wygląda naprawdę pięknie. W środku ściany – dodaje Julka.
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teczności publicznej
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Pierwsza firma rozpoczęła działalność na położonych między
Rokitnicą a Mikulczycami terenach
wchodzących w skład Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Piekarnia-Ciastkarnia „Kłos” jest największym rzemieślniczym zakładem
piekarniczym na Śląsku.
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Klucze do swoich mieszkań odebrali
lokatorzy nowego budynku miejskiej
spółki ZBM-TBS przy ul. Niedziałkowskiego. W 4-kondygnacyjnym
budynku powstało 28 mieszkań
i 4 lokale użytkowe.

a

Programem
termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej objętych zostało już w Zabrzu ponad
50 budynków. Ponad połowa z nich
to szkoły i przedszkola. Wartość zrealizowanych projektów sięga 80 mln
zł. Blisko połowę tej kwoty stanowi
wkład własny miasta. Reszta to dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dzięki wykonanym pracom koszty
utrzymania placówek spadają średnio o 35 procent. Równie ważny jest
efekt ekologiczny w postaci wyraźnego zmniejszenia ilości emitowanych
do atmosfery zanieczyszczeń.
– Kilka lat temu podjęliśmy ogromne
wyzwanie, jakim jest program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Bardzo się cieszę, że na liście
wyremontowanych szkół i przedszkoli pojawiają się kolejne piękne obiekty.
To efekt pracy wielu ludzi, za co bardzo
dziękuję. Wyremontowane budynki nie
tylko zyskują na estetyce, ale stają się
też bardziej ekonomiczne. A to pozwala
przeznaczać zaoszczędzone pieniądze
na kolejne inwestycje w mieście – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

MM, SOR

T

Swoje nowe oblicze zaprezentował
również w grudniu Zespół Szkół nr
20 przy ul. Gagarina. Za kwotę 3
mln zł docieplone zostały ściany zewnętrzne, które zyskały nową kolorystykę. Wymieniono drzwi i przeszklenia w ścianach zewnętrznych.
Wyremontowano wejścia do gmachu, w ymieniono parapety i docieplono stropodach. Prace objęły
także instalację centralnego ogrzewania, stację w ymienników ciepła
oraz izolację termiczną i przeciwwilgociową przyziemia.
– Ten remont był bardzo potrzebny, bo
istotne jest przecież, by szkoła prezentowała się dobrze również wizualnie.
Termomodernizacja przyniesie też obniżenie kosztów ogrzewania budynku.
Różnica jest odczuwalna. Teraz możemy
regulować na grzejnikach temperaturę –
mówi Dorota Fresel, dyrektor Zespołu
Szkół nr 20.
Nowe oblicze szkoły przypadło do gustu uczniom. – Wcześniej nasza szkoła
z zewnątrz była szara, ponura i nieprzyjemna. W środku były plamy na suficie.
Teraz jest super. Kolory są fajnie dobrane, szkoła jest ładna. Przede wszystkim
jest też cieplej. Wcześniej niektórzy chodzili w grubych golfach, bo tak im było
zimno. Teraz można ubrać tylko cienki
sweterek – cieszy się Magda, szóstoklasistka.

r

Odnowiona elewacja Zespołu Szkół nr 20

Ponad 2,5 tysiąca osób obejrzało
przygotowany na terenie Sztolni
Królowa Luiza koncert finałowy
tegorocznej edycji Industriady.
Na scenie wystąpił śląski raper
Miuosh oraz Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia pod
dyrekcją Radzimira Dębskiego.
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Zmodernizowane targowisko w centrum miasta zaprasza kupców i klientów

Świąteczne upominki, wypieki, owoce, warzywa i szeroka
gama artykułów przemysłowych czekają na klientów targowiska miejskiego „Pod Ratuszem”. Dzięki zakończonej
niedawno gruntownej przebudowie obiektu zakupy można robić tu w komfortowych
warunkach.

Targowisko przy ul. Boboli, które nosi teraz nazwę „Pod Ratuszem”, zmieniło się
w ciągu ostatnich miesięcy nie do poznania. W ścisłym centrum miasta powstała
nowoczesna przestrzeń handlowa, przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Aż
150 punktów handlowych rozmieszczono w 18 pawilonach. Przygotowano parking, a teren został uporządkowany i objęty monitoringiem. Dla wygody klientów
powstały też nowe wewnętrzne drogi

Punkty handlowe ulokowano w 18 murowanych pawilonach

dojazdowe i chodniki. Nowego blasku
nabrała również strefa wokół inwestycji.
Szeroka gama produktów, którą oferują kupcy, przyciąga klientów z całego Zabrza, a także okolicznych miejscowości.
Na targowisku kupić można m.in. pieczywo, warzywa i owoce, świeże ryby,
jaja oraz mięso i wędliny, jak również
słodycze i świąteczne wypieki. Dostępny
jest szeroki asortyment przemysłowy:
odzież damska, męska i dziecięca, obuwie, galanteria skórzana, chemia go-

Ż y czenia
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spodarcza, artykuły gospodarstwa domowego, drobne upominki, perfumy.
Dodatkowym atutem targowiska jest
nowo otwarty punkt gastronomiczny.
Kupcy zapraszają na zakupy w dni powszednie od 8.00 do 17.00, a w soboty
od 8.00 do 14.00. Zarządcą obiektu jest
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji, która dysponuje jeszcze wolnymi powierzchniami handlowymi. Informacje
można uzyskać mailowo zari@zari.com.pl
lub telefonicznie 504 742 524. 
GOR

foto: UM Zabrze

Świąteczne zakupy „Pod Ratuszem”
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Projektem objęto m.in. tereny po koksowni Concordia
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Wiceprezydent Zabrza
Katarzyna Dzióba
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Ekologia i innowacje
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Na budynku przy ul. gen. de Gaulle’a 66
odsłonięto tablicę pamiątkową
poświęconą Franciszkowi Trąbalskiemu. Organizator antykomunistycznej opozycji, jeden z pierwszych
propagatorów prawdy o zbrodni
katyńskiej i wiceprezydent Zabrza
mieszkał tu w latach 1945–1964.

a

ło się to możliwe – dodaje.
Rekultywacja terenów nad
Bytomką była pionierskim
przedsięwzięciem w skali
kraju i jedną z największych
proekologicznych inwestycji w regionie. Projekt objął
dziesięć terenów o łącznej
powierzchni 183,2 ha. Zniknęły dzikie wysypiska i ruiny budynków. Odkażona
lub wymieniona została gleba, posadzono nowe rośliny
i wyznaczono ścieżki dla rowerzystów i spacerowiczów.
Pojawiły się ławki i stanowiska z planszami informującymi o występujących na
danym obszarze gatunkach
fauny i flory.
Koszt rekultywacji terenów
nad Bytomką to około 30,5
mln zł. Aż 85 procent tej
kwoty, czyli prawie 26 mln
zł, stanowi pozyskane przez
samorząd dofinansowanie
z unijnego Funduszu Spójności. Około 4,6 mln zł to
wkład własny miasta. 
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Konkursu organizują Ministerstwo Środowiska oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie
skierowane jest do miast,
które prowadzą działania
na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi rozwiązaniami
w tym zakresie. Promowane
są w ten sposób ekologiczne inwestycje w różnych obszarach życia miejskiego
i działania zmierzające do
zrównoważonego rozwoju
miast oraz innowacyjność
w tych działaniach.
– Bardzo się cieszę, że doceniono realizację projektu
rekultywacji
terenów
w rejonie Bytomki. To było
ogromne wyzwanie – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskali dziesiątki hektarów nowych miejsc do rekreacji. Dziękuję wszystkim
osobom, dzięki którym sta-

foto: UM Zabrze

Zabrze otrzymało wyróżnienie w konkursie „Zielone miasta – w stronę przyszłości”. Statuetkę przyznano w kategorii
„Środowisko a zdrowie”. Doceniono w ten sposób realizację
projektu dotyczącego rekultywacji terenów w rejonie Bytomki.
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Zabrze z prestiżową
nagrodą za rekultywację
terenów nad Bytomką
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W Galerii Café Silesia zainaugurowano prezentacje spektaklu „Planeta
K-dron, czyli tajemnica przerwanej
podróży”. Towarzyszyły one niezwykłej wystawie prac wybitnego
projektanta Janusza Kapusty.

1

5

foto: Igor Cieślicki
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Ruszył remont wieży kościoła św.
Anny, jednej z najbardziej znanych
świątyń w Zabrzu. Prace współfinansowane są z budżetu miasta
w ramach programu dotowania
renowacji zabytków, które
nie są własnością gminy.
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wokół nas
Poznaliśmy laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2015”

Z wielkim zaangażowaniem
pomagają innym, nie oczekując podziwu, uznania i zapłaty. Teraz obchodzili swoje
święto. W ramach obchodów
V Międzynarodowych Dni Osób
Niepełnosprawnych i Wolontariatu poznaliśmy laureatów
konkursu na „Wolontariuszy
Roku 2015”. Zorganizowana
została także konferencja „Asystentura społeczna drogą do
samodzielności”.

Konkurs „Wolontariusz Roku” ma na celu
uhonorowanie dobroczynnej i społecznej działalności osób pracujących nieodpłatnie, bez względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia, na rzecz mieszkańców
Zabrza. Tytuł ten przyznawany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. instytucje
publiczne, fundacje, stowarzyszenia.
– Wyróżnione osoby to perły wśród wolontariuszy. Ta
nagroda przyznawana jest
od jedenastu lat, a liczba
zgłoszeń rośnie każdego
roku. To bardzo budujące
– mówi Helena Budzanowska, pełnomocnik prezydenta miasta
ds. osób niepełnosprawnych.
– W tym roku mieliśmy wyjątkowo dość
trudne zadanie. Otrzymaliśmy ponad 20
zgłoszeń indywidualnych i 10 zespołowych.
Dyskusja była burzliwa. Bardzo się cieszymy, że tak dużo osób się zgłosiło – podkreśla Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Nasi wolontariusze, mimo wykonywania innych
obowiązków, znajdują czas na to, by bezinteresownie pomagać innym. Robią to po cichu, nie oczekują na poklask. Dziś chcemy
ich pokazać, uhonorować i podziękować im
za to – dodaje.
Do tej pory statuetki „Wolontariusza
Roku” trafiły do około 30 osób i instytucji. W tym roku to grono powiększyło się
o kolejnych pięciu laureatów. – Ta nagroda to dla mnie powód do wielkiej radości,
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W ramach Dni Wolontariatu odbył się m.in. kiermasz prac świątecznych

ale i ogromne zaskoczenie – mówi Dorota Nowicka, jedna z laureatek. – Przecież
pomaga się nie dla nagrody, ale dlatego,
by zobaczyć uśmiech na twarzach dzieci. Najbardziej wzruszające momenty to
te, kiedy wiem, że moja pomoc ma sens,
że mogę komuś sprawić radość. To także
te chwile, kiedy ktoś powie od serca „dziękuję” i uśmiechnie się. Opiekuję się dziećmi w różnym wieku. Od pięciu lat razem
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
przygotowujemy paczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych, domów dziecka i centrum wsparcia kryzysowego. Pomaganie
innym wyniosłam z domu. Nazywam to darem od mamy. Zawsze powtarzała, żeby
podzielić się tym, co mamy, z innymi. Staram się tak postępować – dodaje.
Patryk Koczyba miał 16 lat, kiedy zachorował. Przeszedł przeszczep serca. Dziś działa dla dobra innych dzieci chorujących na
serce. Uczestniczy w akcjach na terenie
całej Polski. – Nie wyobrażam sobie życia
bez Fundacji i bez pomagania innym. Sam
jestem po transplantacji, wiem, jakie to są
przeżycia. Chcę wesprzeć dzieci, które muszą przez to przejść. Wiem, że nie uchronię

ich od bólu, ale mogę złagodzić to, co czują.
Przychodzę do nich, rozmawiam, mówię, że
sam to przeżyłem, żyję, mogę pomagać innym. Być może kiedyś oni przejmą tę pałeczkę i będą pomagać innym – uśmiecha się
Patryk Koczyba.
Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski podkreśla, że nie ma nowoczesnego, demokratycznego państwa europejskiego bez rozwiniętego sektora
stowarzyszeń, które aktywnie działają na
rzecz innych. – W Zabrzu jesteśmy niezwykle z was dumni. Zawsze, kiedy chwalimy się
naszymi osiągnięciami, podkreślamy, jak
wiele różnego rodzaju organizacji pozarządowych robi dużo w tym właśnie sektorze –
zaznacza wiceprezydent Krzysztof Lewandowski, który 8 grudnia wręczał nagrody
w Multikinie. Uroczystości towarzyszył
kiermasz świątecznych prac przygotowany przez zabrzańskie stowarzyszenia.
Dzień wcześniej zorganizowana została
konferencja „Asystentura społeczna drogą do samodzielności”. W jej programie
znalazły się m.in. warsztaty dotyczące pomocy niepełnosprawnym i pozyskiwania
środków na działania aktywizujące.  MM

„Wo lo ntar iu sze Ro ku 2015 ”
Kategoria indywidualna:
Patryk Koczyba
– rekomendowany przez Fundację
Śląskiego Centrum Chorób Serca
Mateusz Kruba
– rekomendowany przez Katolickie
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
i ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn”
Dorota Nowicka
– rekomendowana przez parafię św.
Wojciecha w Zabrzu
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Kategoria zespołowa:
Joanna Golomb, Danuta Bura,
Monika Czapla, Bernadeta
Rychlewska, Irena Korbel
– rekomendowane przez
Forum Razem
Ryszard Gnot, Karol Kroczek
i Gerard Kukowka
– rekomendowani przez Uczniowski
Klub Sportowy 31 Rokitnica Zabrze

foto: UM Zabrze

Z bezinteresowną pomocą innym

wokół nas
Najzdolniejsi uczniowie ze stypendiami prezydenta miasta
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Tegoroczni stypendyści

Ruszyła jubileuszowa,
20. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Organowego
im. ks. Antoniego Chlondowskiego.
Jego pomysłodawcą i organizatorem
jest Waldemar Krawiec.

Hanna Deckert

Gimnazjum nr 1 w Zabrzu
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można się poddawać. Jeżeli w jednym
roku coś się nie uda, w następnym trzeba pracować ze zdwojoną siłą – dodaje
Agata.
Laureaci
otrzymują
stypendium
przez dziesięć miesięcy. W przypadku
uczniów szkół gimnazjalnych to 300 zł
miesięcznie. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dostają 400 zł.  GOR

foto: Plas
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Gimnazjum nr 3 w Zabrzu

a

Magdalena Anna Zając

Katolickie Gimnazjum w Zabrzu

Jakub Gogolok

T

Stypendia prezydenta Zabrza przyznawane są od 2004 r. Otrzymują je
uczniowie osiągający m.in. najlepsze
wyniki w konkursach przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim, krajowym
i międzynarodowym. W tym roku wyróżnienia dostało osiem osób. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wręczyła je 14 grudnia w Sali Historycznej
ratusza.
– Ogromnie się cieszę, że mamy tylu młodych ambitnych, zdolnych ludzi o bardzo szerokim wachlarzu zainteresowań
– podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. – W naszym mieście podejmujemy wiele inwestycji, ale inwestycja w młodego człowieka jest najważniejszą z nich. Oświata to bardzo istotny
obszar działań samorządu – dodaje.
– Jestem zaszczycona i szczęśliwa. Walczyłam o to stypendium, bo konkurencja
była bardzo duża – mówi Magdalena
Zając z Gimnazjum Katolickiego w Zabrzu. – To stypendium motywuje do dalszej pracy. Liczę na to, że w przyszłym
roku uda mi się mieć tyle osiągnięć, by
znów się o nie starać – dodaje.
– To bardzo motywujące, że ktoś docenia nasze osiągnięcia – podkreśla Agata Wiencierz z III LO w Zabrzu, laureatka m.in. ogólnokrajowych olimpiad
i konkursów z języka polskiego i chemii. Stypendium otrzymała już po raz
drugi. – Trzeba dużo pracować, przydaje się szczęście i przede wszystkim nie
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Powiększyło się grono stypendystów prezydenta miasta.
W grudniu nagrody i dyplomy odebrało z rąk Małgorzaty Mańki-Szulik ośmioro najzdolniejszych uczniów zabrzańskich szkół.

foto: Jerz
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Młodzi i ambitni nagrodzeni

m

Tegoroczni stypendyści z prezydent miasta

Na terenach specjalnej strefy
ekonomicznej między Mikulczycami
a Rokitnicą ruszyła budowa kolejnego zakładu. Na miejsce swej najnowszej inwestycji wybrała Zabrze firma
Schoeller Allibert, światowy potentat
w produkcji opakowań zwrotnych
z tworzyw sztucznych.
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III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

Piotr Lewandowski

III Liceum Ogólnokształcące
w Katowicach

Adrianna Sroczyńska

III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

Marta Tworuszka

I Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

Agata Wiencierz

III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

Budynek Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy
ul. Wolności oraz gmach Powiatowego Urzędu Pracy przy pl. Krakowskim zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie
„Modernizacja Roku 2014”.
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Dyrektor Gimnazjum nr 29 został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie

Dyrektor Ryszard Kumalski podczas wspólnego występu z uczniami

foto: arch. szkoły

Jest przykładem, jak pasja może nadać sens życiu i aktywności zawodowej, a edukacja u jego boku staje się prawdziwą
przygodą. Tak swój werdykt uzasadniła kapituła ogólnopolskiego konkursu „Super Dyrektor”, nagradzając Ryszarda
Kumalskiego z Gimnazjum nr 29 w Zabrzu.

Uczniowie uczą się żeglować

Śpiewanie, gra na gitarze, narciarstwo
i żeglarstwo to pasje Ryszarda Kumalskiego, które skutecznie zaszczepia
wśród uczniów Gimnazjum nr 29. Ze
swoim dyrektorem młodzi ludzie wyjeżdżają na wycieczki, przygotowują
wieczorki muzyczne, rozwijają swoje
pasje i talenty.
– Znam sporo piosenek kabaretowych,
uczę młodzież grać na gitarze, przygotowujemy różne występy. Prawie połowa naszych uczniów po ukończeniu szkoły potrafi
jeździć na nartach. Jestem też instruktorem
żeglarstwa, dlatego uczę ich jego podstaw
– mówi Ryszard Kumalski. – Staram się
żyć z uczniami na bardziej przyjacielskiej
stopie. Myślę, że uśmiechem i życzliwością
można osiągnąć znacznie więcej niż ka-
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rami i zakazami. Kiedy jest się otwartym,
uczniowie to doceniają. Staram się organizować różne imprezy, przebywać z nimi.
Jeździmy na biwaki, obozy i na szczęście
nie muszę nikogo do tego kijem zaganiać –
śmieje się nagrodzony dyrektor.
Konkurs „Super Dyrektor” organizowany jest m.in. przez miesięcznik „Dyrektor
Szkoły” oraz kwartalnik „Przed Szkołą”.
W tym roku przedsięwzięcie miało swą
drugą edycję. Z całej Polski napłynęło 1,4
tysiąca zgłoszeń. Spośród nich jury wyłoniło jedenaście osób nominowanych do
tytułu Super Dyrektor w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły. O ostatecz-

Wspólne wypady na narty to już szkolna tradycja
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nym werdykcie zadecydowała kapituła
pod przewodnictwem prof. Małgorzaty
Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Ryszard Kumalski otrzymał wyróżnienie.
Wśród laureatów konkursu jest jedynym
dyrektorem z województwa śląskiego.
Jak podkreśla, ten sukces zawdzięcza
również dobrej współpracy ze swoimi
nauczycielami. – Dajemy uczniom możliwość pokazania się, osiągnięcia sukcesów,
spędzenia sensownie wolnego czasu. Staramy się uczniów nagradzać, żeby każdy
był świadomy, że może osiągnąć sukces.
To daje dobry efekt wychowawczy – mówi
Ryszard Kumalski.
Przyznaje też, że częściej niż w gabinecie można go zastać na boisku lub korytarzach szkolnych. – Właściwie to ja nigdy nie chciałem być dyrektorem – śmieje
się Ryszard Kumalski. – Kojarzyło mi się
to z siedzeniem za biurkiem, groźną miną
i zarządzeniami, a to nie w moim stylu.
Ja wolę wyjść do uczniów. To, co się umie
i lubi, trzeba zaszczepić młodzieży. To przynosi wyniki i satysfakcję – dodaje.
Konkurs na „Super Dyrektora” ma pokazać szefów szkół, którzy szukają nowych pomysłów na edukację i wychowanie młodzieży, dbają o relacje
z uczniami i rodzicami. Ma pokazać szerszemu środowisku liderów, którzy stosując pionierskie metody łączą w swych
działaniach profesjonalizm skutecznych
menedżerów, wychowawców i nauczycieli. W II edycji konkursu Super Dyrektorem Przedszkola została Katarzyna Dryjas, dyrektor Przedszkola Publicznego nr
16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś Super Dyrektorem Szkoły Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek
Edukacyjnych w Olsztynie. 
SOR

foto: arch. szkoły

foto: arch. szkoły

Z nim edukacja jest prawdziwą przygodą

wokół nas
II Międzynarodowe Sympozjum Fotograficzno-Socjologiczne
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foto: Renata Matysik

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
i nadburmistrz Reinhard Paß podpisali umowę o partnerstwie Zabrza
i Essen. To zwieńczenie wieloletniej
przyjaźni i działań, których historia
liczy już ponad pół wieku.
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Uczestnicy sympozjum w Łaźni Łańcuszkowej
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Otwarty został Śląski Park Technologii Medycznych. To pierwsza taka
placówka w regionie. Prowadzone są
tu badania w obszarach kardiologii,
kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, geriatrii, genomiki oraz chorób
środowiskowych i cywilizacyjnych.
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foto: Igo

W programie dwudniowego sympozjum
znalazły się wykłady, panele dyskusyjne
oraz wernisaż wystawy fotografii Mariusza Foreckiego. Zaprezentował on pracę człowieka na przestrzeni dziesięciu
ostatnich lat. – Zdjęcia powstały w Wielkopolsce. Przedstawiają pracowników w zakładach. Najbardziej interesuje mnie to,
żeby pokazać, jak praca wpływa na nasze
codzienne życie, jak zmieniamy się przez to,
że mamy pracę lub jej nie mamy. Skupiałem się na społecznych aspektach pracy –
wyjaśnia fotograf.
Spotkania w ramach sympozjum odbywały się w Łaźni Łańcuszkowej oraz
Wyższej Szkole Technicznej. 
SOR

a

Wystawa fotografii

T

Fotografie były pretekstem do rozmów
o przemianach, jakie dokonały się na
przestrzeni lat. – Można powiedzieć, że
fotografia tłumaczy się sama, ale nie jestem takim ortodoksem. Wolę, żeby siłę
fotografii wzmocniło wyjaśnienie socjologa. Socjologowie lepiej nam opowiedzą o istocie fotografii i o tym, co nurtuje
czasami fotografa, dlaczego naciskamy
spust migawki w danym momencie. Połączenie dokumentu fotograficznego
i socjologii uważam za najlepsze – mówi
Arkadiusz Gola, znany zabrzański fotograf i sekretarz sympozjum.
W dyskusji wzięli udział specjaliści
z wielu dziedzin. Do Zabrza przyjechał m.in. Zdeněk Stuchlík, dziekan
Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie,
który mówił o połączeniu nauki i pracy artystycznej. Jiří Siostrzonek z Instytutu Fotografii Kreatywnej w Opawie zwracał uwagę na to, w jak
wielu kontekstach można dyskutować o pracy, która zajmuje tak ważne miejsce w życiu każdego człowieka.

– Mnie w tym przedsięwzięciu interesuje
fotografia jako zjawisko, jako dokument
jest mi niezwykle bliska – podkreśla
Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach.

foto: Renata Matysik

Człowiek i jego praca to temat
II Międzynarodowego Sympozjum
Fotograficzno-Socjologicznego, jakie zorganizowane zostało w Zabrzu.
Towarzyszyła mu wystawa
zdjęć Mariusza Foreckiego.

k

Praca uchwycona w obiektywie

Świętowaliśmy 93. rocznicę nadania
Zabrzu praw miejskich. W ramach
Skarbnikowych Godów ulicami przeszedł barwny korowód, a w parku
przy ul. Dubiela odbył się rodzinny
festyn. W Domu Muzyki i Tańca zorganizowany został koncert galowy.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
spokojnych, zdrowych, pogodnych świąt,
dużo ciepła rodzinnego, a w Nowym 2016 Roku
spełnienia wszelkich marzeń i planów
życzą Zarząd, Rada Nadzorcza
i Pracownicy ZBM-TBS Sp. z o.o.

Ż y czenia

Niech ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie wiele szczęścia i radości, a nadchodzący Nowy Rok
spełni wszystkie Państwa plany i marzenia.
Mieszkańcom, Pracownikom i Kontrahentom życzenia składają
Zarząd i Rada Nadzorcza Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Jubileusz 70-lecia obchodziło Centrum Edukacji w Zabrzu
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Szkoła z tradycjami
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III Międzynarodowy Festiwal im.
Krzysztofa Pendereckiego zorganizowany został w Kopalni Guido
oraz Domu Muzyki i Tańca. Jego
najważniejszym punktem była polska premiera „Koncertu na trąbkę
i orkiestrę” autorstwa Mistrza.

ą

ł

r

o

k

Każdego roku jego mury opuszcza prawie dwustu absolwentów. Tym razem okazja do ich spotkania była szczególna. Centrum Edukacji, czyli dawne Technikum Górnicze, obchodziło 70. urodziny. Rocznicowe uroczystości odbyły się
w gmachu szkoły oraz w Domu Muzyki i Tańca.

które od 1974 r. weszło w skład zespołu. Centrum Edukacji tworzą dziś IX Liceum Ogólnokształcące, Technikum
nr 1 i Gimnazjum nr 11.
– Przez te 70 lat placówka ciągle się
zmieniała, w zależności od potrzeb rynku pracy, bo tak naprawdę kształcimy
na lokalny rynek pracy. W przeszłości
kształciliśmy głównie górników, mechaników, elektroników, informatyków,
a dziś idziemy z duchem czasów. Potrzeba nam nowych zawodów i tak na
przykład od dwóch lat kształcimy osoby w zakresie odnawialnych źródeł energii – mówi Marian Kitel, dyrektor Centrum Edukacji w Zabrzu. 
MM

a

Dyrektor Marian Kitel

T

– Czasy szkolne były rewelacyjne. Jesteśmy małżeństwem, które poznało się
w jednej klasie. To, jak widać, scementowało nas na całe życie – uśmiechają się
Izabela i Tomasz Koloskowie. – Moi rodzice są również absolwentami tej szkoły
– dodaje pan Tomasz.
– Mamy taką tradycję, że co pięć lat nasz
rocznik się spotyka. Pielęgnujemy w ten
sposób nasze przyjaźnie – mówi Marek
Witek, inny z absolwentów.
– W tej szkole spędziłam najlepsze lata
w swoim życiu. Poznałam wielu wartościowych ludzi, z którymi mam kontakt
do dzisiaj. Przyjaźnie, które zostały tutaj zawarte, okazały się bardzo cenne –
podkreśla Aleksandra Cel.
– Nauka w tej szkole była dla mnie czasem odkrywania tego, kim jestem, kim
chcę być. Dużą rolę w tym odegrali nauczyciele – wspomina Marek Zatoka,
obecnie o. Faustyn.
Obecne Centrum Edukacji powołane
zostało do życia w 1945 r. jako Szkoła Przemysłowo-Górnicza. Potem dokonano zmiany nazwy szkoły na Gimnazjum Przemysłowo-Górnicze. Jego
absolwenci mogli następnie podnieść
swoje kwalifikacje w Liceum Przemysłu Węglowego. Od 1 września 1952 r.
do 3 marca 1993 r. działało w Zabrzu
Technikum Górnicze dla Pracujących,

2

Uczniowie Centrum Edukacji na widowni Domu Muzyki i Tańca

Zakończył się gigantyczny projekt
rekultywacji zdegradowanych,
w wyniku wieloletniej działalności
przemysłowej, obszarów nad
Bytomką. W efekcie mieszkańcy
zyskali dziesięć terenów do rekreacji o łącznej powierzchni 183,2 ha.

1

5

foto: Igo

Przy ul. Boboli oddane zostało do
użytku zmodernizowane targowisko. Dla kupców i klientów powstało
tu 18 murowanych pawilonów
podzielonych na 150 punktów handlowych. Targowisko zyskało
też nazwę „Pod Ratuszem”.
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Jarosław Wieczorek został nowym wojewodą śląskim

Z GZM do Urzędu Wojewódzkiego
Jarosław Wieczorek, do tej
pory m.in. gliwicki radny oraz
członek zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, został nowym wojewodą śląskim. Na stanowisko to
powołała go 7 grudnia premier Beata Szydło.
Nowy wojewoda urodził się 27 stycznia 1981 r., pochodzi z Gliwic. Ukończył politologię na Uniwersytecie
Śląskim. Przed objęciem urzędu wojewody śląskiego był przedsiębiorcą,
współwłaścicielem i prezesem spółki kapitałowej, a także działaczem samorządowym. Zasiadał w gliwickiej
Radzie Miasta, gdzie przewodniczył
m.in. Komisji Budżetu i Finansów. Był
wiceprzewodniczącym Rady Instytutu Gospodarki Rynkowej, członkiem

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek

zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, na czele którego stoi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Ż y czenia
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– Rozpoczęliśmy już prace nad wdrożeniem w naszym urzędzie pakietu
społeczno-obywatelskiego,
którego
elementem będą między innymi porady prawne. Liczę, że ruszy on po Nowym Roku. Chcę wrócić do idei urzędu przyjaznego obywatelom, którzy
po wyjściu stąd będą mieć poczucie
satysfakcji z załatwienia sprawy czy
rozwiązania problemu – deklaruje Jarosław Wieczorek. – Zawsze jestem
otwarty na rozmowy, dialog, mediacje.
I gdzie będę potrzebny, tam się znajdę
– dodaje.
Jarosław Wieczorek od 2001 r. jest
związany z partią Prawo i Sprawiedliwość, obecnie sprawuje funkcję szefa gliwickich struktur tej partii. Kandydował w wyborach na prezydenta
Gliwic. Prywatnie żonaty, jest ojcem
sześcioletniego synka. Jarosław Wieczorek zastąpił na stanowisku wojewody Piotra Litwę, który pełnił tę
funkcję od marca 2014 r. 
SOR
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Za nami tradycyjne obchody Barbórki
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Uroczystości barbórkowe w MOK
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Lekarze z Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka po raz pierwszy w Polsce
użyli w ginekologii noża plazmowego. Z jego użyciem usunęli u dwóch
pacjentek ogniska endometriozy,
choroby, na którą cierpi w Polsce
nawet milion kobiet.

T

go rządu. – Podstawowym planem jest
łączenie polskiego górnictwa i polskiej
energetyki. Chodzi o to, by polski węgiel
został spożytkowany w kraju. To bardzo
ważne założenie, które, myślę, doprowadzi do racjonalizacji zużycia węgla
i dobrego funkcjonowania polskiej gospodarki – tłumaczył poseł Wojciech
Szarama. – Nie możemy sprowadzać
węgla z zagranicy po cenach dumpingowych i kłaść w ten sposób polskie górnictwo. Z drugiej strony reformy w samym górnictwie również są potrzebne.
Mówimy o optymalizacji wydobycia i zużycia węgla na cele energetyczne – podkreślał.
Cztery kopalnie funkcjonują w sąsiadującej z Zabrzem Rudzie Śląskiej.
– Barbórka to dzień szczególny w życiu
naszej społeczności, ma niepowtarzalny
urok i atmosferę – mówił podczas uroczystej akademii Grzegorz Żukowski,
dyrektor kopalni „Bielszowice”.
– To właśnie w dniu górniczego święta
staramy się podkreślić łączącą nas od
pokoleń więź zawodową oraz szacunek
do ciężkiej, górniczej pracy. Wtedy też ze
szczególnym oddaniem prosimy naszą
patronkę o opiekę – zaznaczał.
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Pobudki przy dźwiękach górniczych
orkiestr, uroczyste akademie i msze
Wręczenie odznaczeń
odprawiane w intencji górników – tak
w śląskich miastach wyglądają tradycyjne
obchody Barbórki. Nie inaczej było w Zabrzu.
W naszym mieście barbórkowa msza
odprawiona została w kościele Świętego Krzyża na osiedlu Janek. Przewodniczył jej biskup gliwicki Jan Kopiec.
Uczestnicy uroczystości przenieśli
się następnie do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie najbardziej zasłużeni pracownicy kopalni „Makoszowy”
odebrali medale i odznaczenia. O potrzebie wspierania górnictwa mówiła
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która przed rokiem, w obliczu planowanej likwidacji kopalń, zaangażowała się mocno w działania na
rzecz obrony zagrożonych w ten sposób miejsc pracy. Została za to doceniona pamiątkową statuetką.
– My, samorządowcy, mówimy w tej
sprawie jednym głosem. Chcemy wspierać wiele dziedzin życia społecznego,
a wśród nich jest górnictwo. Wierzę, że
kolejny rok będzie czasem dobrych decyzji i dobrych działań. Myślę, że nasi
górnicy potrafią to docenić, dobrze wykorzystać i przede wszystkim rzetelnie
pracować – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Gościem zabrzańskiej Barbórki był
poseł Wojciech Szarama, który mówił
o dotyczących branży planach nowe-
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foto: UM

W gruntownie wyremontowanym
budynku Łaźni Łańcuszkowej odbyła się prezentacja albumu „Artyści
z Zabrza”. Przybliża on sylwetki
i dokonania 16 wyjątkowych ludzi,
którzy urodzili się lub mieszkają
i tworzą w naszym mieście.

m

foto: UM Zabrze
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Z troską o przyszłość górnictwa
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Po gruntownej termomodernizacji
oddany został do użytku Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach.
Prace trwają w kolejnych obiektach
należących do Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zabrzu.
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wokół nas
Zabrzańska sieć szerokopasmowa będzie dostępna dla prywatnych operatorów

Światłowody pełne danych

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

nicowej oraz wzdłuż ulicy Winklera. Teraz
możemy część tej sieci dzierżawić prywatnym operatorom telekomunikacyjnym.
To chcielibyśmy właśnie zaproponować
– mówi Ewa Jasionek.
Decyzję o tym, jaka forma dzierżawy
jest najlepsza, podejmuje operator.
– Możemy dzierżawić pustą kanalizację
teletechniczną, która zlokalizowana jest
wzdłuż średnicówki i ulicy Winklera. Możemy też udostępnić „mikrorury” lub gotowe światłowody, które są w centrum
miasta. Dla dzierżawcy jest to bardzo
korzystne rozwiązanie, bo nie musi sam
uzyskiwać pozwoleń na budowę i przeprowadzać robót, tylko korzysta
foto: Igo
z istniejącej infrastruktur Ci e
ślic
ki
ry. A z punktu widzenia miasta i mieszkańców również
jest to korzystW oparciu o nową sieć działa m.in. miejski monitoring
ne, bo utrudnienia związane z pracami
Sto kilometrów długości ma sieć światłojuż były i nie
wodowa, która w ostatnich latach została
ma koniecznowybudowana w Zabrzu. Do tej pory korzyści ponownego
r ozkopywania
stały z niej głównie jednostki publiczne. Teulic – zaznacza
Tworzące sieć kable
raz nowoczesna infrastruktura będzie udoEwa Jasionek.
Sieć szerokopasmostępniana również prywatnym operatorom.
wa pozwala, dzięki centralnemu zarządzaniu, wyPrace zmierzające do stworzenia Za- Budowa Zabrzańskiej Sieci
oszczędności,
zwiększyć
brzańskiej Sieci Szerokopasmowej Światłowodowej zakończyła się, projekt pracować
Światłowodowej i Bezprzewodowej ru- został rozliczony, a infrastruktura speł- bezpieczeństwo działania i wprowaszyły w 2009 r. Na wart prawie 30 mln zł nia swoje zadanie. Teraz ma być wyko- dzać kolejne, nowoczesne rozwiązania
projekt samorząd pozyskał unijne dofi- rzystywana jeszcze szerzej. – Oprócz Za- w mieście. Jednym z nich jest telefonia
nansowanie w wysokości sięgającej 70 brzańskiej Sieci Szerokopasmowej, którą IP. – Chcemy wprowadzić telefonię IP we
procent tej kwoty. Prace podzielono na wybudowaliśmy w ramach funduszy unij- wszystkich jednostkach podłączonych do
nych, mamy również fragmenty sieci, któ- naszej sieci. Daje ona duże oszczędności,
cztery etapy.
– Doprowadziliśmy już do końca wszyst- re zostały wybudowane w ramach innych bo w ramach sieci wszystkie rozmowy pokie cztery projekty. Dzięki temu w mie- projektów. Mam na myśli kanalizację te- między jednostkami gminnymi będą za
ście powstała 100-kilometrowa sieć świa- letechniczną wzdłuż Drogowej Trasy Śred- darmo – podkreśla Ewa Jasionek.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze
tłowodowa, do której podpięliśmy 216
w sprawie zapewnienia dostępu do pojednostek, w tym placówki oświatowe,
siadanej infrastruktury telekomunikabiblioteki, komisariaty policji, obiekty
cyjnej przedsiębiorcom telekomunikulturalne, sportowe i pomocy publiczkacyjnym na zasadach komercyjnych
nej, a także kamery monitoringu miejznajdziemy na stronie MZDiII:
skiego – wylicza Ewa Jasionek, zastępca
www.mzdii.zabrze.pl/dzierzawa.pdf,
dyrektora ds. informatyzacji w Mieja wszelkich informacji dotyczących dzierskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury
żawy udziela Miejski Zarząd Dróg i InfraInformatycznej.
struktury Informatycznej w Zabrzu. 
Każde z tych miejsc może korzystać

SOR
z dostarczanych w ramach sieci usług:
dostępu do szerokopasmowego InTu uzyskasz informacje
ternetu, poczty elektronicznej, obsłuMiejski Zarząd Dróg
gi serwerów DNS czy serwerów plików.
i Infrastruktury Informatycznej
– Tam, gdzie nie mogliśmy dotrzeć z sieSekretariat 
– tel. 32 27 76 800
cią światłowodową, powstała również
Zespół Informatyczny – tel. 32 27 76 832
uzupełniająca sieć bezprzewodowa –
Jeden z miejskich infokiosków

885-855-565
zwraca uwagę Ewa Jasionek.
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Uczciliśmy 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
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Nabożeństwo było głównym punktem
zabrzańskich uroczystości upamiętniających opór społeczny wobec stanu
wojennego. Po mszy pod tablicą upamiętniającą miejsce internowania działaczy NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty
przedstawiciele samorządu, związków
zawodowych, oświaty, instytucji i stowarzyszeń.

Składanie kwiatów przy tablicy pamiątkowej
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W Kopalni Guido ponownie
udostępniony został turystom
przygotowany w nowej aranżacji
poziom 170. Jest on poświęcony
patronce górników, a sercem
podziemnych wyrobisk stała się
kaplica św. Barbary.

i

– Dla Zabrza ta data ma szczególne znaczenie. W naszym mieście znajdował się
jeden z największych ośrodków dla internowanych, do którego trafiali mężczyźni prawie z całej Polski – przypomina
Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza.
Ośrodek funkcjonował na terenie parafii św. Jadwigi, przy ul. Janika. W czasie
stanu wojennego internowano tu działaczy „Solidarności” i opozycjonistów.
Tutejsi księża byli wtedy duszpasterzami internowanych, którzy zaczęli trafiać do zakładu już w pierwszym dniu
stanu wojennego. Przez rok istnienia
obozu przewinęło się przez niego kilkaset osób. Byli to głównie działacze
opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także
z ówczesnego województwa częstochowskiego. Wywodzili się z różnych
środowisk. Byli wśród nich studenci,
robotnicy, lekarze i naukowcy.
W Zabrzu przetrzymywany był m.in.
legendarny przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r. i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego Andrzej Rozpłochowski. Obóz zamknięto
w grudniu 1982 r. Internowanych przewieziono wówczas do zakładów w Raciborzu i Strzelcach Opolskich. Wielu
z nich jest obecnie członkami Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Dawny obóz to obecnie
działający zakład karny. 
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Msza w intencji Ojczyzny oraz
ofiar stanu wojennego odprawiona została 13 grudnia
w kościele św. Jadwigi na Zaborzu. W tej dzielnicy Zabrza
mieścił się przed laty jeden
z ośrodków internowania.
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Pamiętamy o internowanych
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Uroczystości przy kościele św. Jadwigi

T

foto: Jerzy Przybysz

Nadany przez Francois
Hollande’a Order Narodowy
Zasługi, jedno z najwyższych
francuskich odznaczeń
państwowych, otrzymała
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. Uroczystość
odbyła się w ambasadzie
Francji w Warszawie.
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Zainaugurowano kolejną edycję
Zabrzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na placu Wolności
zapłonęła miejska choinka.
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lekcja historii
O katastrofie z 13 kwietnia 1959 roku

Na przestrzeni swych dziejów przemysłowe Zabrze było
świadkiem wielu katastrof
górniczych oraz kilku naziemnych, związanych z budownictwem czy komunikacją. Jedną
z bardziej spektakularnych
było wykolejenie się na podmokłym nasypie pociągu towarowego 5 kwietnia 1866 r.
Po II wojnie światowej dużym
echem w całym kraju odbiła
się katastrofa wiaduktu nad
torami kolejowymi w ciągu
ul. 3 Maja. Wydarzenie z 13
kwietnia 1959 r. na kilka lat
utrudniło
funkcjonowanie
w mieście komunikacji.
Pierwsze pociągi po nowo wybudowanej
linii kolejowej z Opola do Świętochłowic
przejechały przez Zabrze w listopadzie
1845 r. W tym samym czasie oddano do
użytku niewielką stację. W następnych latach zabrzański dworzec kilkakrotnie ulegał przebudowom i rozbudowom. W 1875 r.
udostępniono przechodniom metalową kładkę (widoczną na fotografii w rubryce „Tak było, tak jest”), przedłużającą
Dorotheenstr. (obecną ul. 3 Maja). 12 listopada 1898 r. kładkę zastąpił wiadukt,
wybudowany wraz z łukiem dojazdu od
strony północnej. W 1935 r., przedłużając
linię tramwajową z Mikulczyc do kopalni
Guido, przez wiadukt poprowadzono tory.
Most z 1898 r. łączył Zabrze Północne
z Południowym do drugiej połowy lat 50.
XX w., kiedy postanowiono wymienić go
na nowy. Prace demontażowe rozpoczęto wiosną 1957 r. Już 1 kwietnia wstrzymano odbywający się po nim ruch drogowy i pieszy oraz zarządzono objazdy.
Planowano, że prace budowlane nad
nową przeprawą zakończą się w ciągu
kilku miesięcy oddaniem jej do eksploatacji w ulubionym dniu demonstrowania sukcesów przez władze PRL, czyli 22
lipca. Rozbiórkę prowadziły brygady Mostostalu, ale już w połowie maja wiadome

26

Wiadukt runął pod ciężarem transportującej koparkę ciężarówki

było, że wyznaczony termin jest nierealny.
Mimo że nowy most już w wakacje oczekiwał na montaż w hucie „Zabrze”.
Mieszkańcy miasta, choć żywo zainteresowani robotami, dość szybko zaczęli narzekać na uciążliwe dla nich objazdy, wydłużone trasy piesze i wolne tempo
prac. Atmosfery nie ułatwiały niedotrzymywane terminy zakończenia budowy.
Ostatecznie otwarcie nowej przeprawy
nastąpiło z półrocznym opóźnieniem.
W drugiej połowie listopada 1957 r. pracownicy Mostostalu ukończyli roboty
konstrukcyjne i rozpoczęli porządkowanie terenu. W tym samym czasie oddział
drogowy Zarządu Gospodarki Komunalnej wykańczał nawierzchnię, zaś Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne układało tory tramwajowe oraz trakcję
elektryczną. W kolejce czekało jeszcze ułożenie nawierzchni z drobnej kostki brukowej. Ostateczny termin otwarcia mostu
wyznaczono na 4 grudnia, co uświetnić
miało obchody barbórkowe. Tym razem
terminu dotrzymano, przyspieszając go
nawet o dwa dni. 2 grudnia 1957 r. o godzinie 9.00, tuż przed ostatnią w kadencji
sesją Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu,
radni udali się na dawny plac budowy
i, jak relacjonuje prasa, „bez zbędnej pompy, po krótkim przemówieniu przewodniczącego MRN tow. J. Knapika, nastąpiło
otwarcie nowego, nowoczesnego mostu,
na który dawno już oczekiwali mieszkańcy miasta”. Koszt przeprowadzonych prac
opiewał na 1,5 mln zł.
Wybudowana przeprawa, zastępująca
stary, poniemiecki most z końca XIX w.,
nie służyła mieszkańcom zbyt długo. 13
kwietnia 1959 r. około godz. 15.20 nastąpiła katastrofa budowlana, w efekcie któ-
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rej uległa ona zawaleniu. Bezpośrednią
przyczyną był samochód ciężarowy, należący do Bazy Sprzętu Budowlanego Przemysłu Węglowego w Świętochłowicach,
transportujący koparkę budowlaną, która zahaczyła ramieniem o trakcję tramwajową. Kierowca auta, próbując uwolnić się z kabli i drutów, wywołał zjawisko
rezonansu, pod wpływem którego most
uległ złamaniu. Całość konstrukcji, wraz
z samochodem i koparką, runęła wprost
na tory kolejowe. Razem z nim w dół, jak
po zjeżdżalni, zjechali znajdujący się wówczas na moście przechodnie. Szacowano,
że w wyniku katastrofy 40 osób zostało
rannych, w tym wielu ciężko, a trzy zmarły
w szpitalach (wg niektórych źródeł dwie).
MRN w Zabrzu zadeklarowała pomoc najbardziej potrzebującym tego rodzinom
poszkodowanych. Na miejsce katastrofy przybył sam Edward Gierek, ówczesny
I sekretarz KW w Katowicach.
Zawalony most zablokował linię kolejową, utrudniając komunikację w całym
rejonie. Usuwanie szkód posuwało się
jednak w dość szybkim tempie. Uczestniczyła w nich ekipa Mostostalu, wojsko,
spawacze z huty „Zabrze” oraz kolejarze. Korzystano z ciężkich dźwigów oraz
dwóch czołgów. Już następnego dnia po
katastrofie tory kolejowe były uprzątnięte, a około 16.00 założono nową sieć trakcyjną. Ruch na trasie kolejowej wznowiono 15 kwietnia, niespełna 40 godzin po
katastrofie.
Władza zapowiedziała również jak najszybsze zainstalowanie mostu tymczasowego, by ułatwić poruszanie się po mieście w okresie oczekiwania na budowę
nowego wiaduktu. Jeszcze 13 kwietnia
zawarto porozumienie z Dowództwem

foto: Muzeum Miejskie

Krótki żywot pewnego wiaduktu

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

Od kładki do wiaduktu
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym razem przenieśmy się w okolice dworca kolejowego...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia zabrzański dworzec kolejowy. Pierwszą
stację oddano tu do użytku w 1845 r. W następnych latach dworzec kilkakrotnie ulegał przebudowom i rozbudowom. W 1875 r. udostępniono przechodniom metalową kładkę, widoczną w tle. Współczesny dworzec w niczym nie
przypomina już swego poprzednika. Kładka została natomiast zastąpiona
przez wiadukt.
GOR

W tle widoczna jest kładka udostępniona pieszym w 1875 r.

foto: Jerzy Przybysz

Okręgu Wojska Polskiego odnośnie wypożyczenia i montażu tzw. mostu Baileya o nośności 40 ton, który umożliwić
miał ruch pieszy i jednokierunkowy kołowy. O ile ten prowizoryczny wiadukt został oddany do użytku już 22 kwietnia, po
trzech dniach intensywnej pracy jednostki
wojskowej, to na nową, solidną konstrukcję przyszło zabrzanom czekać jeszcze
kilka lat. Mimo że projektanci i konstruktorzy obiecali rozpoczęcie prac projektowych jeszcze w roku katastrofy.
Równie szybko rozpoczęto śledztwo
w sprawie przyczyn wypadku. Wstępne
jego wyniki, już miesiąc po katastrofie,
wykazały, że spowodowało ją „zbrodnicze niedbalstwo nadzoru nad budową
i ruchem na wiadukcie”. Most oddano
bowiem do użytku bez prób wytrzymałościowych i technicznego odbioru. Być
może w związku z pośpiechem wobec
ciągle oddalanych terminów zakończenia jego budowy. Wskazano również na
brak tablic informujących o dopuszczalnej masie pojazdów, które mogły przezeń przejeżdżać, a wynoszącej 20 ton.
Tymczasem według jednych źródeł koparka ważyła 64 tony, według innych
51. W obu przypadkach o wiele ze dużo.
Aresztowano wówczas dwie osoby odpowiedzialne za niedopilnowanie powyższych procedur. Co ciekawe, o ile lokalny
„Głos Zabrza” przemilczał fakt wypadku,
to katastrofa odbiła się echem w całej
Polsce. Spowodowała też wydanie przez
premiera zarządzeń o wzmożeniu bezpieczeństwa na mostach i wiaduktach.
Wyrok w sprawie winnych katastrofy zapadł 3 maja 1960 r. w Gliwicach, na wyjazdowej sesji Sądu Wojewódzkiego.
Oświadczono wówczas, że katastrofa nastąpiła w wyniku wad konstrukcyjnych na
skutek złego zaprojektowana oraz przeliczenia nośnej ramy i jej ożebrowania.
Na trzy lata więzienia skazano zastępcę z wydziału gospodarki komunalnej
Prezydium MRN w Zabrzu za pochopne
przyjęcie projektu budowy wiaduktu, oddanie go do użytku bez odbioru technicznego i brak oznakowania o dopuszczalnym obciążeniu, oraz inspektora z Bazy
w Świętochłowicach, który zlecił przejazd
zbyt ciężkiego pojazdu. Poza tym karę pół
roku więzienia otrzymał kierownik działu
transportu Bazy za niedopilnowanie uzyskania zezwolenia na przekroczenie mostu przez samochód z koparką. Inżynier
będący głównym konstruktorem i wykonawcą wiaduktu uniknął wówczas procesu, bowiem w obawie przed konsekwencjami uciekł za granicę.

Aleksandra Korol-Chudy

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Dziś piesi i kierowcy korzystają z wybudowanego w miejscu kładki wiaduktu
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sport
Na budowie Stadionu im. Ernesta Pohla każdego dnia pracuje ponad 400 osób

Dziewięciu głównych wykonawców realizuje obecnie roboty na budowie Stadionu im.
Ernesta Pohla. Każdego dnia
zatrudnionych jest tu średnio
ponad 400 osób. Wszystko po
to, by już na wiosnę wszystkie
trybuny nowego obiektu mogły zapełnić się kibicami.

foto: Stadion w Zabrzu

Trybuny czekają na kibiców

foto: Stad

ion

wZ
ab

zu
– Na stadionie zamontowano już ponad 24 tysiące krzesełek, wykonaNa trybunach zamontowano ponad 24 tysiące krzesełek
ny został tzw. skybox,
czyli
pomieszczetrwają pra- nych bezpośrednio w kubaturze obiektu
nie obsługi imprezy
ce przy ze- – zapowiada prezes Tadeusz Dębicki.
masowej, zainstawnętrznym Znamy już także wyniki konkursu na
lowane zostało nau k ł a d z i e prowadzenie działalności gastronogłośnienie. Ułożodrogow ym. micznej na zabrzańskim stadionie.
no także instalacje
W ponad 80 Operatorem gastronomicznym obiekwodno - kanalizac yj Testy urządzeń w tzw. skyboxie
p r o c e n t a c h tu będzie niemiecka firma Arena Event
ne. Obecnie trwają prawykonano na- Catering, należąca do działającej od
ce związane z tzw. białym
wierzchnię wzdłuż prawie 25 lat Reiche Group.
montażem – tłumaczy Tadeulic Damrota i Rooseusz Dębicki, prezes spółki Stavelta, trwają ostatnie roboty
dion w Zabrzu. – Na finiszu są również
roboty wykończeniowe wewnątrz obiek- związane z nawierzchniami w strefie
tu. Chodzi między innymi o okładziny kibiców gości.
z płytek w kioskach gastronomicznych Inwestor ogłosił także przetarg na rei sanitariatach zlokalizowanych na po- alizację miejsc parkingowych w poziomie „+1” oraz okładziny ścian z płyt ziomie „0” stadionu. – Otwarcie ofert
planowane jest 30 grudnia, a zakładany
włókno-cementowych – dodaje.
Wykonawca elewacji zrealizował w stu termin realizacji zadania to cztery mieprocentach prace związane z dokoń- siące od podpisania umowy. Po wykonaczeniem, po poprzednim generalnym niu tego zakresu robót stadion w Zabrzu
Główny plac wejściowy
wykonawcy, konstrukcji ażurowej będzie mógł zaoferować kibicom ponad
z rurek aluminiowych. Jednocześnie 630 miejsc parkingowych zlokalizowa- – Gastronomią stadionową zajmujemy
się od wielu lat. Zarządzamy kompleksowo gastronomią, zarówno w strefie
public, jak i w strefach VIP, na pięciu
stadionach oraz jednej hali widowiskowo-sportowej – mówi Thomas Reiche,
właściciel Reiche Group, która obsługuje również inne imprezy sportowe,
w tym ligę piłki ręcznej, siatkówki, hokeja, wyścigi samochodowe oraz turnieje golfa. Firma świadczyła także
usługi gastronomiczne na koncertach
takich gwiazd, jak Rolling Stones, Joe
Cocker, Justin Timberlake, Metallica.
W 2010 r. świadczyła także kompleksowe usługi cateringowe podczas mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet.
Asfaltowanie dróg dojazdowych do obiektu

GOR

foto: Stadion w Zabrzu

foto: Stadion w Zabrzu

r
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Sport
Szczypiorniści Górnika Zabrze odpoczywają po jesiennej rundzie rozgrywek Superligi

Jesienną rundę rozgrywek Superligi zakończyli niezwykle
emocjonującym meczem z Orlenem Wisłą Płock. Choć teraz piłkę chwilowo odkładają,
nie mogą oddać się lenistwu.
Szczypiorniści Górnika Zabrze
dostali na świąteczno-noworoczną przerwę rozpiskę treningów. Wszystko po to, by
z początkiem stycznia wrócić
w dobrej formie na boisko.
– Chłopcy dostali rozpiskę treningową na
przerwę. Każdy z nich musi się ruszać co
drugi dzień. Mają biegać na świeżym powietrzu, korzystać z siłowni i uprawiać
gry zespołowe. Pograją w piłkę nożną,
tenisa, badmintona, tenisa stołowego,
co najbardziej sprawia im przyjemność –
mówi trener Mariusz Jurasik. – Jestem

Zabrzańscy szczypiorniści zawiesili wysoko poprzeczkę utytułowanemu rywalowi

pewien, że są profesjonalistami i po powrocie będą gotowi na okres przygotowawczy przed drugą częścią sezonu –
dodaje.
Indywidualnych instrukcji dla poszczególnych zawodników nie było. – Każdy z nich wie, jaki ciężar ma podnieść na

ŻY C Z E N I A
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siłowni czy też jaki dystans ma przebiec
i na jakim tętnie – zapewnia Mariusz Jurasik.
Po jesiennej rundzie rozgrywek Górnik
Zabrze zajmuje w tabeli siódme miejsce. Choć nasi zawodnicy grali „w kratkę”, emocji podczas meczów rozgry-

foto: Krzysztof Kuroń

O krok od sensacji w starciu z gigantem

wanych w hali Pogoni z pewnością
nie brakowało. Prawdziwym dreszczowcem okazało się kończące rundę jesienną spotkanie z Orlenem Wisłą Płock, w którym Górnik był o krok
od sprawienia wielkiej niespodzianki.
Niestety, zdobyta w ostatniej sekundzie meczu bramka, dająca zwycięstwo naszym szczypiornistom, z niezrozumiałych względów nie została
uznana przez sędziów. Spotkanie
zakończyło się ostateczfoto: Krz
yszt
of K
uro
ń
nie remisem 34:34, co
i tak jest sporym
sukcesem w starciu z gigantem.
– Dziś to kibice
zasłużyli na
słowo „dziękujemy”!
–
Wyjątkowo zacięty pojedynek na długo utkwi w pamięci
mówił
po
ż y w i o ł o w o przez sportowefakty.pl. To pierwszy
meczu Manas wspiera- taki przypadek w historii. Najlepszym
rek Daćko.
ją – podkre- ligowym lewoskrzydłowym w 16.
– Kibice dokolejce
ogłoszono
Bartłomieja
ślał zawodnik.
pingowali nas
Z n a k o m i t a Tomczaka, który w meczu z Wisłą
naprawdę świetZawodnicy podziękowali kibicom za doping
postawa naszych zdobył dziewięć bramek i został
nie. Wierzymy, że
kolejki.
Wyróżniono
s z c z y p i o r n i s t ó w zawodnikiem
w przyszłym roku
zaowocowała tym, że również Aleksandra Tatarincewa, który
będą licznie przybywać
aż trzech z nich znalazło do płockiej bramki trafił sześciokrotnie.
na nasze mecze, nie tylko te
z Wisłą czy Vive. Kibice są nam zawsze się w siódemce 16. kolei Superligi, Najlepszym ligowym kołowym został
GOR
bardzo potrzebni, szczególnie gdy tak czyli plebiscycie przygotowywanym Jurij Gromyko. 
REKLAMA
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foto: Krzysztof Kuroń
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Mądry Polak po szkodzie”, nagrody otrzymują: Izabela Kotala – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Karina Jankowska – poczęstunek w McDonald’s. Po
odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 stycznia.

Rozwiązania nr 1 (248)

3

4
5

(imię i nazwisko)
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2

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

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 stycznia pod adresem: Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Barbara Moj – poczęstunek
w McDonald’s, Ewelina Krzepina – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Stanisław Mielcarz – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki
brzmiało: Żurawina, autorem cytowanego wiersza jest Mikołaj Biernacki,
a myśl Benedykta XVI brzmi: „Cierpliwość jest codzienną formą miłości”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo: 1 – towarzyszył Melchiorowi i Baltazarowi, 5 – język Wergiliusza,
8 – nauka o moralności, 9 – San dla Wisły, 10 – ulubiony trunek ławkowiczów
z „Rancza”, 11 – tkanina z Torunia,
12 – daleko mu do zawodowca, 14 – pękata butla na wino, 16 – podobno nie
ona zdobi człowieka, 19 – ciastko lub…
zamek błyskawiczny, 21 – najliczniejszy
lud Afryki, 22 – cenowy opust, 23 – bezkrytyczny naśladowca, 24 – część kościoła, 26 – ojczyzna Gregora Schlierenzauera, 28 – światło flesza, 29 – narodowość, 30 – ręczna, nożna, koszykowa,
33 – sztangi, zęba lub... panienek,
35 – miejsce w rankingu, 37 – podłużne
wyżłobienie, 38 – ciasto z dużą ilością
nabiału, 39 – element łańcucha, 40 –
wieś na Szlaku Orlich Gniazd, 41 – miara
papieru i blachy, 42 – zobojętnienie.
Pionowo: 1 – porywacz dzieci, 2 – sądził
Jezusa, 3 – druga strona medalu, 4 – najwyższa w zoo, 5 – ciamajda, 6 – autor
„Dżumy”, 7 – ma kwiat w kształcie serca, 13 – mityczna wyspa opisana przez
Platona, 15 – nowość, usprawnienie,
17 – Krzysztof, polski reżyser filmowy, 18 – panowie już go nie noszą,
20 – zakładany na haczyk, 21 – krzywy
żółty owoc, 25 – znawca hiszpańskiego,
27 – wykres równania kwadratowego,
30 – ptak wodny, 31 – nagromadzenie
ryb, 32 – dawniej – sypialnia, 34 – amerykański struś, 36 – na niej osnuta fabuła.

Nasze
Zabrze Samorządowe 1/2016
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się
prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą
brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji
do 23 stycznia. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca,
41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia
budynek DOK w Pawłowie. Nagrody otrzymują:
Aleksandra Czaplińska – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła oraz Alina Swat i Marta Chrobok – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho.
Zwyciężczynie prosimy o kontakt z redakcją
do 23 stycznia.

ROZRYWKA

Dlaczego jest święto
Bożego Narodzenia?

3

DlAczego jest święto Bożego NarodzeNia?
Dlaczego wpatruJemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpieWamy KolęDy?

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

DlaTego, żeby się uczyć miłości do Pana JezuSa.
Dlatego, żeby podaWać sobie ręce.
DlAtego, żeby się uśmIechać dO siebie.
Dlatego, żeby sobie pRzebaczać.

Z 13 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 stycznia.
4
1

1. symbol dobrych
interesów,
2. towarzysz Nel
z „W pustyni i w puszczy”,
3. w nim szuler trzyma asy,
4. „spoiwo” do sałatki
jarzynowej,
5. starszy rangą
od pułkownika,
6. harmonijka ustna,
7. odpowiedzialny za dźwięk
podczas koncertu,
8. bożonarodzeniowy był
w Zabrzu na pl. Wolności.

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 stycznia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Pitagorasa, 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 stycznia.
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Kultura
„Scrooge. Opowieść Wigilijna” to najnowsza propozycja Teatru Nowego

Widowisko dla całej rodziny
„Scrooge. Opowieść Wigilijna”
to wzruszająca historia przemiany skąpca – tytułowego
Scrooge’a – w człowieka hojnego i dobrego dla innych.
Nawiązujący do świąt Bożego
Narodzenia spektakl, przygotowany na podstawie znanego
opowiadania Karola Dickensa,
to najnowsza propozycja Teatru Nowego
w Zabrzu.
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Scrooge
jest
człowiekiem,
dla którego pieniądze są najważniejsze, ale
wówczas jego
życie jest marne i nieszczęśliwe. Dopiero po
wizycie dziwnych
gości i refleksji nad

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

swoim
życiem
przekonuje
się, że
Muzyka i scenografia robią spore wrażenie
bogactwo
nie daje radości, jeśli nie można
się nim dzielić. Ale czy
taka spektakularna przemiana będzie już ostateczna?
– Wspaniała scenografia i kostiumy,
znakomita muzyka, bogactwo ruchu
i obrazu gwarantują fascynujące widowisko z głębokim przesłaniem, opowiadające o tym, co w życiu jest najważniejsze. „Opowieść Wigilijna” to
widowisko dla całej rodziny, które trzeba zobaczyć – podkreśla Paweł Janicki
z Teatru Nowego.
Spektakl wyreżyserował Henryk Adamek. Na scenie zobaczymy m.in. Jolantę Niestrój-Malisz, Grzegorza Cinkowskiego, Mateusza Lisieckiego,
Dorosłym aktorom towarzyszą na scenie dzieci

Znakomita zabawa gwarantowana

Krzysztofa Urbanowicza i dzieci: Jana
Kubackiego, Tymona Cichockiego i Julię Czerwińską. Wzruszeń i znakomitej zabawy z pewnością nie zabraknie.
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Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
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TWOJA REKLAMA

w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e–mail: marketing@dmit.com.pl

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Spektakl miał premierę 4 grudnia

Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
oraz zdrowia i sukcesów w Nowym Roku
życzą pracownicy
Domu Muzyki i Tańca
Naszego Zabrza Samorządowego
oraz
Telewizji Zabrze
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