Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

Wydanie bezpłatne

Marzec 2015, nr 3 (238)

Nowoczesne
technologie medyczne
Powiększył się zabrzański kampus
Politechniki Śląskiej. W lutym w naszym
mieście otwarta została nowa siedziba
Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
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Na dobry początek
Zabrzanie zdecydują o przeznaczeniu pieniędzy z budżetu partycypacyjnego

Mieszkańcy wydadzą 3 miliony złotych
Nowy chodnik, plac zabaw, a może remont istniejącego
skweru? Możliwości jest bardzo dużo. W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono trzy miliony złotych na tzw.
budżet partycypacyjny. O sposobie wydania pieniędzy zdecydują zabrzanie. Z początkiem marca rusza przyjmowanie
przygotowanych przez mieszkańców wniosków. W maju będzie można głosować na wybrane projekty.
– Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na finansowanie
działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców. Wspieramy organizacje pozarządowe, kluby sportowe
oraz rady dzielnic, które ubiegają się
o środki w ramach konkursów inicjatyw
rad dzielnic – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Od 2015
roku przeznaczamy na rzecz społeczności
lokalnej kolejną kwotę w ramach budżetu partycypacyjnego. O jej wydatkowaniu
zdecydują zabrzanie. Jestem przekonana,
że budżet partycypacyjny przyczyni się do
aktywizacji i integracji mieszkańców wokół projektów inwestycyjnych o wymiarze
sublokalnym. Mieszkańcy zostaną też
bezpośrednio włączeni w proces współdecydowania o kierunkach rozdysponowania środków publicznych. Sami wskażą na potrzeby inwestycyjne, a następnie
w głosowaniu zdecydują, które z nich
zostaną realizowane – dodaje prezydent
Zabrza.
Przyjmowanie wniosków mieszkańców
zaplanowano od 2 do 30 marca. Proponować można inwestycje lub remonty.
Oznacza to, że w ramach budżetu par-

Ważne daty:
2–30 marca 2015 r.
składanie wniosków

20 kwietnia 2015 r.
ogłoszenie wstępnej
oceny wniosków

1–10 maja 2015 r.

głosowanie mieszkańców
tycypacyjnego nie mogą być finansowane projekty o charakterze społecznym
(np. zakładające organizację imprezy
kulturalnej lub sportowej). Mogą być
za to sfinansowane koszty utworzenia
boiska, zakupu sprzętu sportowego dla
klubu sportowego lub szkoły albo kosz-

Masz pytania?
Zajrzyj tutaj!
Szczegółowe informacje dotyczące
budżetu partycypacyjnego oraz niezbędne formularze można znaleźć na
stronie www.um.zabrze.pl w zakładce
„Budżet partycypacyjny”.
ty zakupu rzutnika i ekranu dla jednostki kultury. Wartość projektu nie może
przekroczyć kwoty 500 tys. zł
Wnioski można składać na trzy sposoby. Formularz można pobrać w budynku Urzędu Miejskiego. Dostępny jest
na również stronie internetowej www.
um.zabrze.pl w zakładce „Budżet partycypacyjny”. Druk można wypełnić
w formie elektronicznej i wydrukować
lub wydrukować i wypełnić odręcznie.
Podpisany formularz, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy wysłać lub
złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim.
Wszystkie złożone w terminie wnioski
zostaną poddane w urzędzie ocenie.
Te, które przejdą ją pozytywnie, zostaną przedstawione mieszkańcom, którzy w głosowaniu wybiorą najlepsze ich
zdaniem propozycje. 

GOR

Głosować będzie można w sposób
tradycyjny lub elektroniczny. W pierwszym przypadku w poszczególnych
dzielnicach
wyznaczone
zostaną
stacjonarne punkty do głosowania. Powstaną one przy jednostkach
miejskich. Głosować będzie można
w godzinach ich otwarcia.
By umożliwić głosowanie drogą elektroniczną, na stronie internetowej
miasta, w dziale dotyczącym budżetu
partycypacyjnego, w czasie głosowania pojawi się odnośnik do strony głosowania.

foto: freeimages.com

Jak głosować?
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Maluchy z Mikulczyc z niecierpliwością czekają na otwarcie nowego przedszkola

Zakończyła się budowa przedszkola w Mikulczycach

Aż chce się być dzieckiem
Takie przedszkole to wymarzone miejsce każdego malucha!
Kolorowe i nowocześnie wyposażone sale z przyciągającymi
wzrok grafikami na ścianach. Profesjonalna kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki. We wszystkich pomieszczeniach klimatyzacja, a na zewnątrz plac zabaw z prawdziwego
zdarzenia. W lutym zakończyła się budowa przedszkola przy
ul. Lipowej w Mikulczycach.

Obiekt w Mikulczycach to jedno z najładniejszych przedszkoli w Zabrzu. W przestronnym budynku, wzdłuż różnokolorowych korytarzy, powstało osiem sal dla
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Kultura
Z przedszkola na scenę

Oglądaj
na kanale

foto: Igor Cieślicki

140
w sieci Vectra

Mariusz Szuba z synkiem Szymkiem
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dzieci. Każda z nich ma własną, dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach, łazienkę. Zza namalowanych nad umywalkami chmurek uśmiechają się słoneczka.
Do dziecięcych ubikacji prowadzą miniaturowe drzwi rodem z saloonów na Dzikim Zachodzie.
W budynku jest sala teatralna ze sceną.
Przygotowano też salę gimnastyczną. Są
pokój logopedy, gabinet lekarski oraz pomieszczenie do rozmów indywidualnych.
Na najniższej kondygnacji powstała kuchnia, której wyposażenia nie powstydziłaby się niejedna restauracja.
– Budynek jest w pełni klimatyzowany, zamontowany został
w nim również system wentylacji mechanicznej. Obiekt
jest w pełni przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi
Adam Król, kierownik robót.
Z pomieszczeń na parterze sąsiadującego z parkiem przedszkola dzieci mogą
wyjść na cztery zewnętrzne tarasy. Atrakcyjnie zaaranżowano nie tylko wnętrze
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Kolorowe korytarze

Z budynkiem przedszkola sąsiaduje pełen atrakcji plac zabaw

– I z pociągiem! – dodaje Paulinka, jej koleżanka z grupy. – I żeby sale były kolorowe. I plac zabaw ze zjeżdżalnią i karuzelą
– podkreśla Łukasz.
– Najważniejsze, żeby w przedszkolu nie brakowało atrakcji i żeby było w nim bezpiecznie. Nowy budynek bez wątpienia spełnia te
warunki – podsumowuje Mariusz
Szuba, tata 5-letniego
Szymka. 
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Łazienkę pokazuje Adam Król

Profesjonalna kuchnia placówki

Nietypowo pomalowana elewacja przedszkola już z daleka przyciąga wzrok
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2015
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Na
budowę
przedszkola, ale także
przedszkola
jego otoczenie. Dzieci
przeznaczono
mogą korzystać z placu
z kasy miasta
zabaw i trawiastego boOstatnie prace wykończeniowe
ponad 8 mln zł. Do
iska. Przygotowano taknowego budynku
że miejsce do odpoczynku,
przy ul. Lipowej mają
z ławkami i stolikami.
trafić maluchy z placówek
– Odbiory techniczne obiektu rozpoczęły się 10 lutego. Z oczywistych względów funkcjonujących obecnie przy ul.
wyłączono z nich nasadzenia zieleni. Prace Strażackiej oraz Ogórka.
w ogrodzie potrwają do końca kwietnia – Chciałabym, żeby w nowym
– tłumaczy Halina Gola z Wydziału Kon- przedszkolu był ładny dytaktów Społecznych Urzędu Miejskiego wan. Taki z księżniczką
– zaznacza 4-letnia Kaw Zabrzu.
rolinka z Przedszkola
fot
nr 32, które aktualnie
o:
Ig
or
Ci
eś
korzysta z gościnnolic
ki
ści Szkoły Podstawowej nr 26 przy
ul. Ogórka.
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Najmłodszy wydział Politechniki Śląskiej na stałe związał się z naszym miastem

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ME

Wstęgę przecina rektor Politechniki Śląskiej profesor Andrzej Karbownik

było właśnie dojeżdżanie. Teraz sprawa
się rozwiązała – uśmiecha się Anna Król,
przewodnicząca samorządu studenckiego.
Prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, wylicza, że działalność czterech katedr prowadzona
była do tej pory w ośmiu miejscach.
– Teraz następuje integracja.
Nasze cztery katedry znalazły się w nowym budynku,
działa tu też dziekanat. To
niezwykle istotne dla studentów, którzy na miejscu mogą załatwiać
wszystkie sprawy. W tym budynku mamy
też nasze laboratoria i sale wykładowoćwiczeniowe – wyjaśnia prof. Marek
Gzik. Część pracowni pozostanie jedynie w otwartym w Gliwicach Centrum
Nowych Technologii Politechniki Śląskiej.
– Dysponujemy wyposażeniem laboratoryjnym, które jest unikatowe w skali
kraju. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości uda nam
się jeszcze doposażyć nasze laboratoria
– podkreśla dr inż. Marek Kaczmarek,
prodziekan ds. rozwoju i współpracy
z przemysłem.
Na potencjał wydziału zwraca również
uwagę prof. Jan Marciniak, kierownik
Katedry Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

nia między dwoma miastami. W tej chwili
sprzęt mamy już tutaj, a to oznacza, że studentom będzie wygodniej i łatwiej uczyć się
i rozwijać swoje pasje – nie kryje radości
Agnieszka Hyla.
– Z niecierpliwością czekam
na zajęcia w nowym miejscu.
Pierwsze wrażenie jest fantastyczne. Główną zaletą tego
budynku jest to, że jesteśmy
wszyscy razem, a to dla nas ogromne
ułatwienie. Na tym wydziale zawsze studiowało się dobrze, jedynym minusem

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

W budynku przygotowane zostały przestronne pracownie i wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoria. Działają tu
dziekanat oraz cztery katedry: Informatyki i Aparatury Medycznej, Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,
Biomechatroniki oraz Biosensorów
i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych. Pawilon sąsiaduje z pozostałymi
zabudowaniami Politechniki Śląskiej
przy ul. Roosevelta.
– Jesteśmy pod dużym wrażeniem – przyznaje Agnieszka
Hyla, studentka Wydziału
Inżynierii Biomedycznej. –
Wreszcie możemy powiedzieć,
że mamy swoje miejsce, swój budynek.
Do tej pory byliśmy zmuszeni do jeżdże-

W laboratoriach wydziału można ćwiczyć m.in. przeprowadzanie zabiegów laparoskopowych
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Zabrzański kampus Politechniki Śląskiej powiększył się
o kolejny budynek. Do gruntownie wyremontowanego
i przebudowanego pawilonu, zajmowanego wcześniej
przez Powiatowy Urząd Pracy
i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wprowadził się jedyny
w Polsce Wydział Inżynierii
Biomedycznej.

wokół nas

EDYCZNE RODZĄ SIĘ W ZABRZU

foto: Igor Cieślicki

Sala Rady Wydziału

skiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie i Powiatowego
Urzędu Pracy. Koszt prac
to 22 mln zł. – Bardzo zależało nam na tej lokalizacji,
bo budynek stanowi integralĆwiczenia w pracowni druku 3D
ścia,
ną część kampusu Politechniki
remont
Śląskiej w Zabrzu – zwraca uwagę
pomieszprof. Marek Gzik.
czeń, a także wykoRemont, adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby uczelni kosztowało nanie nowych instalacji. Obiekt został
7,5 mln zł. Około 6 mln zł z tej kwoty sta- przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
SOR
nowiła dotacja z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, resztę
uczelnia wyłożyła z własnych środków. Prace
modernizacyjne objęły
m.in. remont kapitalny dachu i elewacji,
przebudowę
wej-

foto: Igor Cieślicki

– Bardzo się cieszę, że od marzeń przeszliśmy do realizacji wspaniałych pomysłów.
Medycyna czeka na wasze dokonania. Jestem przekonana, że w Zabrzu przyjaźń
między lekarzami i inżynierami będzie
rozkwitać – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
By jedyny w Polsce Wydział Inżynierii
Biomedycznej mógł wprowadzić się do
pawilonu przy ul. Roosevelta, miasto
przygotowało nowe siedziby dla Miej-

or Cieślicki

Nowoczesne wyposażenie pracowni

foto: Ig

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Mamy laboratoria stomatologiczne wyposażone
w aparaturę, która pozwala
na badania w protetyce stomatologicznej. Mamy laboratoria chemiczne do prowadzenia badań
korozyjnych wyrobów medycznych. Mamy
też laboratoria do badania biomateriałów oraz sprzętu używanego na przykład
do rehabilitacji – wylicza prof. Jan Marciniak.
Uroczyste przekazanie nowej siedziby
do użytku odbyło się 23 lutego. – Otwarciem tego budynku Wydziału Inżynierii
Biomedycznej wieńczymy budowę kampusu akademickiego Politechniki Śląskiej
w Zabrzu – mówi prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej. – Obecny wydział naszej uczelni powstał na bazie
Centrum Inżynierii Biomedycznej, stworzonego przez profesora Jana Marciniaka. Wyszedł on z inicjatywą utworzenia już
nie centrum, a pełnoprawnego wydziału.
Postanowiliśmy pomysł ten zrealizować,
ale brakowało nam jednego – budynku.
Od razu pomyśleliśmy o tym miejscu, ale
wówczas wydawało się to jeszcze nierealne. Przy wsparciu władz Zabrza okazało
się jednak, że te plany mogą się ziścić –
dodaje rektor

Wydział wprowadził się do budynku zajmowanego wcześniej przez PUP i MOPR
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2015
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Zakończyła się przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Biskupicach i na Zaborzu

foto: Igor Cieślicki

Nowa sieć posłuży długie lata

Wykonawcom dziękuje przewodniczący Rady Dzielnicy Zaborze Południowe Jan Kasprzyk

Realizację kontraktów w Biskupicach
i na Zaborzu Południowym podsumowano w lutym podczas spotkania zorganizowanego na terenie oczyszczalni
ścieków „Śródmieście”. – Te dwa kontrakty to element większej całości, ale
zakończenie ich w terminie umożliwia
terminowe rozliczenie przyznanego nam
grantu. Dziękuję Jednostce Realizującej
Projekt, wykonawcom i radom dzielnic,
bo ich współpraca, umożliwiająca sprawne prowadzenie robót, była nieoceniona
– podkreśla Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
– Dziś wszyscy z ulgą patrzymy na siebie,
mówiąc „udało się” – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Musieliśmy rozkopać miasto, żeby
je uporządkować. Dzięki temu jest teraz
piękniejsze, bo widzimy zupełnie nowe oblicze poszczególnych dzielnic – dodaje.
Przedstawiciele wykonawców robót
w obu dzielnicach zgodnie wskazują
na bardzo dobrą współpracę zarówno z zabrzańskimi wodociągami, jak
i mieszkańcami. – Nie sposób zapomnieć
o wsparciu rady dzielnicy – podkreśla
Paweł Grünberg z zarządu prowadzącej roboty na Zaborzu Południowym
firmy IDS-BUD S.A. – Obecnie wchodzimy w roczny okres zgłaszania wad,

8

foto: Igor Cieślicki

Osiedle Borsig w Biskupicach i Zaborze Południowe to kolejne
dzielnice, w których zakończyły się prace w ramach gigantycznego projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście. Roboty trwają jeszcze tylko w Pawłowie. Ich zakończenie planowane jest wiosną.

Nowa sieć wodno-kanalizacyjna na
osiedlu Borsig i na Zaborzu Południowym powstała w ramach II etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. To
największa inwestycja w historii Zabrza,
której łączna wartość sięga prawie 800
mln zł. Koszt samego II etapu przedsięwzięcia to 211 mln zł. Prawie 102 mln
zł stanowi dofinansowanie z unijnego
Funduszu Spójności. Reszta pieniędzy
pochodzi z kasy miasta oraz ZPWiK.
– Zaawansowanie robót napawa optymizmem. W Pawłowie wynosi ono obecnie 97
procent, w pozostałych dzielnicach prace
zostały wykonane w 100 procentach –
podsumowuje Danuta Bochyńska-Podloch, kierownik Jednostki Realizującej
Projekt. 
GOR

Kontrakty w liczbach:
przebudowa kanalizacji sanitarnej
Biskupice

5 km

Zaborze
Południowe

15 km

przebudowa kanalizacji deszczowej

Tak wyglądają ulice po zakończeniu robót

w czasie którego będzie można sygnalizować ewentualne niedociągnięcia. Jestem
przekonany, że wykonana przez nas sieć
będzie służyła mieszkańcom przez długie
lata – dodaje.
Wątpliwości co do tego nie ma Jan Kasprzyk, przewodniczący Rady Dzielnicy
Zaborze Południowe. – Wszystko, o co
tylko poprosiliśmy wykonawców, zostało
zrobione. Nikt nie robił żadnych problemów. Wszystko odbywało się w bardzo
sympatycznej i kulturalnej atmosferze.
Jeśli jeszcze w Zabrzu będzie coś do rozkopania, to na pewno warto wybrać tę firmę
– przekonuje Jan Kasprzyk.
– Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość –
uśmiecha się Andrzej Duda z Zakładu
Instalacji Budowlanych Witold Szostak,
Andrzej Duda, która budowała nową
sieć na osiedlu Borsig. – Mam nadzieję,
że będziemy mieli jeszcze okazję współpracować – dodaje.
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Biskupice

6 km

Zaborze
Południowe

15 km

przebudowa sieci wodociągowej
Biskupice

4 km

Zaborze
Południowe

11 km

odtworzenie nawierzchni dróg
Biskupice

26 tys. m kw.

Zaborze
Południowe

76 tys. m kw.

wartość kontraktu
Biskupice

9,6 mln zł

Zaborze
Południowe

39,6 mln zł
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Walne Zgromadzenie GZM wybrało nowe władze

foto: UM Zabrze

Prezydent Zabrza na czele metropolii

Obrady Walnego Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Górnośląski Związek Metropolitalny ma nowe władze. Podczas odbywającego się 20 lutego Walnego Zgromadzenia
zdecydowano, że przewodniczącą zarządu została prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Do zarządu weszli także
samorządowcy z Katowic, Gliwic, Rudy Śląskiej, Sosnowca,
Jaworzna i Bytomia.
Małgorzata Mańka-Szulik zastąpiła
prezydenta Świętochłowic Dawida Kostempskiego, który ustąpił po czteroletniej kadencji. – Każdy z nas pracuje
na co dzień dla dobra Śląska i jego mieszkańców. Niezależnie od tego czy to praca
w swoim mieście, czy realizowana szerzej.
Dzięki współpracy kilkunastu miast w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego osiągane efekty mogą być jeszcze
lepsze – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Skoro udało się
stworzyć GZM, to obowiązkiem kolejnych
prezydentów, a tym samym członków
zarządu związku, jest nie tylko kontynuowanie dotychczasowych przedsięwzięć,
ale i dokładanie kolejnych cegiełek, by
potencjał Śląska był coraz lepiej widoczny.
Istotne obszary to komunikacja, promocja regionu, wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw. Pracy jest bardzo dużo.
Wierzę, że wspólnie z kolegami z GZM uda
nam się ten śląski potencjał wykrzesać
i pokazać – dodaje prezydent Zabrza.
Nowe władze GZM wybrano podczas
Walnego Zgromadzenia GZM, tworzonego przez prezydentów miast wchodzących w skład organizacji. Przewodniczącym Zgromadzenia został
prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.
Wiceprzewodniczącymi Zgromadzenia
wybrano prezydenta Dąbrowy Górni-

czej Zbigniewa Podrazę oraz Marka
Kopałę, wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Gliwice.
Do zarządu GZM, poza prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik, weszli także
prezydent Katowic Marcin Krupa, gliwicki radny Jarosław Wieczorek, przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
Kazimierz Myszur, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, prezydent Jaworzna Paweł Silbert i prezydent Bytomia Damian Bartyla.
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
podkreśla, że priorytetem będzie dla
niej zdynamizowanie działań GZM.
Istotne jest również zwiększenie liczby
miast należących do Związku. – Ważne,
byśmy nie ograniczali się tylko do współpracy największych miast, ale też żebyśmy tę mapę GZM uzupełnili o kolejne –
zaznacza prezydent Zabrza.
Najbardziej znaną inicjatywą GZM stał
się dotąd grupowy przetarg na zakup energii elektrycznej dla samorządów i ich instytucji. W 2013 r. gminy
oszczędziły dzięki temu około 8 mln zł,
a w 2014 r. – około 13 mln zł. Ostatnio
powstało też metropolitalne studium
transportowo-komunikacyjne, z którego będą mogły korzystać miasta.
– Metropolia Silesia powstała po to,
aby wspólnie podejmować zagadnienia

dotyczące miast naszego regionu. Dziś
stoimy przed takimi wyzwaniami, jak
między innymi restrukturyzacja górnictwa. Podejmujemy działania, aby przygotować się do ewentualnych następstw
tego procesu. Wspólny głos samorządów
znaczy więcej, niż odosobnione sugestie
– podsumowuje prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. 

GOR

Trzynaście miast
Górnośląski Związek Metropolitalny
powstał w 2007 r. Obecnie tworzy go
trzynaście miast na prawach powiatu, leżących na obszarze konurbacji
śląsko-dąbrowskiej. Powstała w ten
sposób metropolia górnośląska to
największy w tej części Europy wielkomiejski organizm. Na powierzchni 1218 km kwadratowych mieszka
blisko 2 miliony ludzi, a gęstość zaludnienia wynosi 1642 osoby na km
kwadratowy. Podstawowym celem
GZM jest utworzenie dynamicznie
rozwijającego się wielkomiejskiego
ośrodka, zdolnego do skutecznej
konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie.
GZM umożliwić ma miastom wspólne planowanie rozwoju i staranie się
o pieniądze na inwestycje.
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Plan pracy komisji Rady Miasta
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Komisja Budżetu i Inwestycji
12.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.03 godz. 16.00 – Specjalna Strefa Ekonomiczna; rozwój terenów inwestycyjnych w mieście.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
12.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.03 godz. 16.00 – parki i skwery jako tereny rekreacyjne Zabrza.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
11.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.03 godz. 16.00 – miejsca pamięci w Zabrzu – znane i zapomniane, aktualizacja
informacji, stan zachowania, problemy
ich ochrony.
Komisja Oświaty i Wychowania
11.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.03 godz. 17.00 – czy zabrzańskie szkolnictwo zawodowe jest atrakcyjne dla
klienta i odpowiada zapotrzebowaniu na
lokalnym rynku pracy? Rok Szkoły Zawodowców – jakie działania są prowadzone
w sferze: współpracy z pracodawcami
(kształcenie dualne), Powiatowym Urzędem Pracy, rozwoju pozaszkolnych form
kształcenia i uczenia się, rozwoju doradztwa zawodowego oraz systemu informacji edukacyjno-zawodowej, wspierania
szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, monitorowania losów
absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, doskonalenia procesu
potwierdzania efektów kształcenia zawodowego, promowania kształcenia zawodowego.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
9.03 godz. 15.00 – poprawa gospodarki
wodno-ściekowej, II etap – realizacja, wykonanie, perspektywy zakończenia.
12.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
9.03 godz. 16.00 – strategia rozwoju monitoringu w naszym mieście; realizacja
programu e-Zabrze w zakresie projektu
dot. bezpieczeństwa publicznego.
11.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
12.03 godz. 15.00 – kontrola realizacji
wybranych uchwał Rady Miasta; doraźne
kontrole wynikające z wniosków napływających do Komisji Rewizyjnej.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
11.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.03 godz. 16.00 – parki i skwery jako tereny rekreacyjne Zabrza.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
12.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.03 godz. 17.00 – pomoc społeczna
w mieście: bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, eurosieroctwo, bezdomność; sytuacja bieżąca (statystyka) oraz założenia
poprawy obecnego stanu w świetle Strategii Rozwoju Miasta na lata 2015–2025.
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Za nami lutowa sesja Rady Miasta

Jedno z głosowań podczas lutowej sesji Rady Miasta

Rekordowa frekwencja
na szlaku zabytków techniki
„Program Opieki nad Zabytkami Miasta Zabrze na lata 2015–
2018” przyjęli radni podczas lutowej sesji Rady Miasta. Określili również kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Radni wytypowali troje swoich przedstawicieli do składu komisji ds. przyznawania nagród miasta na rok 2015
dla zawodników i trenerów za wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie. Wybrani zostali Łucja Chrzęstek-Bar, Marian Czochara i Jan Dąbrowski.
Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski mówił podczas sesji o otwarciu
nowego budynku Wydziału Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz
nowych przedsięwzięciach w ramach
programu „Aktywne Zabrze”. – Liczba
uczestników programu systematycznie
rośnie, dlatego chcemy zaproponować
nowe dyscypliny. To na przykład badminton i pływanie z elementami gimnastyki
korekcyjnej – wyliczał wiceprezydent
Krzysztof Lewandowski.
Wśród poruszanych tematów znalazł
się także dobiegający końca gigantyczny projekt poprawy gospodarki
wodnościekowej oraz rosnąca liczba
turystów odwiedzających obiekty na
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Wszystkie z 36 obiektów
tworzących szlak odwiedziło w 2014 r.
łącznie 724 tysiące osób. Nigdy wcześniej frekwencja nie była tak wysoka.
Najchętniej odwiedzanym miejscem
okazała się zabrzańska Kopalnia Gu-
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ido. W ubiegłym roku gościła ona ponad 135 tysięcy turystów. Mniej więcej
jedna trzecia z nich to osoby spoza województwa śląskiego, w tym blisko 6,4
procent z zagranicy.
Radni ponownie wybrali również wiceprzewodniczących Rady. Głosowanie
musiało zostać powtórzone po tym,
jak poprawność przeprowadzenia poprzedniego zakwestionował wojewoda
śląski. Wiceprzewodniczącymi zostali
Borys Borówka, Krystian Jonecko i Bogusław Znyk. 
SOR

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1
pn. 15–16, czw. 10–11

2 (pn.)
5 (czw.)
9 (pn.)
19 (czw.)
23 (pn.)
26 (czw.)
30 (pn.)

Marzec

Mirosław Dynak 		
Joachim Wienchor
Grzegorz Olejniczak
Dariusz Walerjański
Elżbieta Adach
Antoni Strzoda
Damian Trześniewski
Janusz Bieniek
Łucja Chrzęstek-Bar
Jan Dąbrowski
Rafał Marek
Alojzy Cieśla
Łukasz Pach
Dariusz Walerjański
Łukasz Urbańczyk

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu skutecznie sięga po unijne dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu uczestniczy w wielu projektach z unijnym wsparciem

Z unijnym wsparciem
naprzeciw bezrobotnym
Prawie 43 mln zł to wartość unijnych projektów, w jakich
od 2008 r. uczestniczy Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
Aktualnie trwa dziewięć z nich, w tym dwa szczególnie innowacyjne. Projekt „Schematom Stop!” skierowany jest
do rodzin zagrożonych społecznym wykluczeniem z powodu bezrobocia. „Metamorfoza” ma z kolei pomóc
w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Do końca marca tego roku realizowany jest rozpoczęty w styczniu 2014 r.
projekt „Schematom Stop! Wspólne
działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.
Do końca stycznia 2015 r. skierowano
wsparcie dla dziesięciu rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy
społecznej z terenu Zabrza.
– Działania realizowane były
w ramach czterech modułów
odpowiadających na potrzeby rodzin będących w projekcie – mówi Katarzyna Król
z referatu ds. projektów PUP w Zabrzu.
– Moduł zatrudnieniowy obejmował między innymi kurs prawa jazdy kategorii B,
kurs ogólnobudowlany, szkolenie z zakresu pracownika administracyjno–biurowego i opiekę nad dziećmi w trakcie szkoleń
rodziców – wylicza Katarzyna Król.

W ramach modułu społecznego i integracyjnego rodziny mogły uczestniczyć w działaniach zwiększających
kompetencje społeczne, jak np. piknik rodzinny, warsztaty medyczne dla
dzieci, warsztaty savoir-vivre’u, finansowanie przejazdów na spotkania.
W części rodzinnej organizowany był
wyjazd wakacyjny połączony z warsztatami rozwoju rodziny i zajęciami
rekreacyjnymi, porady prawne, porady dietetyka i psychologa. W ramach
modułu sportowo-kulturalnego zaplanowano comiesięczne wyjście do kina,
na basen, udział w szkółce pływackiej,
kurs samoobrony, wycieczkę do Kopalni Guido w Zabrzu oraz Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.
– Projekt odpowiadał na potrzebę stosowania
kompatybilnego
systemu
wsparcia, który miał przyczynić się do

częściowego uniezależnienia się rodzin
od pomocy społecznej i instytucji rynku
pracy. Umożliwił także przetestowanie
nowych instrumentów, takich jak kontrakt rodzinny i rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji
społecznej, które w przyszłości mogłyby
stanowić nowe rozwiązania legislacyjne
dla systemów rynku pracy i pomocy społecznej – zwraca uwagę Katarzyna Król.
– Projekt ma charakter innowacyjny, bowiem ukierunkowany jest na całą rodzinę, a nie na pojedyncze osoby. Zakłada
wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w oparciu o powołany Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę.
W jego skład wchodzą przedstawiciele
takich instytucji, jak Powiatowy Urząd
Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
Urząd Miasta, Towarzystwo im. św. Brata
Alberta, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień czy też Komenda Miejska Policji – dodaje.
We wrześniu 2013 r. ruszył trwający do
czerwca 2015 r. projekt „Metamorfoza.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze”.
– Ze wsparcia skorzystało
ogółem 101 osób z różnym
stopniem i rodzajem niepełnosprawności – mówi Anna
Zięba z referatu ds. projektów PUP w Zabrzu. – W ramach przedsięwzięcia 43 osoby skorzystały ze stażu
dobranego do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczestników, w tym 27 nadal staż kontynuuje. Dla osób wymagających dodatkowego wsparcia dostępny
był trener pracy, pomagający osobom
niepełnosprawnym wykonywać ich obowiązki w miejscu zatrudnienia, oraz
asystent osoby niepełnosprawnej, który
zapewniał indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników, w tym
pomoc w przemieszczaniu się po mieście,
w dotarciu na szkolenie itp. Osoby, które
chciały dodatkowo podnieść swoje kwalifikacje, mogły skorzystać ze szkoleń zawodowych – dodaje.
Wśród unijnych projektów, w jakich od
2008 r. uczestniczył PUP w Zabrzu, znalazły się m.in. przedsięwzięcia „Krok
do przodu”, „Droga do zatrudnienia”,
„Wiedza źródłem tolerancji”, „Klucz do
sukcesu”, „Aktywny mikroprzedsiębiorca”, „Aktywni młodzi” czy „Szansa
na przyszłość”. – Przewidywana suma
wydatków na realizację projektów rozpoczętych w latach 2008–2014 to 42,9 miliona złotych – mówi Anna Zięba.

ST
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Młodzi przedsiębiorcy po raz drugi rywalizowali na najlepsze biznesplany

Nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca odbiera Krzysztof Polok

Laureatka II miejsca Aleksandra Jabczyńska

Od dobrego pomysłu
do sukcesu w biznesie

fo

tułę, w której zasiadali przedsiębiorcy,
przedstawiciele samorządu lokalnego
oraz gospodarczego. Wśród nich byli
m.in.: Józef Piętoń z Banku Gospodarstwa Krajowego, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
Alina Nowak, Bogusława
Bartoszek z Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, Katarzyna Kucia
Dotyczyły różnych dziedzin życia. Wiązały się z różnymi na- z Zabrzańskiego Centrum
kładami finansowymi. Łączyła je kreatywność i nietuzinkowe Rozwoju Przedsiębiorczości
i Zbigniew Barecki z Przedsiępodejście do działalności gospodarczej. W lutym poznaliśmy biorstwa Górniczego Demex.
laureatów drugiej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Wśród trzynastu zgłoszonych
biznesplanów były projekty
Przedsięwzięcie organizowane jest przez Zabrzańdotyczące fotografii,
skie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
gastronomii, edukacji, rozrywki,
turystyki czy
je
coraz
więcej
Konkurs „Zabrzański Biznesplan 2014”
też rekreacji
został podsumowany podczas gali przy- p r z y j a c i ó ł
dla
zwiegotowanej 27 lutego w Hotelu Diament. – zwracarząt. Człon– Stoję tu z ogromną radością i wzrusze- ła uwagę
kowie kapiniem. Cieszę się, że nasza inicjatywa zysku- prezydent
tuły wybrali
Zabrza
i nagrodzili
MałgorzaZabrzański Biznesplan
pięć pomyta
Mań2014 w liczbach
słów. Najwyka-Szulik.
żej oceniony
– Gratuluję
został
projekt
młodym
luFinałowa gala w Hotelu Diament
przygotowany
dziom,
którzy
biznesplanów zgłoszono
przez
Magdalenę
mają tak wspaniado konkursu
Ziółkowską (na zdj. obok),
łe pomysły. Dziękuję
która na co dzień prowadzi agensponsorom, którzy wzmacniają te inicjatywy. Wierzę, że przed- cję artystyczną M.Art Promotion.
siębiorcy, którzy dziś zaczynają dzia- – „Laboratorium doktora Łodygi”
sponsorów zyskało
łalność, wypełnią przestrzenie naszego będzie oferować innowacyjne zaprzedsięwzięcie
miasta – podkreślała pani prezydent. jęcia dodatkowe dla dzieci, poszeKonkurs „Zabrzański Biznesplan” został rzające wiedzę z zakresu biologii
zorganizowany po raz drugi. Swoje po- czy geografii. Nagrodę przeznaczę
mysły na biznes można było zgłaszać do na zakup nowoczesnego sprzętu
to łączna wartość nagród
połowy grudnia ubiegłego roku. Projek- niezbędnego do ich prowadzenia –
ty były następnie oceniane przez kapi- tłumaczy Magdalena Ziółkowska.
: Ig
to

or

ślick
Cie

i
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I miejsce

Magdalena Ziółkowska
„Laboratorium doktora Łodygi” –
innowacyjne zajęcia edukacyjne
dla dzieci z zakresu biologii, geografii i astronomii, prowadzone
w formie doświadczeń i eksperymentów w lokalu zapewniającym dostępność zajęć również
dzieciom niepełnosprawnym;
rozwój kreatywności i samodzielności u dzieci.
foto: Igor Cieślicki

II miejsce

Zespół nagrodzony za biznesplan dotyczący innowacyjnego materiału kompozytowego

Na drugim miejscu znalazły się ex
aequo dwa biznesplany. Jeden z nich
dotyczył produkcji przypominającego
marmur innowacyjnego mineralnego

materiału kompozytowego, służącego do przygotowywania przedmiotów
dekoracyjnych, jak np. gazony czy fontanny. Aleksandra Jabczyńska została
z kolei nagrodzona za projekt dotyczący stworzenia centrum rekreacyjnego dla zwierząt. – Dziękuję i gratuluję
wszystkim uczestnikom. I zapraszam
już do siebie na szkolenia – zaznaczała na scenie Aleksandra Jabczyńska.
Trzecie miejsce przypadło w udziale
Krzysztofowi Polokowi, który zajmuje
się na co dzień kuchnią molekularną.
– Pierwszy raz wziąłem udział w jakimkolwiek konkursie i od razu znalazłem się
na podium. Nie spodziewałem się. Bardzo dziękuję – mówił Krzysztof Polok.
Tadeusz Donocik, szef Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, gratulował podczas gali zarówno młodym
przedsiębiorcom, jak i wspierającym
ich doświadczonym kolegom. – Takie
działania pomagają w przekształcaniu
postindustrialnego regionu, jakim jest
Śląsk, w region nowoczesnych technologii – zwracał uwagę Tadeusz Donocik.
– Dziękuję za kolejną inicjatywę, która świadczy o tym, że Zabrze to miasto
przyjazne przedsiębiorcom – podkreślał Adam Kołodziejski, szef Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta.
Zwycięzcy II edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan” otrzymali m.in. nagrody pieniężne. Wśród nagród był także
wynajem pomieszczeń za symboliczną złotówkę, kursy językowe, wyjazdy
weekendowe, usługi doradcze i sprzęt
biurowy. – Życie zweryfikuje, który z biznesplanów był najlepszy, ale każdy projekt, w którego przygotowanie włożono
tak wiele energii, musi przynieść dobre
efekty – podsumowuje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR

Bartosz Kamiński, Sławomir
Nawrot, Bogusław Kamiński,
Adam Samulak, Dorota Dębska,
Patrycja Malcherek
„Marmuro-produkcja innowacyjnego mineralnego materiału
kompozytowego o zastosowaniu
dekoracyjnym” – pomysł polega
na budowie systemu niewielkich
lokalnych społecznych zakładów
wytwarzających i sprzedających
produkty wykonane z innowacyjnego materiału, kompozytu mineralnego opartego na cemencie, z wyglądu przypominającego
marmur (ławki, fontanny, kosze
na śmieci itp.).

II miejsce

Aleksandra Jabczyńska
„Pies potrafi” – stworzenie centrum rekreacyjnego dla zwierząt;
połączenie hotelu, sklepu zoologicznego, szkoleń oraz salonu
fryzjerskiego dla psów.

III miejsce

Krzysztof Polok
„Tematyczne bufety molekularne” – bufety oferujące zestaw
przekąsek przygotowanych za
pomocą nowoczesnych technik kulinarnych; pokazy kuchni
molekularnej oraz podstawowe
szkolenia i warsztaty z zakresu
kuchni molekularnej, unowocześnienie usług cateringowych.

Wyróżnienie

Katarzyna Goździcka
„Centrum edukacji żywieniowej
i dietoterapii” – zaspokojenie
potrzeb mieszkańców na szeroko rozumiane usługi dietetyczne,
edukacja żywieniowa, specjalistyczne poradnictwo dietetyczne, układanie jadłospisów.
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W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna edycja „Mody na polski”

Po polsku znaczy modnie

foto: Oliwia Moskalik

co oznacza bycie odpowiedzialnym nie
tylko za siebie, swoich bliskich, ale też
za obcego człowieka. – Bardzo wielu
ludzi zapomina, że nasz ojczysty język
może być piękny. Uczymy się innych języków, uważamy, że są lepsze, a prawda
jest taka, że Polska i nasz język są po prostu piękne i naprawdę warto to pokazać
– mówiła z przekonaniem Paulina Eckert, uczennica współorganizującego
imprezę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12.
foto: TV Z
A BR
W ramach akcji pokaz sprawnoZE
ści zaprezentowała Szkolna
Grupa Ratownicza z ZSO
nr 12. Wystąpił też zespół
Oberschlesien. DopełPokaz Szkolnej Grupy Ratowniczej z ZSO nr 12
nieniem tegorocznego
wydarzenia była wystaO odpowiedzialności za drugiego człowiewa obrazów uczniów
zabrzańskich
szkół
ka, w kontekście wypraw wysokogórskich,
plastycznych z Zespołu
mówili uczestnicy szóstej już edycji „Mody
Szkół nr 18, zatytułowana
„Góry moje”.
na polski”. Impreza, której celem jest zwróZ portretami himalaistów
Przypomnijmy, że w 2009 r.
cenie uwagi na wielowymiarowość języka polUNESCO ustanowiło 21 lutego
Międzynarodowym
Dniem Języka
skiego w jego różnorodnych odmianach, odbyła
Ojczystego. „Moda na polski”, jako ogólsię 26 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury.
nopolski projekt, powstała z inicjatywy
Rady Języka Polskiego przy Prezydium
„Przyjaciela
nie
zostawia
się
w
górach
Tegoroczna „Moda na polski” upłynęła
pod hasłem odpowiedzialności, poru- nawet wtedy, gdy jest tylko bryłą lodu”. Polskiej Akademii Nauk we współpracy
szonej w kontekście gór. Przywołano Ani Klimek, ani Żuławski nie powrócili z Biblioteką Śląską. Co roku, podczas
kolejnych edycji, podejmowane są inne
postacie Klimka Bachledy i Wawrzyńca szczęśliwie ze swoich wypraw.
Żuławskiego. „Mus cłeka ratować” – te Młodzi ludzie, przypominając te dwie tematy. Pierwsza „Moda na polski” dosłowa wypowiedział Klimek Bachleda. sylwetki, zastanawiali się, czym jest od- tyczyła związków gwary śląskiej i języka
MM
Z kolei Wawrzyniec Żuławski mawiał, że powiedzialność w dzisiejszych czasach, polskiego. 

Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie się z fiskusem

Dzień Otwarty w zabrzańskiej skarbówce
Na Dzień Otwarty zaprasza w sobotę, 7 marca, Urząd Skarbowy w Zabrzu. Będzie można uzyskać informacje w zakresie prawa podatkowego, a także skorzystać ze szkolenia na
temat e-administracji.
Placówka czynna będzie 7 marca w godzinach od 9 do 13. W ramach Dnia
Otwartego będzie możliwość złożenia
zeznania rocznego, uzyskania informacji podatkowych niezbędnych do
wypełnienia zeznań rocznych oraz wysyłania deklaracji podatkowych przez
Internet.
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– Pracownicy urzędu będą udzielać pomocy w przesłaniu zeznań rocznych za
pomocą www.e-deklaracje.gov.pl na specjalnie do tego przygotowanym stanowisku komputerowym – zwraca uwagę
Marek Schuetz, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego
w Zabrzu.
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Dodatkowo o godzinie 10 i 12 odbędzie
się szkolenie przybliżające tematykę
e-administracji (platforma e-PUAP, profil zaufany, portal podatkowy, usługa
wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych oraz e-deklaracje).
Pracownicy zabrzańskiej skarbówki
będą również pomagać w przesłaniu
zeznania drogą elektroniczną w Centrum Handlowym M1. W tym celu przygotowane zostanie specjalne stanowisko w pasażu handlowym. Akcja „Szybki
PIT” odbędzie się w dniach 13, 14 i 15
marca od godziny 12 do 18. 
GOR

wokół nas
Ruszyła przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza

W najbliższych tygodniach kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

Dostosowująca się do natężenia ruchu sygnalizacja świetlna,
dodatkowy pas ruchu dla samochodów i wysepka dla pieszych
pojawią się u zbiegu ulic Wolności i Kondratowicza. Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania ruszyła pod koniec lutego.
– Nie mówimy wyłącznie o kosmetyce czy
drobnych poprawkach. Tu chodzi o bezpieczeństwo. Kiedy pojawiła się szansa na
dofinansowanie inwestycji, skorzystaliśmy
z możliwości – mówi Kazimierz Ladziński,

dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
Na skrzyżowaniu ulic Wolności i Kondratowicza często dochodziło do kolizji,
potrąceń, a nawet wypadków śmier-

telnych. Zaplanowane prace obejmą
poszerzenie ul. Kondratowicza, wymianę nawierzchni jezdni oraz naprawę
chodników. Przebudowane zostaną
przystanki autobusowe. Na poprawę
bezpieczeństwa wpłynąć ma też wprowadzenie tzw. sygnalizacji akomodacyjnej. Dzięki temu częstotliwość zmiany
świateł ma być dostosowana do natężenia ruchu. Powstanie także wysepka
dla pieszych.
Całkowita wartość projektu przebudowy to 2,3 mln zł. Aż 85 procent tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków
unijnych. Rozpoczęcie modernizacji
planowane jest z początkiem marca.
Prace na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza i Wolności potrwają maksymalnie 2,5 miesiąca. W czasie robót ulica
Myśliwska będzie zamknięta na 2-3
tygodnie, dodatkowo pasy ruchu będą
zwężone.

SOR

foto: UM Zabrze

foto: Igor Cieślicki

Szeroko i nowocześnie, czyli bezpiecznie

Specjaliści podzielą się z rodzicami swoimi doświadczeniami

O wychowaniu bez przemocy
– Konferencja skierowana jest przede
wszystkim do rodziców i społeczności
lokalnej dzielnicy Helenka, ale również
do wszystkich zainteresowanych problematyką wychowywania bez przemocy
oraz metod wychowawczych – tłumaczy
Renata Aust, pedagog z Gimnazjum
nr 24. W spotkaniu wezmą udział psycholodzy, kurator zawodowy, policjant,
pracownik socjalny oraz osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych. Konferencja „Jak wychowywać dziecko bez przemocy?”
rozpocznie się 23 marca o godzinie 16
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-

foto: Igor Cieślicki

Tematowi wychowania dzieci bez przemocy będzie poświęcona
trzecia już konferencja z cyklu „Zagrożenia współczesnego świata dla Ciebie i Twojego dziecka”. Organizują ją wspólnie Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana i Szkoła Podstawowa nr 30.

Konferencja odbędzie się w Gimnazjum nr 24

wej nr 30 w Zabrzu przy ul. Wawrzyńskiej 11.
WG

Dla piratów czerwone
Zmiany, które wpływają na poprawę
bezpieczeństwa, dostrzec można również na Helence i w Pawłowie. W rejonie
przejść dla pieszych u zbiegu ulic Jordana i Łapkowskiego oraz obok szkoły
przy ul. Sikorskiego według nowych zasad działa sygnalizacja świetlna. Zmieniło się sterujące nią oprogramowanie,
pojawiły się kamery. W efekcie sygnalizator cały czas pokazuje kierowcom
czerwone światło. Zmienia się ono na
zielone dopiero wtedy, gdy samochód
wjedzie w obszar monitorowany przez
kamery. Warunkiem jest jednak jazda
z dozwoloną prędkością. Gdy auto jedzie za szybko, sygnał pozostaje czerwony. System „all red” wspiera też
pieszych. Kiedy podejdą do przejścia
i nacisną przycisk, natychmiast zapala
się zielone światło. Takie rozwiązanie
wymusza ograniczenie prędkości w obrębie przejść dla pieszych.
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Już po raz 105. w historii wszystkie kobiety świętować będą 8 marca

Na jlepsze ż yczenia dla
– W naszym świecie byłyście na piedestale. Wszyscy zabiegali
o wasze względy. Kochali was, obsypywali kwiatami. Byłyście
natchnieniem poetów, symbolem wyższych idei, piękna – mówił o kobietach Albert, jeden z głównych bohaterów „Seksmisji” Juliusza Machulskiego. I choć wszystkie panie zasługują na
wyjątkowe traktowanie przez cały rok, to przed nami święto,
przy okazji którego szczególnie warto o tym pamiętać...

Prywatnie pani Róża jest mamą sześcioletniej Julii i dwuletniej Liliany. – W mojej rodzinie, przynajmniej w liczbach, to
kobiety są górą. Mojego męża,
Dawida, poznałam w Centrum. Jak widać, chemia
zadziałała – śmieje się
pani Róża. – Dzień
Kobiet to dla mnie
dzień, w którym
można na chwilę
zapomnieć
o
obowiązkach, wystroić
się do pracy
i poczuć się
bardziej kobieco. W tym dniu
słyszymy wiele
komplementów,
jesteśmy obdarowywane
kwiatami
i to wprowadza nas
w dobry nastrój. Dzień
Kobiet najczęściej spędzam
na wypadach w damskim gronie
do kosmetyczki albo SPA – zdradza pani
Róża.

Anna Olejniczak-Pytel z zawodu jest
***
lekarzem weterynarii. – Moją pasją stała się kardiologia zwierząt. W 2012 roku Róża Szweda pracuje w Centrum Maskończyłam specjalizację
teriałów Polimerowych i Węgloz tej dziedziny w Luwych PAN. – Do Centrum
xemburgu. Pracuję
trafiłam na piątym roku
jako konsultant
studiów,
prowadząc
kardiologiczny
badania
związane
w przychodz pracą magisterniach
dla
ską. Wówczas na
zwierząt na
serio zaczęła się
terenie camoja
przygoda
łego kraju
z chemią. W pracy
– opowiada
naukowej pociąga
pani Anna,
mnie jej nieprzektóra przed
widywalność. Bywa,
rokiem zwyże otrzymujemy tak
Anna Olejniczak-Pytel
ciężyła w pierwzaskakujące wyniki, iż
szej edycji konwywracają do góry nokursu
„Zabrzański
gami dotychczas stawiane
***
Biznesplan”. Teraz w Zatezy – uśmiecha się Róża Szweda.
brzu prowadzi własny gabinet kardiolo- – Praca naukowa pozwala ciąAgnieszka Żyłka rozpoczęgiczny dla zwierząt.
gle się rozwijać i spełniać
ła w styczniu piąty
– Najpiękniejsze jest w tym zawodzie to, swoje ambicje. W rarok służby w poliw jaki sposób zwierzęta odwdzięczają się mach pracy doktorcji. – Wcześniej
za pomoc – uśmiecha się Anna Olejni- skiej opracowałam
pracowałam
czak-Pytel, prywatnie mama 2,5-letniej metodę syntezy
w Sądzie RejoAlinki. – W sierpniu nasza rodzina ponow- powierzchni ponowym w Runie się powiększy – zdradza pani Anna. limerowo-pepdzie Śląskiej,
– Wolny czas spędzam aktywnie z moją tydowych pow Wydziale
rodziną. Oboje z mężem jesteśmy fanami z w a l a j ą c y c h
ds. Nieletnart biegowych i corocznie staramy się na
detekcję
nich – tłustartować w Biegu Piastów. Nasza córecz- enzymów promaczy pani
ka stawia już pierwsze kroki na nartach – teolitycznych.
Agnieszka. –
dodaje.
Mówiąc prościej,
Choć w przePani Anna przyznaje, że Dzień Kobiet metoda może być
ważającej
Róża Szweda
miała okazję obchodzić już w dzieciń- w przyszłości wykoczęści zawód postwie. – Tato, wracając z pracy, przynosił rzystana do produklicjanta kojarzony
każdej kobiecie w rodzinie, niezależnie od cji, wykorzystywanych na
jest z mężczyznami,
wieku, bukiet tulipanów i tak zostało do przykład w medycynie, szybkobiety też sobie w nim
dziś. Mój mąż zawsze organizuje w tym kich i tanich testów diagnostycznych
świetnie radzą. Od początku
dniu niespodziankę. To wyjście do teatru, nowej generacji. Uważam to za moje wszystkie wymagania są równe dla kokina, kolacja albo krótki wypad w góry – największe dotychczasowe osiągnięcie – biet i mężczyzn. To, co może wyróżniać
mówi pani Anna.
dodaje.
kobiety w tej pracy, to większa empatia
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dla wszystkich pań!

dostać w tym dniu sympatyczne życzenia
wobec ludzi. Pracuję w Wydziale Pre***
i jakąś ładną wiązankę kwiatów. A na tym
wencji. Choć wszyscy mamy przydzielone
zadania, każdy dzień nas czymś za- Agnieszka Pluskota to trener i prezes też się trochę znam, bo jestem po kursie
skakuje, stawia przed nami KKS Zabrze. – Z piłką nożną mam kon- florystyki – podkreśla pani Agnieszka.
nowe wyzwania, innych takt od podstawówki. Przeszłam wszystludzi, inne proble- kie szczeble piłkarskiego wtajemniczenia,
my. Jednego dnia przez kadrę młodzików aż do reprezenta***
spotykam
się cji kraju, w której występowałam podczas
z
młodzieżą, studiów na katowickiej Akademii Wycho- Elżbieta Błaszczyk jest w DB Schenker
innego
za- wania Fizycznego – wspomina
tokarzem na tzw. linii potokowej.
bezpieczam pani Agnieszka, która
Po kilkunastu latach wychomecz Górni- obecnie uczy także
wywania dzieci, gdy te
ka. Bardzo wuefu i informatyki
stały się samodziellubię swój w Gimnazjum nr
ne, pani Elżbieta
zawód
– 2. – Granie w piłzapragnęła wróp o d k r e - kę i trenowanie
cić do pracy. Zośla
pani to moja prawstała tokarzem.
Agnieszka.
dziwa pasja.
Fachu nauczyła
M ę ż a t k a Poświęcam
się w poprzedz trzynasto- temu bardzo
niej firmie, toletnim
sta- dużo
czasu.
cząc precyzyjne
żem jest mamą Czasem przyłożyska do samodwóch
synów chodzi
jednak
chodów.
eszka Żyłka
Agnieszka Pluskota
w wieku 11 i 6 lat. chwilowy
przeW DB Schenker praLubi spędzać czas ak- syt i wtedy szukam
cuje przy tokarce nutywnie. Chodzi na basen, ucieczki w inne dziedzimerycznej, na której obbiega. Do tego typu zajęć zachę- ny, całkiem odmienne od
rabia zdecydowanie większe
ca też synów. – Dzień Kobiet to bardzo sportu. Chodzę na przykład na zajęgabaryty – koła do lokomotyw i wamiły dzień, aczkolwiek w mojej rodzinie cia z decoupage’u. Wtedy mam możliwość gonów. W trakcie jednego dnia pracy
lubimy celebrować swoje małe chwile, dążenia do precyzji i manualnej perfekcji. jest w stanie wytoczyć osiem kół, podktóre przydarzają się na co dzień, a nie Wielu moich znajomych dziwi się, że ja, czas gdy w poprzedniej pracy, w tym
od święta. Mam fajnych synów,
zawsze energiczna i spontanicz- samym czasie, toczyła kilkaset elemenktórzy potrafią bez okana, potrafię nagle tak się tów. – Tu mogę sobie pozwolić na nieco
zji podarować mi
wyciszyć i skupić. Za- więcej tolerancji, ale praca niewątpliwie
kwiatek czy zrobić
wsze powtarzam, wymaga dużo cierpliwości, skupienia
laurkę. W Dniu
że moje prace i koncentracji. Zero pośpiechu – uśmieKobiet także
wyglądają jak cha się Elżbieta Błaszczyk.
starają się,
nie moje, ale Brak ruchu w pracy nadrabia jeżdżąc na
aby był to
to przecież rowerze i towarzysząc mężowi w węddla mnie
w y r a ź n i e kowaniu. Wtedy może spokojnie oddać
szczególrozdwojo- się ulubionej lekturze kryminałów. Pani
ny dzień.
na dusza Elżbieta przyznaje, że praca tokarza
Mój mąż
k o b i e c a być może nie jest wymarzoną pracą dla
zawsze
c z u w a ł a kobiety, ale podejmując to wyzwanie,
się śmieje,
nad
ich chciała udowodnić, że potrafi, że warto
że jestem
powstaniem spróbować nawet wtedy, gdy są chwiwyjątkowo
– uśmiecha le zwątpienia. Dzisiaj najbliżsi są z niej
uprzywilesię Agnieszka dumni. I  choć w brygadzie pracuje od
jowana w tym
Pluskota.
niedawna, już wie, że jeśli kiedykolwiek
Elżbieta Błaszczyk
względzie, poniePrzyznaje,
że będzie musiała pożegnać się z firmą, to
waż dzień później
Dzień Kobiet kojarzy najbardziej będzie tęsknić za ludźmi.
obchodzę urodziny, więc
jej się przede wszystkim – Są jedyni i wspaniali – mówi pani Elżw marcu czeka mnie tak naprawz ojcem. – To tata dbał zawsze bieta. – O cokolwiek bym nie poprosiła,
dę dwudniowe świętowanie – uśmiecha o swoje panie, czyli o mnie i mamę. Tak zawsze znajdzie się ktoś, kto mi pomoże
się Agnieszka Żyłka.
było przez lata. Pewnie, że przyjemnie jest – dodaje. 
MM, SOR, WG
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Uczniowie spędzający zimowisko w Zabrzu nie narzekali na brak atrakcji

Magiczne ferie na i w głębi ziemi

fo

Niezwykłych wrażeń dostarczyły również zajęcia przygotowane w Kopalni
Guido. W zabytkowej Komorze Kompresorów na poziomie 320 czekało na gości
laboratorium mikroskopowe przygotowane w wielkiej kopule, wyglądającej
jak ludzki mózg. – Można było zobaczyć, jak wygląda krew, ludzka skóra, tkanki, a także
węgiel i jego pochodne
– tłumaczy Andrzej
Mitek z Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
– Przyjrzeliśmy się
także ludzkim organom, zarówno
w skali makro, jak
W Kopalni Guido można było poznać tajniki ludzkiego ciała...
i w naturalnej wielkości. Wśród niesa...i obejrzeć ciekawe preparaty
W niezwykłej scenerii górniczych wyrobisk
mowitych
fantomów
było serce, mózg, oko czy
można było zgłębiać tajniki ludzkiego ciała.
ucho. Poznaliśmy budowę
Były zajęcia plastyczne, zawody sportowe i intereszkieletu. Uczestnicy dowiedzieli
sujące warsztaty. Dla uczniów, którzy nie wyjechali nigdzie się ile kości ma człowiek i jak są one zbudowane – opowiada Andrzej Mitek.
na ferie zimowe, szeroki wachlarz propozycji przygotowały Po raz kolejny na akcję „Zima w bizarówno szkoły, jak i działające w mieście instytucje kultury. bliotece” zaprosiła Miejska Biblioteka
Publiczna. Były konkursy promujące
czytelnictwo i zabawy ruchowe. Zajęcia
W Miejskim Ośrodku Kultury ferie oddla uczniów szkół podstawowych pod
bywały się pod hasłem „W Magicznej
hasłem „Karnawał czas zacząć” przyKrainie Śniegu”. Magicznie było z pewgotowało Muzeum Miejskie. W części
nością na balu przebierańców, gdzie dla
warsztatowej dzieci wykonywały władzieci przygotowano mnóstwo atrakcji.
sne maski karnawałowe. Na chętnych
Uczestnicy nie tylko mieli okazję bawić
czekało lodowisko na terenie Śląskiego
się w pomysłowych przebraniach, ale
Rancha oraz baseny przy placu Krakowrównież, dzięki uruchomieniu pokłaskim i na osiedlu Kopernika. Na spekdów własnej wyobraźni i z pomocą czatakl „Plastusiowy pamiętnik” zaprosił
rodzieja, mogli przenieść się do prawDoświadczenia z ciekłym azotem w MOK-u
Teatr Nowy. I  choć uczniowie wrócili
dziwie baśniowej krainy.
– Byliśmy już w muzeum i w Kopalni Gu- już do szkolnych ławek, mamy dla nich
ido. Teraz przyjechaliśmy na przedstawie- dobrą wiadomość. Niebawem wakacje,
nie do Miejskiego Ośrodka Kultury. Ko- a wraz z nimi kolejna porcja atrakcji!
MM
rzystamy też z nowego basenu. W Zabrzu 
jest w czym wybierać, jeśli chodzi o ofertę
na ferie – mówi Anna Bieniek, mama
6-letniego Kacpra. Podczas ferii w MOK-u nie zabrakło doświadczeń z zastosowaniem ciekłego azotu. Wrażenie na
Przedstawienie „Fabryka śniegu”
dzieciakach zrobiły zwłaszcza warsztaty,
– Wszystkie animacje, spektakle i warszta- podczas których... wytwarzano śnieg. –
ty nawiązywały tematycznie do śniegu. Na W naszym zespole pracują osoby, którym
balu przebierańców dzieci były przebrane nie brakuje kreatywnych pomysłów. Staza bajkowe postacie. Dominowały królew- ramy się urozmaicać zajęcia, żeby dzieci,
ny z krainy śniegu – uśmiecha się Kata- które do nas przychodzą, nie narzekały na
Karnawałowy bal przebierańców
nudę – mówi Katarzyna Flak.
rzyna Flak, dyrektor MOK.
foto: Dawid Klein / MOK

foto: Dawid Klein / MOK

foto: Dawid Klein / MOK

foto: MGW
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Za nami Charytatywny Bal Karnawałowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

foto: Bogusław Makar

Otwierali serca dla serca

Podczas tegorocznych licytacji udało się zebrać ponad 34 tys. zł

Po raz dziewiąty już zorganizowany został w Zabrzu karnawałowy bal charytatywny na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi. W tym roku jego data była wyjątkowa.
Zabawa pod znakiem serca przypadła bowiem w walentynki.
Głównym punktem corocznego balu
jest licytacja przedmiotów przekazanych na rzecz zabrzańskiej fundacji.
W tym roku pod młotek trafiły między innymi obrazy, biżuteria, rzeźby
czy gadżety sportowe. W sumie udało

się zebrać przeszło 34 tysiące złotych.
Każdy z darczyńców podkreślał, że
chociaż w taki sposób może wspomóc
dzieło, które przed laty zapoczątkował w Zabrzu prof. Zbigniew Religa.
– To coś, co może pomóc setkom, tysiąc-

om osób. Mój wkład to kropelka w morzu
potrzeb – mówił Zdzisław Łabik z firmy
Metal Service Center, zwycięzca jednej
z aukcji.
– Dobro, które dajemy innym, wraca do
nas – uważa Ludmiła Jama-Voigt, prezes firmy Voigt.
Pieniądze zebrane podczas licytacji
w całości zostaną przeznaczone na badania kliniczne nad protezą serca. – Za
wszystkim stoi pieniądz, a badania są
ciągle niedofinansowane. Dlatego ważne
jest, żeby dać coś od siebie. Od dziewięciu lat cegiełkę po cegiełce dokłada właśnie ten bal – mówi Małgorzata MańkaSzulik, prezydent Zabrza.
Pieniądze pozwolą zakończyć badania
nad protezą serca nowej generacji.
– Musimy jeszcze wszczepić te protezy
ośmiu pacjentom i wtedy zakończymy
fazę badań doświadczalnych nad tą protezą. Mniej więcej za dwa lata możemy
wprowadzić na globalny rynek medyczny
nową, innowacyjną polską markę Religa
Heart, która będzie marką całej rodziny
nowych protez serca – wyjaśnia dr Jan
Sarna, dyrektor FRK.
Proteza jest nadzieją dla pacjentów,
którzy czekają na przeszczep, bo nowoczesne urządzenie zastąpi ich niewydolny narząd. Dodatkowo proteza
pomoże w regeneracji chorego serca.
Dzięki temu niektórzy pacjenci unikną
przeszczepu. 
SOR

W marcu będziemy świętować 84. urodziny Janoscha

Z Piekarskiej w szeroki świat
Mieszkający niegdyś w nieistniejącym
już budynku przy ul. Piekarskiej pisarz
od lat żyje na Teneryfie. Często jednak
podkreśla, że Zabrze wciąż jest w jego
sercu. Nasze miasto również pamięta
o swoim wyjątkowym obywatelu. Urodziny autora świętować będziemy 9, 11
i 14 marca.
Obchody zainaugurują inscenizacje
słowno-muzyczne bajek Janoscha, które od godziny 10 będzie można oglądać
w Teatrze Nowym. Zaplanowano podsumowanie konkursów rysunkowych

i literackiego poświęconych bohaterom
jego opowieści oraz wspólne czytanie
bajek. Również 9 marca o godzinie 18
odbędzie się w Teatrze Nowym uroczysta promocja wydanej przez Wydawnictwo „Znak” książki Angeli Bajorek „Heretyk z familoka. Biografia Janoscha”.
W środę, 11 marca, o godzinie 18 w Muzeum Miejskim rozpocznie się wernisaż
wystawy plakatów, książek i prac multimedialnych oraz pamiątek związanych
z pisarzem. Będzie także możliwość wybrania się śladami Janoscha. Bezpłat-

foto: UM Zabrze

Ponad 300 książeczek dla dzieci, z własnymi ilustracjami, przetłumaczonych na około 30 języków. Tak w skrócie wygląda dorobek literacki urodzonego w Zabrzu Horsta Eckerta, który sławę
na całym świecie zyskał jako Janosch.

Janosch od lat mieszka na Teneryfie

ną wycieczkę autokarową z atrakcjami
oprowadzi historyk Dariusz „Gryzok”
Walerjański. Zbiórka uczestników w sobotę, 14 marca, o godzinie 10.45 przed
kinem Roma. Zgłoszenia przyjmowane
są do 12 marca w Centrum Organizacji
Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4, tel. 32 271-04-74,
e-mail: copzabrze@gmail.com. 
MM
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Przedstawiamy rady dzielnic nowej kadencji. Tym razem Centrum Północ

foto: Rada Dzielnicy

foto: Rada Dzielnicy Centrum Północ

D zielnica , w k t ó re

Turniej piłkarski „Rodzice dzieciom – dzieci rodzicom”

Przy 25 tysiącach mieszkańców dzielnicy dobra frekwencja podczas plenerowych imprez wydaje się formalnością.
Zwłaszcza, gdy na scenie nie brakuje talentów. Dlatego też impreza „Centrum
Północ – modna i przyjazna dzielnica”,
która odbyła się w październiku zeszłego roku, tak bardzo się udała.
– Zapewniliśmy dużo atrakcji. Był poczęstunek, profesjonalny fotograf, który robił
zdjęcia mieszkańcom. Odbył się konkurs
fryzjerski. Ciekawostką była też ogromna dynia, którą pokroiliśmy i rozdaliśmy
uczestnikom. Impreza przyciągnęła wielu
mieszkańców dzielnicy i zachęciła nas do
pracy, żeby w tym roku zrobić jeszcze lepszą
imprezę – uśmiecha się Karina Morciszek,
członek Rady Dzielnicy Centrum Północ.
W programie imprezy były też koncerty, pokaz mody i atrakcje dla najmłodszych. Zamysł był taki, żeby promować
lokalne talenty.
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– Nie sądziłem, że odbije się
to takim echem. Galeria Zabrze była pełna. Wielu ludzi
mnie zatrzymywało i pytało,
kiedy będą kolejne takie imprezy – mówi Łukasz Pach z Rady Dzielnicy Centrum Północ.
Kolejną okazją do integracji mieszkańców stał się turniej „Rodzice dzieciom –
dzieci rodzicom”.
– To turniej piłkarski w trochę
innej formule. Skorzystaliśmy
z pomysłu i dobrego wzorca
z innych miasta. Polega to
na tym, że rodzice grają, a dzieci kibicują.
Punktuje się zarówno grę, jak i kibicowanie. To świetna forma integracji rodziców, dzieci i wszystkich mieszkańców. To
też dobra zabawa i nauka kibicowania
– zapewnia Marian Rau, przewodniczący Rady Dzielnicy Centrum Północ.

Podczas pierwszego turnieju gościem
honorowym imprze był legendarny piłkarz Górnika Zabrze Jan Banaś. W tym
roku planowana jest druga odsłona
sportowych rozgrywek. – Zastanawiamy się nad zaproszeniem do wspólnej
zabawy sąsiednich dzielnic – zdradza
Marian Rau.
Zintegrowanie mieszkańców to jedno
z ważniejszych zadań rady. – Mamy już
za sobą kilka pikników sąsiedzkich, które współorganizowaliśmy z sąsiadami.
Dzięki temu znamy się na osiedlu i możemy zaradzić osiedlowym problemom.
Bardzo nam zależy na integracji mieszkańców. Chciałabym, żeby mieszkańcy
wiedzieli, z jakimi problemami mogą się
zgłosić do nas. Jesteśmy w końcu pierwszym ogniwem między mieszkańcami
a Urzędem Miejskim – zwraca uwagę
Karina Morciszek.

foto: UM Zabrze

Centrum Północ to dzielnica
szczególna. To tutaj znajdują
się najważniejsze instytucje
miejskie. Tu działają największe placówki kulturalne. Można powiedzieć, że tutaj bije
serce miasta. O tym, czym
jeszcze wyróżnia się Centrum
Północ, opowiadają członkowie lokalnej Rady Dzielnicy.

Impreza w Galerii Zabrze

W granicach dzielnicy Centrum Północ mieszka około 25 tysięcy zabrzan
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Rada wspierała też pikniki i imprezy
w szkołach i przedszkolach, dzięki czemu najmłodsi mogli uczestniczyć w teatrzykach mikołajkowych i zabawach
z animatorami. W przypadku dzielnicy
Centrum Północ mieszkańcy i radni
zwracają jednak uwagę na brak własnego domu kultury.
– Na naszym terenie znajduje się wiele
instytucji kultury, z którymi współpracujemy i na których pomoc możemy liczyć,
ale domu kultury jako takiego nie mamy.
Takie miejsce z pewnością przydałoby się.
Moglibyśmy organizować zajęcia dla młodych ludzi, żeby rozwijali swoje talenty –
mówi Łukasz Pach.
Znalezienie lokalizacji dla domu kultury
w ścisłym centrum miasta nie jest jednak takie łatwe. Radni proponują budynek przy ulicy Wolności. – Naprzeciw
kościoła świętego Andrzeja. To dobra lokalizacja, a to miejsce pomogłoby w jednoczeniu mieszkańców – uważa Marian
Rau. Póki co, Rada Dzielnicy może się
cieszyć z nowej siedziby. Od 12 wrze-

foto: Rada Dzielnicy

j bi j e serce miasta

Konkurs dla najmłodszych mieszkańców

śnia 2013 roku funkcjonuje ona w lokalu na pierwszym piętrze budynku przy
ul. Wolności 276. Wcześniej wykonano
tu niezbędny remont, którego koszt wyniósł prawie dziesięć tysięcy złotych.
Równie ważne jak integracja jest bez-

pieczeństwo. Radni składali wnioski
w sprawie zainstalowania sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mikulczyckiej z Gdańską oraz budowy ronda
na skrzyżowaniu ulic Pokoju i Piłsudskiego. Przewodniczący rady widzi też
spore szanse tak dużej dzielnicy w realizacji projektów zgłoszonych w ramach
budżetu partycypacyjnego.
– Mieszkańcy poczują, że mają realny
wpływ na wykonywane zadania – uważa
Marian Rau. Tematu budżetu partycypacyjnego dotyczyło również spotkanie,
które w połowie lutego zorganizowane
zostało w Szkole Podstawowej nr 7.
Mieszkańcy dzielnicy mieli okazję zapytać o wiele spraw prezydent Małgorzatę
Mańkę-Szulik.
– Jesteśmy w ścisłym centrum miasta,
a dzięki temu możemy aktywować nie
tylko mieszkańców naszej dzielnicy, ale
wszystkich zabrzan. A pomysłów nam nie
brakuje – podsumowuje z uśmiechem
Karina Morciszek. 

SOR
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lekcja historii
Początki ruchu harcerskiego na Górnym Śląsku i terenie Zabrza

Plebiscytowe harce
Początek harcerstwa w Zabrzu, jak i w ogóle na Górnym Śląsku,
wiąże się z okresem plebiscytu górnośląskiego. Istnieją wprawdzie przekazy mówiące o utworzeniu w 1913 r. drużyn w Piekarach, Szarleju, a później w Królewskiej Hucie, jednak dość szybko, ze względu na wybuch I wojny światowej, zakończyły one
swoją działalność. Dopiero powstanie Inspektoratu Harcerskiego Okręgu Górnego Śląska pod przewodnictwem Miłosza Sołtysa uważa się za początek działalności śląskiego harcerstwa.

***

30 lipca 1920 r. powstał Inspektorat Harcerski Okręgu Górnego Śląska, z inspektorem okręgowym M. Sołtysem na czele.
Sekcja harcerska przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu istnieć
miała nadal i stanowiła łącznik między
nim a Inspektoratem, zależnym bezpośrednio od Wydziału Plebiscytowego przy
Naczelnictwie ZHP w Warszawie. Naczelnictwo postawiło jednak na jego samodzielność, nie ingerując w zakres prac.
Jak relacjonował M. Sołtys: „Harcerstwo
na Górnym Śląsku swoje powstanie
i swój rozwój zawdzięcza niemal wyłącznie Polskiemu Komisariatowi Plebiscytowemu w Bytomiu. […]. W razie potrzeby
Inspektorat może być pewny, że Komisariat udzieli nam zawsze jak najdalej
idącego poparcia i pomocy, o czym niejednokrotnie mieliśmy się sposobność
przekonać”.
Do bezpośredniego kierowania pracą
w drużynach Inspektorat podzielony został na dwie sekcje. Męską – początkowo
pod kierownictwem Franciszka Powieckiego, a następnie Antoniego Olbromskiego i żeńską, której szefowała żona
Sołtysa, Jadwiga. Praca sekcji męskiej
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***

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Początkowo, przy Wydziale Wychowania
Fizycznego powstałego w lutym 1920 r.
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego
w Bytomiu, założono sekcję harcerską.
Wobec braku odpowiedniej kadry urządzono szkolenie w Warszawie, które jednak nie spełniło pokładanych weń nadziei.
Pomimo tego, według M. Sołtysa, stała
się ona zaczątkiem pracy harcerskiej na
Górnym Śląsku. Jednak jej rozkwit spowodował dopiero napływ instruktorów
z różnych części Polski oraz objęcie szefostwa sekcji przez wspomnianego wyżej
Sołtysa.

Niemniej jednak, prócz pracy mającej
związek z krzewieniem polskości wśród
samych harcerzy oraz miejscowej ludności, nacisk kładziono również na działalność typowo harcerską. Dużą wagę
przykładano do kształcenia miejscowych
instruktorów, którzy podjęliby się pracy
po podziale Górnego Śląska.
Jan Pyszny musiał się energicznie wziąć
do działania, bowiem na terenie obecnych dzielnic Zabrza jesienią 1920 r. pracowało już kilka męskich drużyn harcerskich. Na dzień 1 grudnia notuje się ich
pięć, zaś wszystkie podane dalej informacje odnośnie drużynowych i liczebności grup, przedstawione są według stanu
z tego właśnie dnia.

opierała się na okręgach terytorialnych,
które odpowiadały mniej więcej terytorium ówczesnych powiatów. Na czele
każdego okręgu stał instruktor powiatowy, do którego obowiązków należało
zakładanie drużyn, prowadzenie działalności tych słabszych i wizytowanie samodzielnych, pilnowanie odpowiedniej
częstotliwości zbiórek drużyn oraz koordynowanie prac sprawozdawczych.
W okręgu zabrskim instruktorem został
18-letni Jan Pyszny. Z kolei wobec dużej
liczby przyjezdnych instruktorek, sekcja żeńska nie wymagała centralizacji
i skupiła się na pracy w poszczególnych
drużynach. Oba wydziały posiadały również instruktora bądź instruktorkę lotną,
którzy nadzorowali i skupiali pracę poszczególnych kierowników. Sam Sołtys
uważał, że charakter pracy Inspektoratu
jest plebiscytowy, a po przeprowadzeniu głosowania większość napływowej
siły instruktorskiej opuści Górny Śląsk.
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Jako pierwsza, 10 października 1920 r.,
powstała drużyna harcerska im. ks. Konstantego Damrota w Makoszowach, licząca 50 członków, której drużynowym
mianowano 20-letniego górnika Nikodema Łomanię. Dzień później datuje się
założenie 25-osobowej drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Zaborzu, pod przewodnictwem 15-letniego kuriera Pyki.
28 października powstała drużyna im.
Adama Mickiewicza w Kończycach, z 14
członkami i drużynowym 18-letnim górnikiem Szczepanikiem. Następnie 21 listopada założono drużynę w Zabrzu, na
czele z Urbankiem, co do której patrona
brak jest informacji. 1 grudnia liczyła ona
aż 58 członków. 29 listopada powstała
drużyna im. Adama Mickiewicza w Maciejowie, której szefowała druhna Anna
Gontarska, 24-letnia przybyła na Górny
Śląsk studentka. W skład okręgu nadzorowanego przez Jana Pysznego wchodziły
też drużyna im. Wincentego Janasa w Sośnicy oraz drużyna im. Andrzeja Mielęckiego w Bielszowicach. W sekcji żeńskiej
na 1 grudnia zarejestrowane były cztery
drużyny z terenów obecnego Zabrza: im.
Marii Konopnickiej, powstała 15 listopada, z drużynową Jadwigą Sołtysową i 18
harcerkami, w Zaborzu B z 42 członkiniami, w Zabrzu Starym z 25 i w Maciejowie
z 30, którym szefowała wspomniana już
A. Gontarska.
Śladów po działalności wyżej wspomnianych grup prawie nie ma. Wiadomo, że 30
stycznia 1921 r., po wytężonej wielotygodniowej pracy przygotowawczej, drużyna
w Makoszowach zorganizowała uroczystość przyrzeczenia harcerskiego. Impreza była ponoć wielkim wydarzeniem nie
tylko dla samych uczestniczących w niej
chłopców, ale również całej miejscowo-
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ści. Rozpoczęła się o godzinie 9.00 pochodem do kościoła na nabożeństwo, przy
muzyce i w towarzystwie sztandarów
goszczących organizacji. Następnie parada pomaszerowała na boisko sportowe, gdzie dziewięciu druhów przystąpiło
do składania przyrzeczenia. Wygłoszono
też stosowne mowy i odśpiewano Rotę.
Następnie udano się na świętowanie do
sali. Z kolei 6 marca 1921 r. w Pawłowie
uroczyście przyrzeczenie harcerskie złożyło trzynaście druhen – seminarzystek
(czyli przyszłych nauczycielek) I starszej
drużyny im. Emilii Plater, którą założyć
miała jeszcze w 1920 r. Maria Wiechulanka. Z jej relacji wynika, że w tym samym
czasie zorganizowała również żeńską
drużynę w Zabrzu oraz męską im. Tomasza Zana w Pawłowie.

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

Od szkoły do restauracji
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem wybierzmy się na Zaborze.
Wykonana około 1910 r. fotografia przedstawia usytuowany przy ówczesnej
Kronprinzenstrasse budynek Szkoły Gospodarstwa Domowego. Mieściła się
tam również biblioteka publiczna. Po latach ulica zmieniła nazwę na Wolności, a w budynku otwarta została restauracja. 
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

***

Archiwalna fotografia została wykonana około 1910 r.

foto: Igor Cieślicki

Tuż przed plebiscytem górnośląskim,
który odbyć się miał 20 marca 1921 r., Inspektorat wydał okólnik określający przykładowe zadania harcerzy na ten czas.
W zdecydowanej większości druhowie
i druhny nie mogli wziąć udziału w głosowaniu, ze względu na zbyt młody wiek
(co nie przeszkodziło im brać czynnego
udziału w powstaniach, jako walczący,
sanitariuszki, łączniczki). W dniu głosowania postawiono przed nimi jednak
zgoła inne zajęcia: „Obowiązkiem każdej
drużyny, każdego harcerza lub harcerki
jest oddać w dniu plebiscytu swe siły Ojczyźnie”. Tak więc mogli oni pełnić służbę
pomocniczą w biurach plebiscytowych,
kontrolować, by wszyscy Polacy oddali
swój głos oraz pomagać im w tym. Drużynom męskim zasugerowano również
pełnienie funkcji kurierów, zaś starszym
służbę porządkową i pilnowanie bezpieczeństwa. Z kolei dla drużyn żeńskich proponowano udzielanie opieki nad dziećmi
rodziców pracujących przy plebiscycie
lub chcących w nim uczestniczyć, a także pracę w kuchniach przygotowujących
posiłki dla pracowników. Mile widziana
była również realizacja wszystkich innych
zajęć, które zleciłby harcerzom Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu.
Po plebiscycie i podziale Górnego Śląska między Polskę a Niemcy większość
instruktorów prowadzących działalność
harcerską opuściła region. Ruch harcerski uległ załamaniu. Jednak już w 1923 r.
zaczął się odradzać. Dawne drużyny reaktywowały się, powstawały nowe. Na
terenie dzisiejszego miasta, po jego niemieckiej stronie, jako pierwsi pracę harcerską podjęli wówczas harcerze z Zabrza, po polskiej zaś z Pawłowa.

Aleksandra Korol-Chudy

W budynku dawnej szkoły działa dziś restauracja
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Po znakomitym występie w Chinach artyści ze Śląska podbili Japonię

foto: Snow Art Poland

Sukces wyrzeźbiony w śniegu

Ekipa Snow Art Poland podczas konkursu w Sapporo

Za ciosem poszła ekipa Snow Art Poland. Po tym, jak rzeźbiarze
ze Śląska zajęli w styczniu trzecie miejsce podczas Międzynarodowego Konkursu Rzeźby w Śniegu w Chinach, teraz równie dobrze zaprezentowali się w japońskim Sapporo. Zespół
w składzie Tomasz Koclęga, Piotr Muschalik i Piotr Proba zajął
tam w podobnej imprezie czwarte miejsce.

foto: Igor Cieślicki

wieka silnego wewnętrznie, który, nie
zważając na przeciwności, nie zbacza
z obranej ścieżki, uparcie dążąc do obranego celu. – Staram się kontynuować
własną ścieżkę rozwoju artystycznego.
Z kolegami wspólnie podejmujemy decyzję, co do wyboru poszczególnych projektów, przy założeniu, że kontynuujemy to,
co robimy w normalnej twórczości – mówi
Tomasz Koclęga. – Nie jechaliśmy na
konkurs z wykalkulowanym założeniem,
że ta praca będzie lepiej odebrana w Azji.
Jest tam mimo wszystko inna stylistyka.
Kiedy oglądaliśmy niektóre, misternie wykonane prace, mieliśmy wrażenie, że nie
mamy żadnych szans. Udało nam się jednak przekonać jury do naszej propozycji.

foto: Igor Cieślicki

Zakończony 8 lutego 42. Międzynarodowy Konkurs Rzeźby w Śniegu był
elementem odbywającego się w Sapporo 66. Festiwalu Śniegu. – To dla nas
bardzo cenna nagroda, gdyż pierwszy raz
braliśmy udział w tym prestiżowym konkursie. Kwalifikacje do niego polegają na
tym, iż każdy zespół narodowy musi uzyskać rekomendację własnej ambasady.
Dzięki poparciu naszej ambasady znaleźliśmy się wśród dwunastu zespołów z całego świata – tłumaczy Tomasz Koclęga,
wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, związany również z zabrzańskim plastykiem.
Zespół wykonał w Japonii rzeźbę „TOUCH-AND-GO”. Przedstawia ona czło-

Praca, którą zrealizowaliśmy w Japonii,
kontynuuje rozmyślania o relacji człowieka i problemów, z którymi on się styka.
Przedstawia człowieka, który nie dotyka
przechylającej się w jego stronę bryły, ale
swoją wewnętrzną energią niejako ją podtrzymuje – dodaje artysta.
Jak podkreśla, konkurs w Japonii jest
również o tyle wyjątkowy, że publiczność, która licznie pojawia się po to,
by podziwiać powstające prace, bardzo
chętnie podejmuje dialog z tworzącymi je artystami. – Byliśmy już dwukrotnie w Chinach, teraz wróciliśmy z Japonii.
Udaje się nam pokazać z dobrej strony,
a tworzenie rzeźby w takich warunkach
nie należy do łatwych przedsięwzięć. W Japonii były też nieco inne warunki pogodowe niż w Chinach, co dało się odczuć
chociażby przez różnicę w śniegu. W Chinach był on twardy, natomiast w Sapporo temperatura wahała się w granicach
zera stopni Celsjusza, więc śnieg topniał
w oczach. Musieliśmy budować specjalne
parawany, by go zasłaniać i żeby rzeźby
wytrzymały. Przywieźliśmy stamtąd bardzo fajne wspomnienia – uśmiecha się
Piotr Proba, nauczyciel z zabrzańskiego
plastyka.
Wśród dwunastu startujących w Sapporo drużyn były trzy ekipy z Europy. –
Pierwszy raz uczestniczyłem w tego typu
konkursie. Nigdy nie przypuszczałem, że
uda mi się wyjechać do Japonii. Wprawdzie konkurs trwał kilka dni, ale nie mieliśmy za dużo czasu na zwiedzanie, ponieważ udział wymagał od nas ogromnej
koncentracji. Sama impreza była dla mnie
bardzo ciekawym doświadczeniem – podsumowuje Piotr Muschalik, artysta fotografik. 
MM

Nasi rzeźbiarze przy pracy
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Polska praca przedstawiała człowieka dążącego wbrew przeciwnościom do wyznaczonego celu
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foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Finansowy oddech Górnika

W pierwszych trzech meczach rundy wiosennej Górnik Zabrze zdobył pięć punktów

Uzyskanie w ciągu dwóch lat rentowności na poziomie operacyjnym to cel, jaki stawiają przed sobą włodarze Górnika Zabrze.
Zapewnić ma to m.in. prowadzona restrukturyzacja zadłużenia.
Umożliwiło ją poręczenie przez miasto wykupu wyemitowanych
przez klub obligacji o wartości 35 milionów złotych.

– Musimy doprowadzić do
sytuacji, w której Górnik, jako
spółka, stanie się wydolny finansowo – mówi Andrzej
Pawłowski, powołany niedawno w klubie prokurent. Największy
problem stanowiło do tej pory krótkoterminowe i wymagalne zadłużenie. By
Górnik mógł wziąć finansowy oddech,
zostanie ono zastąpione zadłużeniem
długoterminowym. Chodzi o emisję
przez klub obligacji o wartości 35 mln
zł. Termin ich wykupu to 2028 r.
– Zadłużenie w swej masie pozostanie,
ale teraz będzie mieć zdecydowanie inny
charakter. To z kolei stwarza lepszą możliwość odbudowywania klubu, m.in. przez
redukcję kosztów i wzrost dochodów tak,
by w ciągu dwóch lat wyjść na prostą i zacząć realnie zarabiać – wyjaśnia Andrzej
Pawłowski.
By jednak wyemitować obligacje, konieczne było poręczenie ich wykupu.
Taką gwarancję zdecydowało się dać
miasto. Uchwała w sprawie poręczenia
została przyjęta przez radnych podczas
zwołanej w lutym nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta.
Tymczasem w pierwszych trzech meczach wiosennej rundy rozgrywek Górnik zdobył pięć punktów. Emocji kibicom
dostarczyło zwłaszcza zakończone remisem 3:3 spotkanie ze Śląskiem Wrocław.
– Cel, jaki sobie stawiamy, to awans do
pierwszej ósemki tabeli – mówi Krzysztof
Maj, wiceprezes Górnika. 
WG

Niezła forma zabrzańskich szczypiornistów po zimowej przerwie superligi

Dwa cenne zwycięstwa i remis
W trzech meczach wiosennej rundy rozgrywek superligi zabrzańscy szczypiorniści odnieśli dwa zwycięstwa i raz zremisowali. Dobra postawa podopiecznych Patrika Liljestranda napawa optymizmem przed decydującymi meczami i fazą play off.
Ubiegłorocznego sukcesu w postaci
brązowego medalu nie będzie jednak
łatwo powtórzyć. Górnik ma groźnego konkurenta do jedynego chyba,
wobec dominacji w superlidze Vive
Tauron Kielce i Wisły Orlen Płock, wolnego miejsca na podium. Zabrzanie
wciąż czują na plecach oddech groźnej Pogoni Szczecin i to z portowcami
najprawdopodobniej trzeba będzie się
zmierzyć w walce o brązowy medal. Za-

danie jest o tyle trudniejsze, że Górnik
jesienią u siebie z Pogonią zremisował
i teraz rewanż odbędzie się na gorącym boisku w Szczecinie.
W tym kontekście szczególnie szkoda
jest zgubionego punktu w zremisowanym meczu z Wybrzeżem Gdańsk
28:28. Po wcześniejszych zwycięstwach, z MMTS Kwidzyn 37:28 i Stalą Mielec 35:28, nic nie zapowiadało
problemów z beniaminkiem, a jednak

to spotkanie Górnikowi nie wyszło.
W Gdańsku w szeregach zabrzan wystąpił między innymi Robert Orzechowski, który jako jedyny z naszej drużyny
wystąpił podczas mistrzostw świata
rozgrywanych w Katarze. Nasi szczypiorniści przywieźli stamtąd brązowy
medal. Rozgrywający Górnika 12 lutego, razem z całą polską reprezentacją,
był gościem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, gdzie za postawę
w katarskim mundialu odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.
– Serdecznie dziękuję za niezwykłe emocje, które towarzyszyły waszej walce.
Daliście wszystkim Polakom poczucie
sukcesu nie tylko sportowego, ale i narodowego – mówił podczas uroczystości
prezydent Bronisław Komorowski. 


WG
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Miasto poręczyło wykup obligacji wyemitowanych przez klub Górnik Zabrze

Sport
W Zabrzu rozegrany został I Halowy Puchar Polski w speedrowerze

Rowerowy bój bark w bark

to
fo

foto: Igor Cieślicki

dłużenia sezonu, by można było ścigać
się również zimą – mówi poseł Tomasz
Głogowski. Efektem starań stały się zawody zorganizowane w Zabrzu.
– Można powiedzieć, że Zabrze przechodzi do historii naszej dyscypliny. W Wielkiej Brytanii speedrower ma już 70-letnią
tradycję. Zawody halowe odbywają się
od ponad 40 lat. W Polsce jeszcze ich
wcześniej nie było – zaznacza Janusz
Danek, prezes organizującego imprezę Speedway Fan Club Częstochowa.
– Polska to potęga w speedrowerze,
choć mało kto o tym wie, bo dyscyplina jest mało popularna. Nasz sport jest
w stu procentach amatorski.
My nie żyjemy ze sportu. My
żyjemy dla sportu – dodaje.
W zabrzańskich zawodach w kategorii junioZawody odbyły się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
rów zwyciężył Dawid
Bas ze ŚwiętochłoTakich zawodów w naszym kraju jeszcze
wic. Na kolejnych
nie było! W sobotę, 21 lutego, Zabrze
miejscach uplasowali
stało się stolicą polskiego speedrowera.
się Mateusz Pęcherz
z Kalet i Mateusz RaW hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Redomski z Częstochowy.
kreacji rozegrany został I LOTTO Halowy
Wśród seniorów triumWyścigi dostarczały sporo emocji
fował
niezwykle utytułoPuchar Polski w tej emocjonującej dyscywany Łukasz Nowacki, na
plinie. Imprezie patronowali minister spordrugim miejscu zawody ukończył
Marcin
Szymański, a na trzecim –
tu Andrzej Biernat oraz poseł Tomasz Głogowski.
Marcin Paradziński. Zawodnicy wybrali
Do Zabrza ściągnęła ścisła czołówka otwartych torach. Można bardziej położyć również spośród siebie najbardziej wapolskiego speedrowera. Byli mistrzo- się w łukach. Mam nadzieję, że zabrzań- lecznego, ich zdaniem, uczestnika imwie Europy i świata. Po owalnym to- skie zawody staną się cykliczne – podkre- prezy. Został nim Piotr Kuder z Kalet,
rze ścigali się zarówno juniorzy, jak śla Marcin Paradziński z Torunia, aktu- który otrzymał ufundowany przez posła Tomasza Głogowskiego weekend
i doświadczeni seniorzy. – Pierwszy raz alny mistrz Europy w speedrowerze.
startuję w hali. Wrażenia są fantastycz- – Dwa lata temu pomagałem w organi- w Piwnicznej-Zdroju. Na najlepszych
ne. Nawierzchnia trzyma tu lepiej niż na zacji drużynowych mistrzostw Europy zawodników czekały nagrody pieniężrozgrywanych w Kaletach. Speedrower ne. Wszyscy otrzymali również pamiątzafascynował mnie wtedy do tego stop- kowe upominki i sprzęt sportowy. 
GOR
nia, że zacząłem szukać możliwości prze- 
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or
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Speedrower to dyscyplina wzorowana na sporcie żużlowym. W wyścigu
bierze udział czterech zawodników,
którzy do pokonania mają dystans
czterech okrążeń. Każde z nich,
w zależności od toru, ma długość od
50 do 80 metrów. Rowery nie mają
przerzutek i hamulców. Pozbawione wystających części kierownice
mają zaokrąglony kształt, co ułatwia
balansowanie i podczas walki bark
w bark zapobiega wzajemnemu zahaczaniu. Dyscyplina jest bardzo
popularna w Wielkiej Brytanii, gdzie
zaczęła rozwijać się zaraz po II wojnie światowej.
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70 lat tradycji

Rowery wykorzystywane w speedrowerze nie mają przerzutek i hamulców
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Młodzi piłkarze rywalizowali w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

foto: MOSiR

O puchar prezydenta...

Turniej o puchar prezydenta rozgrywany był 31 stycznia i 1 lutego

Zespoły z Polski, Francji i Ukrainy wzięły udział w XXIII Międzynarodowym Turnieju Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta
Zabrze. Impreza w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
trwała od 31 stycznia do 1 lutego. Z rywalizacji zwycięsko wyszedł Gwarek Zabrze, który w finale pokonał OPiR Lwów. Trzecie miejsce przypadło Górnikowi Zabrze.
– Sport to doskonały obszar, żeby nie tylko pokazywać swoje umiejętności, ale by
również nawiązywać trwałe przyjaźnie.

A te nawiązane w tym wieku są zwykle
najtrwalsze – mówiła podczas turnieju
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-

...i przewodniczącego rady

Do rywalizacji przystąpiły ekipy z Czech
i Słowacji. Nasz kraj reprezentowały
zespoły z Łodzi, Krakowa, Bełchatowa
i Zabrza. Już pierwsze mecze pokazały,
że o prymat w turnieju walczyć będzie
jednak Reprezentacja Śląska. W finale
drużyna ta zmierzyła się ze zwycięzcą
drugiej grupy GKS-em Bełchatów, i dość

gładko zwyciężyła 3:0, zdobywając okazały puchar. Spory sukces zanotowała
również ekipa Podokręgu Zabrze, która
po wygranej w „małym finale” z Cracovią zdobyła brąz. – Taki turniej daje możliwość spotkania się chłopców z różnych
klubów. Zawodnicy doskonale się bawią,

bo to dla nich frajda grać na pełnowymiarowym boisku. To dla nich zarówno trening, jak i doskonała piłkarska przygoda
– mówi Marcin Wroński, opiekun kadry
Podokręgu Zabrze.
Najlepszym
zawodnikiem
turnieju
okrzyknięto Jakuba Kamińskiego (Reprezentacja Śląska), który został również królem strzelców. Z kolei Grzegorz
Bączek (Podokręg Zabrze) uznany został najlepszym bramkarzem.
WG

foto: MOSiR

W drugi lutowy weekend
w hali MOSiR-u zmierzyli się
uczestnicy XIX Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki
Nożnej Trampkarzy o Puchar
Przewodniczącego Rady Miasta Zabrze. Na boisku rywalizowali zawodnicy urodzeni
w 2002 r. i młodsi. Zwyciężyła
Reprezentacja Śląska.

Szulik. Turniej tradycyjnie już przyniósł
sporo emocji. – Mamy tu drużynę, która
na równi walczy z Gwarkiem i Górnikiem,
a to najlepsze zespoły w Polsce w tej
f ot
o:
kategorii wiekowej. Gdy takie
MO
SiR
kluby grają, poziom zawodów
musi być wysoki. Może chłopaki mają czasem jeszcze
ciężkie nogi, ale całkiem
nieźle to wygląda i z tego
należy się cieszyć – podkreślał Dariusz Piskor,
trener MKS Zaborze.
W finale tegorocznej imprezy spotkały się zespoły
Gwarka Zabrze i OPiR-a Lwów.
Zabrzanie mieli z Ukraińcami spore
problemy. Zwyciężyli dopiero w rzutach
karnych. Trzecie miejsce zajął Górnik,
który pokonał chorzowski Stadion Śląski
również w rzutach karnych. Najlepszym
zawodnikiem turnieju i jednocześnie
najlepszym strzelcem został Marcin
Urynowicz z Gwarka Zabrze. Z kolei najlepszym bramkarzem okrzyknięto Bartka Poloczka z Górnika.
– Chciałbym podziękować przede wszystkim drużynie, że mogłem tu tyle osiągnąć.
Przedtem nigdy mi się to nie udało. W finale było ciężko, ale ostatecznie udało się
wygrać i zdobyć puchar – mówił po zwycięskim finale Marcin Urynowicz.

WG

Młodzi piłkarze już po raz 19. walczyli o puchar przewodniczącego Rady Miasta
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Jak
trwoga to do Boga”, nagrody otrzymują: Agnieszka Depta i Mirosław Jagła – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, Danuta Mucha – poczęstunek w McDonald’s oraz Zenon Cichy – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród
zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 marca.

Rozwiązania nr 3 (238)

3

4
5

(imię i nazwisko)

28

2

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

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Pionowo: 1 – prowadzi program „Jaka
to melodia?”, 2 – poruszają się po nich
pojazdy, 3 – materiał wybuchowy, 4 –
przez pewien czas nazywał się Babinicz,
5 – netto+tara, 6 – producent „gorących
kubków”, 7 – rodzaj wyższej uczelni,
13 – „łóżko” psa, 15 – uzupełnienie, np.
diety, 17 – potrzebna na lekcji geometrii, 18 – przeszedł na stronę wroga, 20
– smar maszynowy, 21 – płyn, 25 – rarytas, 27 – stomatolog, 30 – pani po francusku, 31 – lodowa, rzymska lub rukola,
32 – rodzaj tkaniny, 34 – horror Alfreda
Hitchcocka, 36 – filozof z Rotterdamu.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Anna Bieniek – poczęstunek
w McDonald’s, Adam Andrzejewski – poczęstunek w restauracji Balaton, Alicja Kluczna i Marianna Zielińska – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho
oraz Ewa Spisał – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Karnawał, autorem cytowanego wiersza jest Jan Twardowski, a myśl Henry’ego Davida Thoreau brzmi: „Dobroć to jedyna inwestycja, na której nie sposób stracić”.
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Poziomo: 1 – deser z żywymi kulturami
bakterii, 5 – największy polski producent
galanterii mlecznej, 8 – hałas, łoskot,
9 – ładunek przenoszony przez urządzenie transportowe, 10 – druczek
z reklamą, 11 – jeden z najznakomitszych historyków rzymskich, 12 – imię
Wątróbki, bohatera felietonów Wiecha,
14 – wymioty, 16 – potrawa z papryki, pomidorów i kiełbasy, 19 – wiejski budzik,
21 – włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim, 22 – ziemniaczane łupiny,
23 – miasto z Cmentarzem Łyczakowskim, 24 – raj, 26 – tam modlił się Jezus
zanim go pojmano, 28 – na nim rozpięty żagiel, 29 – angielskie to rodzaj
przyprawy, 30 – zabieg rehabilitacyjny,
33 – kończy zdanie, 35 – zawsze dopisuje łakomczuchom, 37 – niejeden na polu
golfowym, 38 – szpadel, rydel, 39 – przyjaciel Portosa i Atosa, 40 – jednoślad,
41 – zebrani na stadionie, 42 – Dodek.

Nasze
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(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 23 marca. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia Szpital Specjalistyczny przy ul.
Skłodowskiej-Curie 10. Nagrody otrzymują:
Hanna Dyki – poczęstunek w restauracji Balaton oraz Anita Kilian – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła. Zwyciężczynie prosimy
o kontakt z redakcją do 23 marca.

ROZRYWKA

Wojna

3

PocHód sTalowych kogutów.
Chłopcy malowanI wapnEm.
AluminIoWe opiłki BuRzą domy.
WyrZucają ogłuszające kulE
w powietrzE całkiem czerwoNe.
Nikt nie uleci w nieBo.
Ziemia pRzyciąGa ciało i ołów.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

STARA
SZKOŁA

Z 15 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 marca.
4

1. czego dotknął,
zamieniało się w złoto,
2. ozdoba lub osłona szyi,
3. męczący objaw
przeziębienia,
4. Chanel Allure lub
Davidoff Cool Water,
5. ekran komputera,
6. węgierskie „morze”,
7. jeden z naszych
wschodnich sąsiadów,
8. samochód
– symbol NRD.

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 marca.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Michała
Anioła, 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 marca.
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Kultura
Przed nami IV Zabrzański Festiwal Tańca „Igraszki 2015”

„Kreatywne Zabrze”
po raz siódmy

foto: Dawid Klein / MOK

Malowanie światłem

Festiwal „Igraszki” co roku dostarcza sporej dawki emocji uczestnikom i widzom

Z przedszkola na scenę
Co roku przyciąga około tysiąca najmłodszych artystów, dostarczając niesamowitych wrażeń i emocji. Niebawem już po
raz czwarty odbędzie się Zabrzański Festiwal Tańca „Igraszki”.
Przesłuchania konkursowe zaplanowano na 18 marca. Zwieńczeniem rywalizacji będzie koncert galowy. Imprezie towarzyszyć będą warsztaty dla nauczycieli.
– Pozytywna energia publiczności oraz
entuzjazm małych tancerzy towarzyszą nam podczas każdej kolejnej edycji
festiwalu. Dzieci udowodniły nam, że
lubią tańczyć i robią to doskonale. Można śmiało powiedzieć, że rośnie nam
nowe pokolenie gwiazd polskiej estrady
– podkreśla Katarzyna Flak, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
Festiwal skierowany jest do dzieci
w wieku od trzech do ośmiu lat z przedszkoli publicznych i niepublicznych,
szkół podstawowych, szkół tańca i innych ośrodków kultury z województwa
śląskiego. Do konkursu można zgłaszać
solistów, duety oraz układy zespołowe.
Prezentacje ocenia jury, które bierze
pod uwagę pomysł taneczny, układ
choreograficzny, technikę wykonania,
dobór muzyki, estetykę i dobór strojów oraz ogólny wyraz artystyczny.
– Czas trwania jednej prezentacji nie powi-

nien przekraczać sześciu minut. Jeden zespół może przedstawić najwyżej dwie prezentacje. Liczba zespołów z jednej placówki
nie jest limitowana – tłumaczy Katarzyna
Flak. – Nauczycielom proponujemy warsztaty choreograficzne, na których będą
mogli poszerzyć umiejętności zawodowe.
Pod okiem profesjonalnych instruktorów
zapoznają się z różnymi formami zajęć
tanecznych oraz możliwościami wykorzystania nabytych umiejętności w codziennej
pracy – dodaje.
Szczegółowy regulamin festiwalu oraz
karty zgłoszeniowe można znaleźć na
stronie www.mok.art.pl. Zapisy przyjmowane są do 13 marca. – Uwieńczeniem
tanecznych zmagań będzie zaplanowany
na 25 marca koncert galowy, na którym
ogłosimy zwycięzców i wręczymy nagrody. Gwarantujemy wspólną zabawę pełną
muzyki i tańca – podsumowuje Katarzyna
Flak. 
MM

Do 29 maja można składać
prace w ramach VII edycji
konkursu fotograficznego
„Kreatywne Zabrze”. W tym
roku rywalizacja toczy się
pod hasłem „Światłem malowane”.
– Tematyka konkursu dotyczyła początkowo wydarzeń społeczno-kulturalnych
w naszym mieście. W 2013 roku rozszerzyliśmy formułę. Obchodzony właśnie
Międzynarodowy Rok Światła skupia się
na zagadnieniach związanych z medycyną, komunikacją, ekonomią, środowiskiem czy społeczeństwem. A fotografia
to światło. Własna interpretacja i kreatywne spojrzenie w obiektyw da nam
niepowtarzalny obraz światłem malowany – uśmiecha się Katarzyna Flak,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zabrzu. Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny jest na stronie
www,mok.art.pl. Na uczestników rywalizacji czekają atrakcyjne nagrody.
Ich wręczenie oraz wernisaż wystawy
prac konkursowych zaplanowano na
15 czerwca. 

SOR

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