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Kolarskie święto na ulicach Zabrza
Najlepsi kolarze świata ścigali się na ulicach Zabrza
podczas 74. Tour de Pologne. Przed zawodowym
peletonem wytyczoną w mieście pętlę pokonali
uczestnicy wyjątkowej rywalizacji dzieci.

wokół nas

fot. Igor Cieślicki

W październiku będziemy obchodzić 95. rocznicę nadania Zabrzu praw miejskich

Barwny korowód na ulicy Wolności

Święto Miasta

pod znakiem wielu atrakcji

i potrwa do wieczora. Imprezę zakończy
urodzinowy pokaz sztucznych ogni.
W programie Święta Miasta nie może
zabraknąć również koncertu galowego
w Domu Muzyki i Tańca. W tym roku
rozpocznie się on 7 października o godzinie 19. Usłyszymy muzykę francuską
w znakomitym wykonaniu. Wystąpią
artyści Studia Buffo w Warszawie, m.in.
Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa
z muzykami. Towarzyszyć im będzie
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod kierunkiem Sławomira
Chrzanowskiego. Reżyserem i zarazem
prowadzącym będzie Janusz Józefowicz.
Podczas koncertu galowego poznamy
tegorocznych laureatów nagród prezydenta miasta w dziedzinie kultury.
Kandydatów można zgłaszać do 15
września w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania 95. urodzin naszego miasta. Wśród
czekających atrakcji z pewnością każdy
znajdzie coś dla siebie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

MM

gwiazdy muzyki rozrywkowej, będą warsztaty artystyczne, pokazy sportowe, programy edukacyjne na wesoło, pokazy szczudlarskie i wiele innych atrakcji – dodaje.
Rodzinny piknik w parku im. Poległych
Bohaterów rozpocznie się w południe

Janusz Józefowicz

fot. Igor Cieślicki

Uczestnicy Skarbnikowych Godów tradycyjnie już spotkają się w okolicy placu
Wolności. Stąd 7 października o godzinie
11 wyruszy barwny korowód, który przejdzie do parku im. Poległych Bohaterów
przy ul. Dubiela. W tym roku paradzie
towarzyszyć będzie hasło „Sportowe miasto”. Do tych słów nawiązywać mają stroje uczestników, spośród których organizatorzy wybiorą najbardziej efektowne.
– Gorąco zachęcamy do zaprezentowania
się w strojach nawiązujących do tegorocznego tematu. Może to być indywidualny
pomysł lub aranżacja całej grupy – mówi
Małgorzata Kamińska, zastępca dyrektora ds. artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. – Na uczestników
Skarbnikowych Godów czeka mnóstwo
atrakcji przygotowanych z myślą zarówno o najmłodszych, jak i nieco starszych
mieszkańcach Zabrza oraz gościach naszego miasta. Zobaczymy i usłyszymy polskie

fot. Studio Buffo

„Sportowe miasto” to hasło tegorocznych Skarbnikowych Godów. Wpisująca się w obchody urodzin miasta barwna parada przejdzie ulicami Zabrza w sobotę, 7 października. Tego
samego dnia w Domu Muzyki i Tańca zaplanowano koncert galowy. W nawiązaniu do przypadającej we wrześniu
50. rocznicy wizyty w Zabrzu generała Charlesa de Gaulle’a
publiczność usłyszy muzykę francuską.

Górnicza orkiestra „Makoszowy” pod batutą Henryka Mandrysza
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Przy Arenie Zabrze stanęła meta czwartego etapu Tour de Pologne
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Najlepsi kolarze świata
ścigali się w Zabrzu
Cóż to były za emocje! Przy Arenie Zabrze usytuowana została
meta czwartego etapu 74. Tour de Pologne. Zanim najlepsi kolarze świata wyjechali na ostatnią prostą, trzykrotnie pokonali
wytyczoną w mieście pętlę o długości ponad sześciu kilometrów.
Dopingowały ich tłumy kibiców zgromadzonych wzdłuż trasy.
– To niesamowite wrażenie widzieć z bliska
takich kolarzy, jak Majka, Nibali czy Sagan.
Pierwszy raz mam taką możliwość i bardzo
się z tego cieszę, bo być tutaj, to coś inne-

go, niż oglądać wyścig w telewizji. Zabrze
się spisało na medal z tą imprezą – nie krył
emocji Bernard Czeloch, który na Tour
de Pologne przyjechał z Pyskowic.

s. 28

Nie zamienię Górnika na żadną inną
drużynę!

s. 29

Wakacje (nie tylko) na sportowo

s. 30

Szczypiorniści ruszają do walki
o punkty

s. 31

Rozrywka

fot. Tomasz Jodłowski

Święto Miasta pod znakiem
wielu atrakcji

s. 32-33

Kultura
s. 34

Kolarzy dopingował na trasie tłum kibiców

4

Nasze Zabrze Samorządowe 9/2017

fot. UM Zabrze

Wirtuozi grają na organach

fot. UM Zabrze

fot. Tomasz Jodłowski

wokół nas

Rozgrzany od upału asfalt trzeba było schładzać

Zmagania kolarzy można było oglądać
również na ogromnym telebimie ustawionym przy Arenie Zabrze. – To doskonały pomysł. Nie znamy się aż tak dobrze

Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
– Tour de Pologne to nie tylko sportowa rywalizacja. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne i infrastrukturalne,
które wymaga zaangażowania wielu
osób, instytucji oraz organizacji. Dziękuję za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
miasta na przyjęcie kolarzy. Jestem
przekona, że dzięki transmisji do wielu krajów na całym świecie zaprezentowaliśmy wyjątkowe w skali kraju
i Europy miejsca i obiekty, jak Arena
Zabrze, Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza czy Śląskie Centrum Chorób Serca. To z pewnością sprawiło, że
Zabrze umocniło swój wizerunek miasta atrakcyjnego dla mieszkańców,
inwestorów i turystów.

Najlepsi zawodnicy etapu na podium

na kolarstwie i trudno nam się było docisnąć do barierek ochronnych wzdłuż trasy, więc tutaj mogliśmy śledzić sytuację
na etapie, gdzie są kolarze, czy odjechała
jakaś ucieczka, jak jadą Polacy. To nieprawdopodobne, jak ładnie wygląda Zabrze pokazywane z helikoptera! To chyba
najbardziej zielone miasto na całym Śląsku
– zachwycał się Rafał Klepecki, który na
wyścig zabrał żonę i dwóch synów.
– Nasze miasto po raz pierwszy w historii
gościło światowej sławy kolarzy uczestniczących w wyścigu Tour de Pologne –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Zabrzanie, licznie gromadząc się na trasie, stworzyli wspaniałą
atmosferę i pokazali, że Zabrze potrafi docenić sportowe zmagania na najwyższym
poziomie. Dziękuję za tak liczny udział
w wydarzeniu, które cieszy się uznaniem na
całym świecie – dodaje prezydent miasta.
Trasa trwającego od 29 lipca do 4 sierpnia 74. Tour de Pologne liczyła 1144 km.
W Zabrzu zlokalizowana została meta
czwartego, najdłuższego etapu wyścigu.
Jadący z Zawiercia kolarze musieli pokonać 1 sierpnia aż 238 km. Zawodnicy
pojawili się w Zabrzu około godziny 18.
Do miasta wjechali ul. Makoszowską i ul.
Winklera dotarli do ronda Sybiraków. Tutaj wyznaczony był początek liczącej 6,2
km długości rundy, którą kolarze pokonali trzykrotnie. Wytyczoną przy Arenie
Zabrze linię mety jako pierwszy pokonał
Caleb Ewan (Australia), drugi był Danny
van Poppel (Holandia), a trzeci Peter Sagan (Słowacja).
Zabawa przy Arenie Zabrze trwała przez
wiele godzin. Stanęło tu kolarskie miasteczko, w którym bawili się dorośli i ich

pociechy. Oprócz tradycyjnych namiotów sponsorskich, na promenadzie stadionu można było skorzystać również
z atrakcji przygotowanych przez instytucje działające na terenie miasta.

WG

Czesław Lang, dyrektor
generalny Tour de Pologne
– Od Zawiercia jechaliśmy przez wiele
miejscowości, etap był bardzo długi.
Wszędzie były tysiące ludzi. To wielka radość, bo przecież my ten wyścig
robimy dla nich. To nie jest sztuka dla
sztuki. Zapraszamy na to wydarzenie
nie tylko kolarzy, ale i kibiców, sympatyków kolarstwa i widać, jak wielką
radość ten wyścig niesie. Startowałem
w swoim życiu w wielu wyścigach i to,
co mogliśmy obserwować tutaj, przechodzi wszelkie oczekiwania. Sam
jestem w szoku, bo faktycznie nigdy
nie widziałem tylu ludzi na całej trasie.
Przejeżdżają kolarze, jest las, żadnego
domu, a stoją szpalery ludzi.
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W Zabrzu rywalizowali również młodzi uczestnicy 10. Nutella Mini Tour de Pologne

fot. Tomasz Jodłowski

Mali kolarze dostarczyli wielkich emocji

Młodzi zawodnicy na starcie rywalizacji

Cykl wyścigów kolarskich dla dzieci
Nutella Mini Tour de Pologne zawitał
w tym roku do sześciu miast, w tym
również do Zabrza. Była to dziesiąta,
jubileuszowa, edycja niezwykle popularnego przedsięwzięcia.
– Wyścig ten jest ewenementem na skalę
światową – podkreśla Michał Kwiatkowski, znakomity kolarz i ambasador projektu, który swoje pierwsze kroki w peletonie stawiał właśnie podczas cyklu
Nutella Mini Tour de Pologne. – Na co
dzień ścigam się przede wszystkim poza
granicami naszego kraju, na wszystkich
kontynentach, na całym świecie. To jest
dla mnie niespotykane, że dzieci mają
możliwość ścigania się i rywalizacji przy
tak dużym wyścigu, jakim jest Tour de

6

Pologne. Mogą podpatrzeć swoich idoli
i bohaterów – dodaje sportowiec.
– Wielu polskich kolarzy, którzy obecnie
osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej, zaczynało swoją sportową karierę właśnie od startów w Mini Tour de
Pologne. Możemy powiedzieć, że wyścig
Nutella Mini Tour de Pologne jest dobrym
sportowym startem. Dla jednych dzieci
jest to wspaniała przygoda, a dla innych

jest to początek wielkiej pasji – mówi
Czesław Lang, dyrektor generalny 74.
Tour de Pologne.
Pomimo temperatury sięgającej 36
stopni Celsjusza, młodym sportowcom
nie brakowało entuzjazmu, siły i determinacji, by pokonać własne słabości
i ukończyć wyścig. – Średnicówką ciężko się jechało. Najbardziej jestem dumny
z tego, że udało mi się przejechać trasę

Laureaci zabrzańskiej odsłony Nutella Mini Tour de Pologne
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fot. Tomasz Jodłowski

Wytyczoną w Zabrzu pętlę, kilka godzin przed zawodowymi
kolarzami, pokonali uczestnicy 10. Nutella Mini Tour de
Pologne. Dziewczęta i chłopcy
w wieku od 8 do 14 lat pokazali, że pod względem woli walki
i zaangażowania nie ustępują
starszym kolegom.

wokół nas

– podkreślał Łukasz Zaczyk, jeden z uczestników Nutella Mini Tour
de Pologne. – Wspominać będę na pewno rywali, którzy starali się z całych
sił jechać jak najlepiej. Moim
idolem kolarskim jest Rafał Majka, bo dobrze jeździ, a ja chciałbym
mu dorównać. Co mi dał ten wyścig?
Duże wzmocnienie nóg i motywację do
tego, by znów spróbować w przyszłym
roku – zapowiadał.
– Moim idolem jest oczywiście Rafał Majka. Chciałbym w kolarstwie osiągnąć to,
co on. Póki co, należę do klubu kolarskiego w Koziegłowach, gdzie trenujemy, jeździmy na różne wyścigi, w tym na
Mini Tour de Pologne. To już mój kolejny
start w tym wyścigu. Recepta na sukces?
Trzeba trenować, trenować i jeszcze raz
trenować. I nie poddawać się – przekonywał Oskar Nowak.
– Moja przygoda z rowerem zaczęła się
od tego, że na rowerach zaczęli jeździć

Pomimo upału mali kolarze dawali z siebie wszystko

moi koledzy, więc postanowiłem do nich
dołączyć. Pierwszy raz biorę udział w tych
zawodach. Każdy ma tu swoje sposoby na
jazdę. Receptą na pewno nie jest ruszanie
z największych przerzutek, bo to jest za
trudne. Trzeba ruszyć z mniejszych, a potem stopniowo
fot. U
MZ
ab r
z więk s za ć
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i wtedy lepiej pójdzie – dzielił się swymi
spostrzeżeniami Kuba Winter.
Młodym sportowcom kibicowały całe
rodziny. – Uważam, że jest to świetna
inicjatywa, bo dziecko może to zobaczyć
od drugiej strony. Dodatkowo my, rodzice, również możemy śledzić turniej od
strony przygotowawczej. Zdecydowanie
lepiej ogląda się taki wyścig, kiedy bierze w nim udział najbliższa osoba, czyli
w tym wypadku mój syn. Dla mnie osobiście to dodatkowy impuls do tego, by
bardziej zainteresować się kolarstwem
– mówił Sławomir Witek, tata jednego
z uczestników wyścigu.
Do tej pory w wyścigu Nutella Mini
Tour de Pologne wzięło udział ponad
12 tysięcy uczestników.

MM

fot. UM Zabrze

Pod wrażeniem oprawy Tour
de Pologne był Brian Cookson,
prezydent Międzynarodowej Unii
Kolarskiej. Podkreślał on, że przyszłość UCI World Tour to nie tylko
zmagania najlepszych kolarzy, ale
– tak jak w Tour de Pologne – imprezy towarzyszące.
– Przekonałem się, jak wiele jest
w Polsce pasji dla kolarstwa. Jestem
pod wielkim wrażeniem tego, jak
Tour de Pologne inspiruje młodych
ludzi. Widać to gołym okiem na Mini
Tour de Pologne, imprezie, która
zgromadziła 2300 dzieci. W Tour de
Pologne Amatorów wystartowało
z kolei 2500 osób. Te trzy imprezy
razem to idealny przykład realizacji misji Międzynarodowej Unii Kolarskiej, czyli rozwoju kolarstwa na
wszystkich poziomach, niezależnie
od wieku – zaznaczał Brian Cookson. – Tour de Pologne to jedna
z najlepszych imprez w całym sezonie. To bardzo dynamiczny, ciekawy
wyścig, rok po roku rozstrzygający
się na sekundy i kreujący nowe
gwiazdy. Myślę, że to bardzo ważne, by wyścig miał
swój charakter, a wasz
ma – podkreślał.

fot. UM Zabrze

Wyścig, który inspiruje

Kolarska rywalizacja przyciągnęła tłumy
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Dla ponad 17 tysięcy uczniów zabrzańskich szkół zabrzmiał pierwszy dzwonek

Rozpoczęcie roku szkolnego największe emocje oznacza dla pierwszoklasistów

Gdy uczniowie cieszyli się
wakacjami, w kolejnych zabrzańskich szkołach dobiegały końca termomodernizacje.
Do
odnowionych
placówek wróciły m.in. maluchy
z Przedszkola nr 45 i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.
Rozpoczęty rok szkolny przynosi również inne nowości.
W życie wchodzi bowiem reforma oświaty.
Do gruntownie odnowionej placówki
wrócili po wakacjach uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. – Zakres robót był
bardzo duży. To, co widzimy na zewnątrz,
jest piękne, ale dużo prac wykonano także
wewnątrz budynku. Wymieniona została
instalacja centralnego ogrzewania i system wentylacyjny w kuchni – podkreśla
Bożena Stokwisz, wicedyrektor SP nr 1.
Odnowiony budynek czekał także na
maluchy z Przedszkola nr 45. – Po termomodernizacji zmieniło się wszystko –
uśmiecha się dyrektor placówki Barbara
Jędrek. – Przedszkole wypiękniało w środku i na zewnątrz. Wymienione zostały
wszystkie instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna.
Wyremontowano łazienki i kuchnię – dodaje.

8

Prowadzony w Zabrzu od 2007 r. program termomodernizacji obiektów
użyteczności publiczności objął już do
tej pory co drugą placówkę oświatową
w mieście. Na remonty budynków przeznaczono ponad 60 mln zł. Tak szeroki
zakres prac stał się możliwy dzięki skutecznemu sięganiu przez miasto po dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
– W naszym mieście od wielu lat inicjujemy
działania podnoszące jakość kształcenia.
Systematycznie realizujemy termomodernizacje obiektów oświatowych, rozbudowujemy bazę rekreacyjno-sportową,
udostępniamy nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Bardzo się cieszę, że na liście
wyremontowanych szkół i przedszkoli po-

Wyremontowany budynek Przedszkola nr 45
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jawiają się kolejne piękne obiekty. To efekt
pracy wielu ludzi, za co bardzo dziękuję –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Inwestycje w oświacie były jednym z tematów konferencji dyrektorów szkół,
która w ostatnim tygodniu sierpnia odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury.
Jej gośćmi byli m.in. prof. Jerzy Buzek
oraz Jacek Tarkota, dyrektor gliwickiej
delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. – To rok szkolny, do którego
przygotowywaliśmy się wszyscy bardzo intensywnie, ponieważ trzeba było na nowo
poukładać obszar naszej miejskiej oświaty. Myślę, że zadanie wykonaliśmy dobrze
– mówi prezydent Małgorzata Mańka-

takie są liczby:

17 tysięcy

uczniów uczęszcza
do zabrzańskich szkół

5 tysięcy

maluchów pozostaje
pod opieką przedszkoli

250 mln zł

przeznaczanych jest
co roku z budżetu miasta
na oświatę

fot. Igor Cieślicki

fot. Igor Cieślicki

Żegnajcie wakacje, witaj szkoło

wokół nas
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fot.
UM

fot. Tomasz Jodłowski

Przedszkole nr 25

e
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Przekazując słowa
wdzięczności dyrektorom, pedagogom,
nauczycielom oraz
pracownikom zaangażowanym w proces edukacji dzieci
Jacek Tarkota z Kuratorium Oświaty
i młodzieży, życzę wieProf. Jerzy Buzek
lu kolejnych sukcesów
zawodowych i płynącej
z nich satysfakcji – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Przypomnijmy, że wydatki związane Mańka-Szulik.
z oświatą co roku stanowią największą MM, GOR
pozycję w budżecie Zabrza. W ubiegłym
roku na ten cel przeznaczono ponad
ćwierć miliarda złotych!
– Dumą Zabrza są uczniowie, którzy
szlifują swoje talenty pod okiem
pełnych pasji nauczycieli
i wychowawców.

fot. Igor Cieślicki

-Szulik. – Chcemy pracować tak, aby nasi
młodzi mieszkańcy byli dumni z tego, że
proces edukacji podejmują właśnie w Zabrzu, mieście, które prężnie się rozwija. Jeśli
spojrzymy na naszą płaszczyznę edukacyjną, to widzimy, jak wiele udało się nam już
zrealizować. Ponad 50 milionów złotych
przeznaczyliśmy w ostatnich latach na infrastrukturę oświatową, ponad 20 milionów na projekty miękkie. Te środki zostały
doskonale zagospodarowane – dodaje
prezydent miasta.
Rozpoczęty właśnie rok szkolny to również ogromne wyzwanie związane ze
zmianą systemu oświaty. Z edukacyjnej
mapy Polski znikają bowiem gimnazja,
sześcioletnie szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi,
a w liceach uczniowie
spędzać będą cztery
lata. – Najważniejszą
zmianą jest likwidacja gimnazjum,
więc zaczniemy rok
szkolny bez pierwszych klas gimnazjum. W związku
z tym otworzyliśmy
więcej klas liceum,
rozpropagowaliśmy
nasze klasy dwujęzyczne w sąsiednich miastach.
Mieliśmy rzeczywiście bardzo
duży nabór, więc mogliśmy sobie
na to pozwolić – mówi Magdalena Wojtaś, dyrektor ZSO nr 11.
Zmiany czekają też m.in. dotychczasowe
Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów, które przekształcone zostanie
w szkołę podstawową. – To duże wyzwanie dla całego grona szkolnego. Myślę, że
jesteśmy przygotowani. Mamy wyremontowane sale. W skład Szkoły Podstawowej
nr 20 będą wchodziły też oddziały gimnazjalne klasy drugiej i trzeciej – tłumaczy
Marcin Kłak, dyrektor
placówki.

Szkoła Podstawowa nr 1 prezentuje się bardzo efektownie
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Komisja Budżetu i Inwestycji
14.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.09 godz. 16.00 – informacja z wykonania budżetu Zabrza za I półrocze 2017 r.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
12.09 godz. 16.00 – ograniczanie
niskiej emisji na terenie Zabrza.
14.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.09 godz. 8.30 – Muzeum Narodowe w Krakowie – strategia działania,
dobre praktyki, ciekawe pomysły
dla działań kulturalno-muzealnych
w Zabrzu. Komisja wyjazdowa.
Komisja Oświaty i Wychowania
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.09 godz. 16.00 – rozwój obiektów
sportowych na terenie Zabrza; plany
na przyszłość i stan obecny. Wizytacja w dwóch szkołach – SP nr 30
(orlik) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. Komisja wyjazdowa.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
4.09 godz. 16.30 – reklama w przestrzeni publicznej; toalety publiczne
w mieście.
14.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego
4.09 godz. 15.00 – problem uporządkowania parkowania samochodów
w newralgicznych punktach miasta
w perspektywie zwiększenia miejsc
parkingowych; rozważenie systemu
„Parkuj i jedź” w Zabrzu.
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
14.09 godz. 14.30 – ocena działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Zabrzu w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus;
sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.09 godz. 16.00 – rozwój obiektów
sportowych na terenie Zabrza; plany
na przyszłość i stan obecny. Wizytacja w dwóch szkołach – SP nr 30
(orlik) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. Komisja wyjazdowa.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
14.09 godz. 17.30 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.09 godz. 17.30 – informacja
na temat programów realizowanych przez OPiLU ze szczególnym
uwzględnieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
informacja o działaniach środowisk
senioralnych w związku z Międzynarodowym Dniem Osób Starszych.
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Za nami sierpniowa sesja Rady Miasta

W porządku sierpniowej sesji znalazło się kilkanaście projektów uchwał

fot. Jerzy Przybysz

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

U progu nowego roku szkolnego
Uchwałę zmieniającą regulamin przyznawania nauczycielom dodatków oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa przyjęli radni podczas
sierpniowej sesji Rady Miasta.
Uchwała wiąże się z ruszającą reformą
oświaty. Przypomnijmy, że już w marcu
tego roku radni przyjęli uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego.
Radni przyjęli również w sierpniu „Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. Jego
celem jest wzrost kompetencji życiowych
i umiejętności społeczno-zawodowych
niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób
z ich otoczenia. Projekt kierowany jest
do co najmniej stu osób. Przyjęty został
także Program Aktywności Lokalnej w Biskupicach i Mikulczycach. Ma on objąć co
najmniej 180 uczestników współfinansowanego ze środków UE projektu „Drogowskaz” oraz dodatkowo do kilkuset
mieszkańców każdej z dzielnic. Celem
PAL-u jest integracja społeczności lokalnej
Biskupic i Mikulczyc, podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej
oraz inicjowanie współpracy lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz
rozwiązywania istotnych dla dzielnicy
problemów społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Radni pytali podczas sesji o postęp prac
przy budowie centrum handlowo-usłu-
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gowego IKEA na Zaborzu. – Obecnie
trwają prace polegające na porządkowaniu infrastruktury drogowej. Chodzi między innymi o drogi dojazdowe oraz wjazdy
i wyjazdy na główne ulice – wyjaśniała wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

WG
Usłyszane na sesji:
– Taką mamy pomoc, że tej pomocy
nie mamy.

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

wrzesień
4 (pn.) 	Łucja Chrzęstek-Bar
	Janusz Bieniek
	Antoni Strzoda
	Łukasz Pach
	Łukasz Urbańczyk
7 (czw.) Dariusz Walerjański
11 (pn.) Damian Trześniewski
Przemysław Juroszek
	Rafał Marek
	Joachim Wienchor
18 (pn.) 	Borys Borówka
21 (czw.) 	Elżbieta Adach
	Alojzy Cieśla
25 (pn.) Dariusz Walerjański
	Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak
	Bogusław Znyk
28 (czw.) Czesława Kowalczyk

wokół nas

fot. UM Zabrze

Reforma oświaty oznacza, że ten rok szkolny będzie pod wieloma względami wyzwaniem

Reforma oświaty oznacza powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej

Do zmian
przygotowywaliśmy się
od wielu miesięcy
Z oświatowej mapy znikają gimnazja, o dwa lata wydłuża się podstawówka, a do liceum uczniowie będą chodzić cztery lata. Nowy
rok szkolny oznacza wejście w życie reformy oświaty. W Zabrzu
związane z tym przygotowania trwały już od wielu miesięcy.
– Każde zmiany to spore wyzwanie,
szczególnie, gdy dotyczą tak szerokiego obszaru, jakim jest edukacja. Zabrze
ma bardzo dużo placówek oświatowych.
Jeśli powiem, że jedna trzecia budżetu miasta jest dedykowana oświacie,
to chyba mówi samo za siebie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Oświata to obszar dla
nas bardzo ważny. Traktujemy go jako
inwestycję w przyszłość. I to tę najlepszą inwestycję. Przygotowania związane z wejściem w życie reformy oświaty
trwały w naszym mieście już od wielu
miesięcy. Dziś jesteśmy na finiszu. Myślę,
że mogę powiedzieć, że się udało, a pla-

cówki są przygotowane. Podziękowania
należą się zarówno pracownikom Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, jak
i dyrektorom szkół oraz radnym – dodaje prezydent Zabrza.
W związku z reformą oświaty w Zabrzu
35 dotychczasowych szkół podstawowych przekształcono w 8-letnie szkoły
podstawowe. Trzynaście gimnazjów
zostało włączonych do 8-letniej szkoły
podstawowej. Z kolei w skład liceów
ogólnokształcących weszło siedem
gimnazjów, a kolejnych siedem zostało przekształconych w 8-letnie szkoły
podstawowe. Przekształceniu w szkoły podstawowe uległy również zespo-

ły szkół: ZS nr 20, ZSS nr 38, ZSS nr 39,
ZSS nr 40 i ZSS nr 41.
– Nowe prawo oświatowe zmienia liczbę lat, które dzieci spędzą w szkole podstawowej. Te szkoły przekształciły się
z sześcioletnich w ośmioletnie. Największe zmiany dotknęły jednak gimnazja.
W nowym ustroju szkolnym przestają
one funkcjonować. Część gimnazjów
zostało włączonych do liceów ogólnokształcących, część do szkół podstawowych, a siedem gimnazjów przekształciło się w szkoły podstawowe. Porównując
zatem rok ubiegły z obecnym, na naszej mapie edukacyjnej będziemy mieli
o siedem szkół podstawowych więcej
– tłumaczy Ewa Wolnica, naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
W Zabrzu duży nacisk położono na to,
by na zmianach nie ucierpieli nauczyciele. W efekcie zdecydowana większość z nich znalazła pracę, najczęściej
w swojej szkole macierzystej. Niektórzy, by uzupełnić etat, mają przydzielone godziny w innych placówkach.
– To, że udało się przygotować do reformy, zawdzięczamy naszej bardzo
oddanej kadrze. Wszyscy mamy świadomość, że ten młody człowiek, który przychodzi do szkoły, jest dla nas
bardzo ważny. Dlatego chcemy postawić przed nim najlepszych mistrzów
– podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. 
WG
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wokół nas
Już wkrótce na zabrzańskim szlaku turystyki przemysłowej pojawi się kolejna atrakcja

Podziemna podróż w czasie

– Jest to jedyna w Europie trasa turystyczna pokazująca, jak rozwijało się górnictwo przez ostatnie dwieście lat, swoista
podziemna podróż w czasie – mówi
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
– Chcemy pokazać trud pracy górniczej,
a jednocześnie postęp technologii. To
pozwoli zrozumieć Śląsk i górników, ich
tradycje i zwyczaje wywodzące się z tej
trwającej dwa wieki historii rozwoju przemysłu. Ostatnim punktem zwiedzania będzie wizyta w największym w Polsce podziemnym parku maszyn górniczych, gdzie
można nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć
działające kombajny, wrębiarki czy przenośniki – dodaje.

Trasa w liczbach

1,5 km

to długość trasy

3 godziny

to czas podziemnej
wycieczki

16°C

to temperatura
pod ziemią

Na trasie podziemnej wędrówki znalazł się m.in. odtworzony port przeładunkowy

Nowa trasa ma około 1,5 km długości.
Prowadzi od szybu „Carnall” przy ul.
Wolności do szybu „Wilhelmina” przy
ul. Sienkiewicza. Obejmuje unikatowe
wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej oraz kopalni Królowa Luiza.
Turyści przejdą m.in. przez dwustuletni
chodnik wykuty w węglu. Zobaczą także
zrekonstruowany port przeładunkowy
z ruchomym, drewnianym żurawiem,
którym węgiel był ładowany na łodzie.
– Gdy czas przemysłu ciężkiego powoli się
kończy, postindustrialne obiekty Zabrza
zyskują nowe funkcje – zwraca uwagę
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dla podziemnych wyrobisk rozpoczęła się era turystyki. Przywrócenie

Zapisz się na pionierskie zwiedzanie!
Chcesz znaleźć się w gronie tych, którzy jako jedni z pierwszych zobaczą niezwykłe wyrobisko? Zarezerwuj termin zwiedzania. Więcej informacji można uzyskać
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod numerem telefonu 32 271 40 77.
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wyrobisk sztolni do stanu umożliwiającego prowadzenie ruchu turystycznego było
niełatwym zadaniem – dodaje.
Prace rozpoczęto w 2009 r., a w ich trakcie odkrywano coraz to nowe, niezwykłe
fragmenty dawnych podziemi. Udrożniony został 2,5-kilometrowy zabrzański odcinek sztolni, w którym zalegały
ogromne ilości mułu, przy czym nikt nie
wiedział, jaki jest faktyczny stan obiektu.
– Obecnie, gdy prace już się kończą, wiemy, że podjęty trud miał sens. Podziemne
zabytki są świadectwem niezwykłej historii tego regionu i pozwalają zachować
pamięć o naszej tożsamości. Dzięki nim
możemy w wyjątkowych, autentycznych
przestrzeniach opowiedzieć niezwykłe historie o Śląsku i Ślązakach – podkreśla
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że jeszcze w tym roku
zwiedzającym udostępniona ma zostać
wodna trasa w sztolni. Turyści pokonają
łodziami około 1,1 km. Wysiadać będą
na nabrzeżu portowym przy ul. Miarki.

GOR

fot. Muzeum Górnictwa Węglowego

Ma około 1,5 kilometra długości i prezentuje rozwój górnictwa na przestrzeni ostatnich
dwustu lat. Już wkrótce dla
turystów oficjalnie otwarta
zostanie pierwsza część podziemnej trasy w kompleksie
Sztolnia Królowa Luiza.

wokół nas
Przed nami piąta odsłona Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego

Spotkanie z Mistrzem w kopalni i w plenerze

Wyjątkowa kompozycja
„Siedem bram Jerozolimy” to
utwór napisany przez Krzysztofa
Pendereckiego z okazji jubileuszu
trzech tysięcy lat istnienia miasta. Jest to wyjątkowa zarówno
pod względem formalnym, jak
i melodycznym, kompozycja, rozpisana na orkiestrę, trzy chóry
mieszane, pięć głosów solowych
i recytatora. Tytuł i budowa nawiązują do siedmiu historycznych
bram prowadzących do jerozolimskiego Starego Miasta. Prawykonanie dzieła miało miejsce
9 stycznia 1997 r. w Jerozolimie.
W Polsce po raz pierwszy wykonano je dwa miesiące później w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Prof. Krzysztof Penderecki i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik w Kopalni Guido

listów. Na finałowy plenerowy koncert
„Siedem bram Jerozolimy” organizatorzy przedsięwzięcia zaproszą 29 września do kompleksu Sztolnia Królowa
Luiza. Wystąpią Iwona Hossa (sopran),
Karolina Sikora (sopran), Anna Lubańska (mezzosopran), Adam Zdunikowski
(tenor), Piotr Nowacki (bas), Sławomir
Holland (narrator) oraz orkiestra Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego i Chór Filharmonii
Krakowskiej. Bilety na poszczególne
koncerty dostępna są w kasach Kopalni
Guido, Filharmonii Zabrzańskiej oraz za
pośrednictwem portalu Ticketpro.pl.
Festiwalowi towarzyszyć będzie przygotowana w Łaźni Łańcuszkowej wystawa fotograficzna „Festiwal na piątkę”. Zwiedzający będą mieli okazję
zobaczyć, jak wyglądały poprzednie
edycje wyjątkowego wydarzenia. Wstęp
wolny. Więcej informacji na stronie
www.penderecki320.com. 
MM

Program festiwalu:

23 września

„Wariacje Goldbergowskie
– Piaskiem Malowane”
– koncert inauguracyjny
w Kopalni Guido

28 września

„Arto Noras – przyjaciel
Pendereckiemu” – koncert
w Filharmonii Zabrzańskiej

29 września

„Siedem bram Jerozolimy”
– finałowy koncert plenerowy
w Sztolni Królowa Luiza

fot. Igor Cieślicki

W tym roku festiwal zagości w Kopalni Guido, Sztolni Królowa Luiza oraz siedzibie
Filharmonii Zabrzańskiej. Podczas koncertu inauguracyjnego zaplanowanego
23 września o godzinie 19 w Kopalni
Guido usłyszymy Wariacje Goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha oraz Trio
smyczkowe i Duo concertante Krzysztofa Pendereckiego. Zagrają Sitkovetsky Trio (Dmitry Sitkovetsky – skrzypce, Alexander Zemtsov – altówka, Luigi
Piovano – wiolonczela) oraz Jurek Dybał
– kontrabas. Malować piaskiem będzie
Irina Titova. Wariacje Goldbergowskie
i Trio smyczkowe zabrzmią również dzień
wcześniej podczas otwartej dla młodzieży
próby generalnej wydarzenia.
28 września w Filharmonii Zabrzańskiej będzie miała miejsce kolejna odsłona festiwalu. Publiczność usłyszy
m.in. utwory Krzysztofa Pendereckiego
oraz Dymitra Szostakowicza. Na wiolonczeli zagra fiński artysta Arto Noras, powszechnie uważany za jednego
z najwybitniejszych żyjących wioloncze-

fot. Igor Cieślicki

Już po raz piąty Zabrze będzie
gospodarzem wyjątkowego
wydarzenia muzycznego. Na
23 września zaplanowano inaugurację jubileuszowej edycji
Międzynarodowego Festiwalu
im. Krzysztofa Pendereckiego.

Wyrobiska Kopalni Guido gwarantują niezwykły klimat koncertów
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Eksperci Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” pod wrażeniem turystycznej oferty Zabrza

Kopalnia Guido na pierwszym miejscu!

zwiedzania. Tutaj z największą punktacją zasłużenie zwyciężyło Zabrze.
Turyści odwiedzający Kopalnię Guido
w grupach mogą pograć pod ziemią
w golfa czy wziąć udział w mszy. Indywidualni, zamiast zwykłego spaceru
po trzech poziomach kopalni, mogą
wziąć w ręce kilof i sprawdzić się
w pracy górnika. Dla żądnych wrażeń
przygotowano zwiedzanie w całkowitych ciemnościach, jedynie z lampką umieszczoną w kasku” – czytamy
w sierpniowym wydaniu „Wspólnoty”.
„Na koniec sprawdziliśmy strony internetowe poświęcone poszczegól-

fot. Muzeum Górnictwa Węglowego

Eksperci „Wspólnoty” wzięli pod lupę
trasy firmowane przez samorządy.
Przyjrzeli się ofercie, programom
zwiedzania, frekwencji i wykorzystaniu multimediów. Po zsumowaniu
punktów w poszczególnych kategoriach pierwsze miejsce w rankingu
zajęła Kopalnia Guido. Turystyczna
perła Zabrza wyprzedziła m.in. podziemia Rynku Głównego w Krakowie
oraz podziemne trasy turystyczne
w Sandomierzu, Kłodzku, Lublinie
i Rzeszowie.
„Zabrze posiada bezkonkurencyjną
kolekcję maszyn górniczych, oczywiście działających, dzięki którym turyści
mogą zobaczyć i usłyszeć, jak wygląda
praca pod ziemią. (…) Przyjrzeliśmy
się ofercie dodatkowej i programom

fot. Igor Cieślicki

Mamy powody do satysfakcji! Zabrze zajęło pierwsze
miejsce w rankingu dostępnych dla ruchu turystycznego tras podziemnych. Zestawienie opublikowało Pismo
Samorządu
Terytorialnego
„Wspólnota”. Wyprzedziliśmy
między innymi Kraków, Sandomierz i Lublin.

fot. Tomasz Kiełkowski / archifoto

Atrakcje Parku 12C

Podziemna trasa w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza
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nym trasom, ocenialiśmy, czy łatwo je
znaleźć i czy... w ogóle istnieją. Tutaj
znów Zabrze było bezkonkurencyjne.
Strona Kopalni Guido jest wyjątkowo
estetyczna, ale i czytelna” – zwraca
uwagę autor materiału.
Jak podkreślają autorzy rankingu,
miasto Zabrze i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stworzyły
wzorcowy produkt turystyczny, który
do typowo przemysłowego do niedawna miasta przyciąga dziś setki tysięcy gości. „Właśnie dlatego zabrzań-

wokół nas
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fot. Tomasz Kiełkowski / archifoto

Podwieszana kolejka i jedna z maszyn w Kopalni Guido

Pochodząca z 1915 r. parowa maszyna wyciągowa przy szybie „Carnall”

fot. Muzeum Górnictwa Węglowego

ska Kopalnia Guido zajęła pierwsze
miejsce w naszym TOP10 samorządowych tras podziemnych” – czytamy
w sierpniowej „Wspólnocie”.
Przypomnijmy, że dzisiejsza Kopalnia Guido powstała w 1855 r. i działała nieprzerwanie do połowy lat 90.
XX wieku. Jej tajemnice turyści mają
okazję poznawać od 2007 r. Do zwiedzania udostępnione są poziomy 170, 320 i 355. Na
gości czekają m.in.
wyjątkowa kaplica św. Barbary
i Strefa K8,
czyli
kompleks
pom i e s zc ze ń
oferujących szeroki wachlarz
propoz ycji
z dziedziny
kultury, rozrywki i biznesu.
Turyści mogą się
przejechać podwieszaną kolejką i wziąć
udział w górniczej szychcie.
Choć Kopalnia Guido okazała się
już turystycznym hitem, Zabrze nie
spoczęło na laurach. W ubiegłym
roku otwarta została pierwsza część
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.
Powstał tu m.in. Park 12C, czyli plenerowa, edukacyjno-rekreacyjna wystawa w okolicy szybu „Wilhelmina”
przy ul. Sienkiewicza. Park stanowi
przestrzeń, w której dzieci i młodzież
mogą w atrakcyjny sposób poznać
zagadnienia związane z żywiołami
ziemskimi, technikami wydobywania
węgla i energią w przyrodzie.
Kopalnia Królowa Luiza to z kolei
przede wszystkim podziemny park
maszyn górniczych, zlokalizowany
w dawnych wyrobiskach „Królowej
Luizy” oraz rozbudowana przestrzeń
naziemna z tematycznymi parkami
rozrywkowo-edukacyjnymi. Ta część
Sztolni powstała przede wszystkim
z myślą o rodzinach z dziećmi oraz
zorganizowanych grupach szkolnych.
Na przełomie września i października w Sztolni Królowa Luiza oficjalnie
otwarta zostanie podziemna trasa
turystyczna o długości 1,5 km. Ukoronowaniem trwających przez ostatnich kilka lat prac będzie przekazanie
do ruchu turystycznego trasy wodnej
przygotowanej w Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej.

GOR

Kaplica św. Barbary na poziomie 170 Kopalni Guido
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W Łaźni Łańcuszkowej odbyła się projekcja niezwykłego filmu

fot. Igor Cieślicki

Zawsze może być lepsze jutro

Bohaterowie filmu i reżyser Julian Jurczak podczas uroczystej premiery

„Z wiarą i nadzieją” to tytuł poruszającego filmu, którego premiera odbyła się 30 sierpnia w Łaźni Łańcuszkowej. Obraz zrealizowany został przez Telewizję Zabrze we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Od września można go oglądać na antenie TVZ.
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Wzruszający film z uwagą oglądali zebrani w Łaźni Łańcuszkowej widzowie
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fot. Igor Cieślicki

Film przedstawia historię trzech
osób zmagających się z nałogiem. Jego bohaterowie
szczerze opowiadają o tym,
jak wpadli w jego sidła, co
oznaczało to dla ich bliskich i jak walczyli z uzależnieniem.
– Dziś czuję, że mogę oddać innym ludziom to, co
od nich dostaję – mówi
Beata, jedna z bohaterek
filmu. – Pamiętam jak kiedyś, po którymś z reportaży,
zatrzymał mnie na ulicy jakiś
mężczyzna, mówiąc, że też dołączy
do grona niepijących i pomagających
innym. Wiele kobiet mówiło mi niejednokrotnie, że teraz żyją z wiarą i nadzieją, że można wyjść z nałogu i trwać
w trzeźwości. Dlatego zdecydowałam
się wszystkim ponownie pokazać, że
minęły trzy lata i rzeczywiście można –
dodaje kobieta.
– Są rzeczy, które mogą zrobić maszyny czy narzędzia. Ale są takie, których
tylko człowiek może dokonać i właśnie
trzeźwienie jest takim zjawiskiem –

zwraca uwagę Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy prezydencie
Zabrza. – Do trzeźwienia jednak osobom dotkniętym uzależnieniem jest
potrzebny drugi człowiek, czasem trzeci
lub czwarty, a czasem cała armia ludzi.
W Zabrzu udało się taką armię stworzyć. Osoby zaprezentowane w filmie
pokonały chorobę, ale trzeba pamiętać, że nie pokonały ani alkoholu, ani
narkotyków, bo tego pokonać się nie da
– dodaje.
– Na co dzień spotykam wiele osób, które zaczynają trzeźwieć i odnoszą w tym
sukces. Film mówi o ludziach, którzy
nawet kilkanaście lat utrzymują abstynencję. Spotykam czasem osoby, które
po wyjściu z nałogu działają na rzecz
innych w klubach, stowarzyszeniach.
Należy to docenić i wciąż pokazywać,
bo to motywuje innych – podkreśla Małgorzata Kowalcze, dyrektor
Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.
Premiera była swoistym podsumowaniem obchodów sierpnia jako
miesiąca trzeźwości. Od 3 września
film, którego reżyserem jest Julian
Jurczak, można oglądać na antenie Telewizji Zabrze. Jest również
dostępny na stronie internetowej
www.tvzabrze.pl. 
WG
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Francuskie Seclin i Zabrze współpracują w wielu dziedzinach już od 30 lat

Przyjaźń od trzech dekad

fot. Igor Cieślicki

Już 30 lat liczy historia współpracy Zabrza i położonego
w regionie Nord Pas-de-Calais Seclin. Na październik
planowane są uroczyste obchody jubileuszu. Będą one
okazją, by przypomnieć, że
zabrzańsko-francuskie relacje
mają dużo szerszy charakter.

Współpraca Seclin i Zabrza rozpoczęła
się w 1987 r. i początkowo miała sportowy charakter. Na zawody do Francji
jeździli głównie członkowie drużyn młodzieżowych, a w zabrzańskich turniejach
piłkarskich, rozgrywanych zimą w hali
MOSiR-u, uczestniczyli zawsze chętnie
ich francuscy rówieśnicy. Z biegiem lat
kontakty obu miast przeniosły się na
sferę kultury. W Seclin występowały
m.in. chór Resonans con tutti i zespół
Allegro. Do Zabrza z kolei przyjechała
orkiestra tamtejszej szkoły muzycznej.
Ożywione stały się kontakty artystów
z obu miast. Ruszyła wymiana młodzieży
szkolnej. Goście z Francji co roku uczestniczą w obchodach Święta Miasta. Swoje
stoisko przygotowują podczas organizowanych w Zabrzu Międzynarodowych
Targów Turystyki Przemysłowej.
Polsko-francuskie więzi są w Zabrzu widoczne nie tylko za sprawą współpracy
z Seclin. W 2015 r. prezydent Małgorzata

fot. Igor Cieślicki

Ambasador Francji Pierre Lévy w sali DMiT

Mańka-Szulik otrzymała z rąk ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Buhlera
Narodowy Order Zasługi. To jedno z najwyższych, obok Orderu Legii Honorowej,
francuskich odznaczeń państwowych.
Prezydent Zabrza otrzymała je za zaangażowanie w działania mające na celu
budowanie wspólnoty europejskiej oraz
integracji samorządów i narodów.
W Zabrzu realizowany był w tym roku projekt „10 na 10”. Przez dziesięć dni dziesięciu
dramaturgów z francuskojęzycznych krajów poznawało Zabrze, by napisać dziesięć
krótkich sztuk o mieście. Utwory powstały
z myślą o młodych ludziach uczących się języka francuskiego. Klasy francuskojęzyczne
funkcjonują w zabrzańskim Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 11. 

MM

Występ uczniów ZSO nr 11

fot. Igor Cieślicki

fot. Igor Cieślicki

Goście z miast partnerskich podczas obchodów Święta Miasta

Uczestnicy projektu „10 na 10” w Łaźni Łańcuszkowej
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Koncert Filharmonii Zabrzańskiej zainaugurował XXXIII Festiwal Chopinowski w Kartause Gaming

y
c
i
n
o
m
r
a
h
l
fi
y
Zabrzańsc
zachwycili Austrię
fot. FotoLois.com, Alois Spandl

Nowy sezon tuż, tuż

Koncert w zabytkowym kompleksie klasztornym

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk” wystąpili podczas XXXIII Festiwalu Chopinowskiego
w Kartause Gaming. Impreza od ponad 30 lat stanowi jedno
z najciekawszych wydarzeń muzycznych w Austrii.
– Z radością przyjęliśmy zaproszenie do
udziału w Festiwalu Chopinowskim w Gaming. To ważne wydarzenie kulturalne nie
tylko w Austrii. Festiwal od lat cieszy się
uznaniem w skali międzynarodowej. Od
ponad 30 lat jest miejscem spotkań artystów i miłośników muzyki z całego świata.
Warto w tym miejscu przypomnieć ubiegłoroczny koncert koreańskiej orkiestry
i dodać, że grała ona również w Zabrzu
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Tym bardziej dumni jesteśmy, że podczas tej edycji swoje
umiejętności zaprezentowała Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Cieszę się też, że mogliśmy przedstawić młode talenty z Państwowej Szkoły
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Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława
Moniuszki w Zabrzu oraz Zespołu Pieśni
i Tańca „Mały Śląsk” – dodaje.
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Koncertem zaplanowanym na 8
września Filharmonia Zabrzańska
zainauguruje 68. już sezon artystyczny. Gościem wieczoru będzie
jeden z najwybitniejszych polskich
artystów, legenda polskiej wiolinistyki, znakomity pedagog oraz
niezrównany mistrz estrady, skrzypek Krzysztof Jakowicz. Orkiestrę
poprowadzi Sławomir Chrzanowski. Koncert wypełnią dwa wspaniałe dzieła: Koncert skrzypcowy
D-dur Ludwiga van Beethovena
oraz Symfonia d-moll francuskiego
mistrza Cesara Francka. A  już 11
i 12 września odbędą się pierwsze
spotkania w ramach tegorocznego
cyklu koncertów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży.
W programie Festiwalu, który zrealizowany został przy współpracy m.in. Instytutu Polskiego w Wiedniu, znalazły
się występy znakomitych solistów i zespołów z Polski, Austrii, Francji, Korei
Południowej oraz Kosowa. – Wspieranie
festiwalu promującego dorobek naszego wielkiego rodaka Fryderyka Chopina
o tak długiej i bogatej tradycji jest dla

Po raz pierwszy w Austrii
Filharmonia Zabrzańska jest jedną z trzech w województwie śląskim. Jej początki sięgają 1950 r. Zespół liczy obecnie 60 muzyków, a jego dyrektorem naczelnym i artystycznym jest od 1990 r. Sławomir Chrzanowski. Na przestrzeni lat
z zabrzańską orkiestrą koncertowali m.in. Krystian Zimerman, Wiesław Ochman,
Andrzej Hiolski, Grażyna Brodzińska, Piotr Paleczny, Grzegorz Fitelberg, Halina
Czerny-Stefańska i Małgorzata Walewska. Filharmonia Zabrzańska koncertowała m.in. w Rosji, Słowacji, Węgrzech, Czechach, Niemczech i Japonii. Jest stałym
uczestnikiem Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Organizuje cykliczne koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Udział w Festiwalu Chopinowskim w Gaming był dla zabrzańskich filharmoników pierwszym występem w Austrii.

fot. FotoLois.com / Alois Spandl
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Pamiątkowa fotografia gości i organizatorów tegorocznej edycji festiwalu

położone na szlaku turystyki przemysłowej. Goście Festiwalu mogli bliżej
poznać unikatową ofertę Kopalni Guido
czy Sztolni Królowa Luiza. 
GOR

fot. FotoLois.com / Alois Spandl

dniowe przedsięwzięcie było znakomitą okazją do promocji uczestniczących
w nim miast, regionów i krajów. Zabrze
zaprezentowało m.in. swoje obiekty

Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”

fot. FotoLois.com / Alois Spandl

nas nie tylko ogromnym zaszczytem, ale
i obowiązkiem – zwraca uwagę Rafał
Sobczak, dyrektor Instytutu Polskiego
w Wiedniu.
Podczas trzech festiwalowych dni publiczność mogła podziwiać zarówno
koncerty kameralne, orkiestrowe, nocny koncert przy blasku świec połączony z czytaniem literatury, jak i występy
solistów. Zaprezentowane zostały również utwory austriackich kompozytorów
poświęcone Fryderykowi Chopinowi.
Z okazji 85. rocznicy urodzin Wojciecha
Kilara w Kartause Gaming wykonane zostały również utwory tego kompozytora.
– Jestem zachwycony, że Zabrze ma taką
filharmonię. To jest bardzo dobry zespół,
ma świetne tradycje i warto go pokazywać
– podkreśla profesor Theodor Kanitzer,
prezydent Międzynarodowej Federacji
Towarzystw Chopinowskich i dyrektor
Festiwalu. – Zabrze to miasto kultury,
a tegoroczny festiwal w Gaming stał się
śląskim festiwalem – dodaje.
Festiwal Chopinowski w Kartause Gaming organizowany jest od 1985 r.
przez Międzynarodowe Towarzystwo
Chopinowskie w Wiedniu. Artyści występują w zabytkowym kompleksie klasztornym. Na początku lat 80. minionego
wieku niszczejący obiekt kupił architekt
Walter Hildebrand. Dzięki jego zaangażowaniu i finansowemu wsparciu klasztor został objęty kompleksową rewitalizacją. Odrestaurowany kompleks stał
się w efekcie areną wyjątkowych wydarzeń artystycznych, do których należy
Festiwal Chopinowski.
Festiwal w Kartause Gaming to nie tylko
wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Trzy-

Artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej
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Kolejna firma ulokowała swą działalność w zabrzańskiej specjalnej strefie ekonomicznej

fot. UM Zabrze

Zabrze przyciąga następnych inwestorów

Na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wciąż „wyrastają” nowe zakłady

Kolejny inwestor dołączył do przedsiębiorstw działających już
w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Działkę o powierzchni prawie siedmiu hektarów kupiła firma DROMA, która zajmuje się produkcją systemów zabezpieczających
obiekty budowlane przed aktami kradzieży, wandalizmu oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Za działkę o powierzchni 6,8 ha inwestor zapłacił 6,5 mln zł. Firma zamierza
zatrudnić docelowo 90 osób. Planowane uruchomienie produkcji to 2019 r.
W Zabrzu będą powstawać m.in. różno-

rodne modele rolet i bram. DROMA to
kolejna firma, która w ostatnich miesiącach postanowiła ulokować działalność
w Zabrzu. Na terenach między Rokitnicą a Mikulczycami trwa budowa zakła-

du ERAE, w którym będą produkowane
układy klimatyzacji dla przemysłu motoryzacyjnego. Budowę swojej fabryki
w strefie ekonomicznej kończy YSP Poland. Firma produkuje metalowe części
dla przemysłu motoryzacyjnego. Kolejną
działkę, z myślą o rozszerzeniu działalności, nabyła Piekarnia-Ciastkarnia
„Kłos”, która była pierwszą firmą działającą w zabrzańskiej części KSSE.
Przypomnijmy, że powierzchnia zabrzańskich terenów należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
to 157 hektarów. Zostały one zagospodarowane już w ponad 20 procentach.
A przecież projekt uzbrojenia działek zakończył się dopiero półtora roku temu.
– Rozwój terenów inwestycyjnych to jeden
z priorytetów w działalności zabrzańskiego
samorządu – zaznacza prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – W ostatnich
latach zainwestowaliśmy w rozwój strefy
65 milionów złotych. Przygotowaliśmy infrastrukturę drogową, sieć wodociągową
oraz energetyczną. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych.
Efekt jest taki, że dziś prezentujemy inwestorom atrakcyjną ofertę. Jak widać, spotyka się ona z dużym zainteresowaniem –
dodaje prezydent Zabrza.

GOR

Budynek Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej po termomodernizacji

Ciepłownicy w odnowionej siedzibie
– Zakres robót był bardzo szeroki. Zaczęliśmy od stropodachów i piwnic. Wykonany został drenaż budynku, pojawiła się
nowa elewacja – wylicza Lesław Złotorowicz, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Prace ruszyły w 2015 r. Kosztowały 1,4
mln zł. Z tej kwoty 300 tys. zł stanowiło
dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Każda
inwestycja, a w Zabrzu współfinansujemy
ich naprawdę sporo, jest bardzo korzyst-
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na przede wszystkim dla mieszkańców
– zwraca uwagę Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW w Katowicach. – Tym razem
beneficjentem nie jest gmina, tylko podmiot gospodarczy, więc tym większe uznanie, że spółka podjęła takie wyzwanie.
Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do
współpracy kolejne podmioty. Potrzebujemy tego szczególnie w naszym regionie,
który przez lata opierał się na funkcjonowaniu przemysłu ciężkiego i bardzo wiele
przyrodzie zabrał. Myślę, że teraz należy to
środowisku oddać – dodaje. 
GOR
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fot. Igor Cieślicki

Całkowicie zmieniła swe oblicze siedziba Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Budynek przeszedł gruntowną
termomodernizację.

Wyremontowany budynek ZPEC przy ul. Goethego

wokół nas

wizualizacja: Rockcastle Poland

Ruszyła rozbudowa popularnego centrum handlowego w śródmieściu

Tak ma się prezentować odnowione i rozbudowane centrum

Do jesieni przyszłego roku potrwają prace związane z rozbudową Centrum Handlowego Platan w Zabrzu. Po ich zakończeniu kompleks znajdzie się wśród największych galerii handlowo-usługowych w regionie. W sierpniu odbyła się uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę obiektu.
Centrum Handlowe Platan istnieje w Zabrzu od 2003 r. Na powierzchni nieco
ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych
funkcjonuje tu około 80 sklepów i punktów usługowych. Po rozbudowie galerii
pojawi się około 30 kolejnych. Samo centrum „urośnie” natomiast do ponad 40
tysięcy metrów kwadratowych. W efekcie stanie się jedną z największych galerii handlowo-usługowych w regionie.
W ramach inwestycji zostanie rozbudowana strefa restauracyjna, powstanie
kino i fitness, a klienci zyskają dostęp do
bezpłatnego wi-fi i punktów ładowania.
Wykonany zostanie także nowy parking
mogący pomieścić nawet 1400 aut. Przebudowane zostaną wjazdy i wyjazdy tak,
aby zapewnić sprawniejszą obsługę komunikacyjną.
– Będzie dużo przyjaźniejszy dojazd i wyjazd z centrum. Klienci zyskają dużo ułatwień, w czasie deszczu będzie można suchą stopą dojść z samochodu do galerii
– podkreśla Wojciech Godlewski, przedstawiciel będącej głównym inwestorem
firmy Rockcastle Poland.
Zmodernizowana zostanie także istniejąca część galerii. Przebudowany zostanie
plac centralny, zmienione będą m.in. sufity i wykończenia oraz lokalizacja toalet.
– Budynek zyska nową elewację. Jej fragment zostanie wykonany z cegły klinkierowej dopasowanej do istniejącego otoczenia.

Będzie się ona łączyć z nowoczesnymi materiałami – tłumaczy Michał Ziomek z będącej wykonawcą firmy CFE Polska.
Prace zaplanowano tak, aby nie zakłócać
codziennego funkcjonowania sklepów.
Zakończenie robót planowane jest na jesień 2018 r. Szacowany koszt inwestycji
wynosi około 40 mln euro. – Każdy inwestor dokonuje najpierw głębokiej analizy.
Jeśli po jej przeprowadzeniu decyduje się na
Zabrze, świadczy to najlepiej o tym, jak nasze miasto się rozwija – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Rozbudowa obiektu oznacza powstanie
nowych miejsc pracy, zarówno w okre-

40

tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni
będzie miało rozbudowane
centrum

30

nowych sklepów
i punktów usługowych
pojawi się w kompleksie

1,4

tysiąca aut pomieści
trzypoziomowy parking

40

milionów euro
to koszt inwestycji

sie realizacji inwestycji, jak i już po uruchomieniu powiększonego kompleksu.

GOR, WG

fot. CH Platan

Platan urośnie i wyładnieje

Takie są liczby:

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 3 sierpnia
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Miliony pozyskane z Unii Europejskiej pomogą w modernizacji kanalizacji deszczowej

– Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie
na zadania w zakresie ekologii. Dzięki
temu powinny się skończyć uciążliwości
związane z intensywnymi opadami deszczu w centrum miasta – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W ramach planowanych prac przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa w rejonie ulic Archanioła, św. Józefa
i Reymonta w dzielnicy Centrum Południe. Przebudowany będzie także odcinek rowu Guido w rejonie osiedla Józefa. W Parku Leśnym im. Powstańców
Śląskich powstanie z kolei zbiornik retencyjny wód deszczowych. – Realizacja
przedsięwzięcia ograniczy podtopienia
budynków i ulic oraz doprowadzi do uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej i przyczyni się do wykorzystania wód
deszczowych na cele miejskie – tłumaczy
Dagmara Piskorz z Wydziału Kontaktów
Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – W ramach projektu stworzone
zostanie, skierowane do dzieci szkół podstawowych, stanowisko dydaktyczne pod
hasłem „Deszcz, nasz sprzymierzeniec
i przeciwnik”. Miasto planuje wykorzystanie zbiornika retencyjnego jako pierwszy
krok do zwiększenia atrakcyjności Parku
Leśnego – dodaje.
Całkowita wartość projektu to ponad
9,8 mln zł. Pozyskane przez Zabrze dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota prawie 8,4 mln zł. Umowę
w tej sprawie podpisali w Warszawie
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz zastępca prezesa zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Roman Wój-
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Projekt obejmie dzielnicę Centrum Południe

cik. Prace w ramach projektu potrwają
do grudnia 2019 r.
Przypomnijmy, że to kolejne już w ostatnim czasie unijne dofinansowanie, jakie
pozyskało Zabrze. Dzięki staraniom
miasta nowe oblicze zyska ponad 20 terenów zielonych o łącznej powierzchni
prawie 40 hektarów. Są one położone
m.in. w rejonie ulic Gdańskiej, Tatarkiewicza, 3 Maja, Węgielnej, Kruczej,
Składowej i Szkubacza. Prace obejmą
także parki imienia Jana Pawła II oraz
Poległych Bohaterów. W tym ostatnim
planowana jest m.in. budowa fontanny. Projekt obejmie przede wszystkim
nasadzenia nowych roślin. Na terenach
zielonych instalowane będą budki i poidła dla ptaków, zakładane będą łąki
kwietne. Odpowiednie nasadzenia mają
wpłynąć na ograniczenie hałasu oraz
przyczynić się do zmniejszenia spływu wody. Prace mają potrwać do końca 2020 r. Koszt projektu to 8,4 mln zł.

W parku przy ul. Dubiela ma powstać m.in. fontanna
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9,8 mln zł

to wartość projektu
modernizacji kanalizacji
deszczowej

8,3 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania

8,4 mln zł

to wartość projektu poprawy
jakości terenów zielonych

7,1 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania
Aż 7,1 mln zł z tej kwoty stanowi unijne
dofinansowanie. 
GOR

fot. Igor Cieślicki

Kolejny dobrze przygotowany
projekt na koncie Zabrza! Ponad osiem milionów złotych
pozyskało miasto z Unii Europejskiej na przebudowę kanalizacji deszczowej w centrum.
Inwestycja umożliwi wykorzystywanie wody opadowej na
cele komunalne, ograniczy
podtopienia budynków i sprawi, że na atrakcyjności zyska
Park Leśny.

fot. Igor Cieślicki

Zabrze skutecznie sięga po kolejną unijną dotację

wokół nas
Rusza modernizacja oczyszczalni ścieków w Mikulczycach

Nowocześnie i ekologicznie

Prezesi ZPWiK Piotr Niemiec oraz AWBUD SA Michał Wuczyński

nych ścieków dziennie. To dużo – dodaje.
Ogólna wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 36,7 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych obejmuje
roboty budowlane oraz dostawę najnowszej generacji samochodu do wywozu nieczystości płynnych. Wartość dofinansowania pozyskanego przez ZPWiK
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 to
kwota 17,3 mln zł. – Ta inwestycja wpisuje
się w politykę miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Bardzo się cieszę, że nie tylko miasto, ale
również miejskie spółki wyspecjalizowały

się w niełatwych zadaniach dotyczących
pozyskiwania środków unijnych – dodaje.
Warto zwrócić uwagę, że w rejonie zlewni oczyszczalni Mikulczyce znajdują się
tereny inwestycyjne. Nowoczesna infrastruktura z pewnością przyczyni się
zatem do wzrostu atrakcyjności tego
obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców, a co za tym
idzie, do dalszego rozwoju
fot.
Z PW
iK
miasta.
GOR

fot. ZPWiK

Oczyszczalnia przy ul. Leśnej została oddana do eksploatacji w 1989 r. Trafiają
tu głównie nieczystości z Grzybowic i Mikulczyc. W latach 2001–2003 oczyszczalnia została zmodernizowana. Wykonane
wówczas prace zostały docenione przez
jury ogólnopolskiego konkursu, które
przyznało zabrzańskiemu obiektowi tytuł „Modernizacji Roku 2003” w kategorii
„Obiekty Ochrony Wód”. Zaplanowane
obecnie prace będą prowadzone w celu
dostosowania jakości ścieków oczyszczanych do standardów określonych
w obowiązującej w Unii Europejskiej
dyrektywie ściekowej i zaostrzonych
przepisach krajowych. Oczyszczalnia nie
wymaga kompleksowej przebudowy.
Modernizacji zostaną poddane urządzenia, które nie sprawdziły się w dotychczasowej eksploatacji lub nie spełniają
wymagań najnowszych przepisów.
– Obszar robót jest wielowymiarowy. Obejmuje nie tylko prace budowlane, ale również branżę technologiczną, automatyczną
czy elektryczną – wylicza Piotr Niemiec,
prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji.
Przebudowa oczyszczalni potrwa dwa
lata. Wykonawcą robót została firma
AWBUD. – W ostatnich latach realizowaliśmy zadania dla Bytomia, Gliwic, Piekar
Śląskich. Mamy zatem doświadczenie
i jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji najtrudniejszych technicznie robót
– zapewnia Michał Wuczyński, prezes
zarządu AWBUD. – Zmodernizowana
oczyszczalnia będzie przystosowana do
obsłużenia ośmiu tysięcy metrów sześcien-

fot. Igor Cieślicki

Jest jedną z dwóch oczyszczalni
działających w mieście i przyjmuje kilkanaście procent powstających w Zabrzu ścieków.
Teraz stanie się jeszcze bardziej
wydajna i przyjazna dla środowiska. Rusza właśnie przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. Na modernizację
obiektu zabrzańskie wodociągi
pozyskały ponad 17 mln zł unijnego dofinansowania.

Tak obecnie wygląda oczyszczalnia w Mikulczycach
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W Grzybowicach odbyły się tradycyjne miejskie dożynki

fot. Igor Cieślicki

fot. Igor Cieślicki

Rolnicy podziękowali za plony

Barwny korowód na ulicach Grzybowic

Najlepiej przystrojony pojazd dożynek

Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą
mszą odprawioną w kościele Matki Bożej Różańcowej w Grzybowicach. Po nabożeństwie barwny korowód udekorowanych zaprzęgów, maszyn rolniczych
i jeźdźców przejechał na stadion przy
ul. Traktorzystów. Starostowie dożynek
przekazali tu prezydent miasta tradycyjny bochen chleba upieczony z tegorocznych plonów.

– Cieszę się, że w naszym mieście nauki,
kultury i przemysłu ciągle pamiętamy, że
praca rolnika czy ogrodnika jest bardzo
ważna. I dziś właśnie chcemy im za to podziękować – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas dożynkowej imprezy poznaliśmy laureatów konkursu na najbardziej
efektownie przystrojony pojazd oraz
posesję. W ramach akcji „Narodowe

fot. Igor Cieślicki

Był barwny korowód na ulicach, koncerty, konkursy i mnóstwo
atrakcji dla najmłodszych. W sobotę, 2 września, mieszkańcy spotkali się w Grzybowicach na tradycyjnych dożynkach. W program
tegorocznej imprezy wpisała się zabrzańska odsłona ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”.

Na scenie czytane były fragmenty „Wesela”

czytanie” uczestnicy Święta Plonów czytali na scenie fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 

WG

W sierpniu uczciliśmy pamięć uczestników zbrojnych zrywów na Górnym Śląsku

Pamiętamy o śląskich powstańcach
Uczestnicy nabożeństwa złożyli kwiaty
pod pomnikiem Powstańców Śląskich
przy ul. Paderewskiego. – Cieszę się, że
wciąż myślimy o tym, by te trzy tak ważne wydarzenia z historii Śląska upamiętniać, by ludzie tu mieszkający czuli się
naprawdę dumni, bo to przecież często
są potomkowie tych, którzy tu kiedyś walczyli i ginęli za wolność – mówi historyk
Dariusz Walerjański.
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Po oficjalnej części obchodów organizatorzy zaprosili na biesiadę
śląską, która odbyła się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kończycach.
O oprawę artystyczną zadbała Orkiestra Górnicza Makoszowy pod batutą Henryka Mandrysza. Można też
było zakosztować specjałów śląskiej
kuchni. 

WG
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fot. UM Zabrze

Pamięć powstańców śląskich uczcili zabrzanie podczas uroczystości zorganizowanych 15 sierpnia w Kończycach. Rozpoczęła
je msza odprawiona w kościele Bożego Ciała.

Rocznicowe uroczystości przy pomniku

wokół nas

fot. Tomasz Jodłowski

Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Irena Stefaniak już od najmłodszych lat marzyła, by zostać fryzjerką

Salon to mój drugi dom
Irena Stefaniak zawsze marzyła o fryzjerstwie. Jednak
myśl o własnym zakładzie,
w którym mogłaby się spełniać, pojawiła się dopiero
po wielu latach pracy w tym
zawodzie w państwowej firmie. Ale marzenia zawsze
się spełniają. Wystarczy tylko mocno w to wierzyć.
Pani Irena zaczęła pracować jako fryzjerka w 1971 r., w jednym z zakładów przy
ul. Wolności. Tam zgłębiała techniki dobrego cięcia włosów, układania fryzury
czy dobierania jej dla konkretnej osoby.
Przełom nastąpił z początkiem lat 90.
– W 1991 roku lokal przejęła na własność
ówczesna kierowniczka. Wtedy stamtąd
odeszłam. Jednak zdobyta wiedza i doświadczenie sprawiły, że pomyślałam: dlaczego by nie otworzyć czegoś swojego?
I w czerwcu tego samego roku uruchomiłam w Rokitnicy swoją już pracownię. To
było wtedy zaledwie 20 metrów kwadratowych, ale liczyło się, że jestem u siebie –
uśmiecha się Irena Stefaniak.
Dość szybko okazało się, że niewielkie
pomieszczenie jest jednak za małe na
potrzeby szybko rozwijającej się firmy.
W 1996 r. pani Irena stanęła do przetargu
i wywalczyła większy lokal przy ul. Kra-

kowskiej. – Wzięłam ze sobą wtedy dwie
uczennice z poprzedniej firmy i zatrudniłam
jedną nową pracownicę. I nie do wiary, ale
ten skład jest do dziś! – mówi z satysfakcją
Irena Stefaniak.
Początkowo na salon składały się dwa
stanowiska męskie i dwa damskie. Z biegiem czasu dla pań utworzono jeszcze

jedno. Dziś w salonie nikt nie narzeka na
brak pracy. Po fachowe, modne obcięcie
włosów czy ułożenie fryzury według najnowszych trendów przyjeżdżają klientki
nie tylko z innych dzielnic Zabrza, ale też
z Wieszowej, Zbrosławic, Tarnowskich
Gór czy Bytomia. To niejednokrotnie osoby korzystające z rokitnickiego salonu od
wielu lat.
– Bywa tak, że czasem wprost urywa się telefon. No, chyba że to sezon urlopowy, jak
teraz, to jest nieco spokojniej. Nie mogę narzekać na brak zajęcia, chociaż ze względu
na chory kręgosłup sama już bezpośrednio
nie obsługuję klientek. Doradzam za to
moim pracownicom, czasem też pomagam
w drobnych czynnościach. Salon to tak
naprawdę mój drugi dom, więc muszę tu
być codziennie, bez względu na obowiązki
domowe, a szczególnie te wynikające z roli
babci – podkreśla pani Irena.
Przed czterema laty salon przeszedł
gruntowną modernizację. Zmieniono
wystrój, pojawiły się nowe meble, w tym
nowoczesne fotele dla klientów. Udało
się też wygospodarować małe pomieszczenie gospodarcze. Dalszego powiększania zakładu się nie planuje. – Moje
pracownice bardzo dobrze sobie radzą,
a ja mogę więcej czasu poświęcać wnuczce.
Czerpię przyjemność z tego, co robię, czuję
się nadal potrzebna w zawodzie – przyznaje Irena Stefaniak.
Przez rokitnicki salon, w ramach współpracy z Cechem Rzemieślników Małej
i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców, drogę do zawodu przeszło
wielu młodych adeptów fryzjerstwa. Było
wśród nich nawet dwóch panów. Wielu
potem uruchomiło własne zakłady i też
wiedzie im się dobrze. – Korzystamy często ze szkoleń w Cechu, na przykład dotyczących BHP. Na zebraniach naszej branży
rozmawiamy o problemach czy komuś nie
trzeba pomóc, doradzić w prowadzeniu firmy. Jesteśmy taką jedną wielką
fryzjerską rodziną –
uśmiecha się
Irena Stefaniak.

WG

Salon pani Ireny
odwiedza sporo
stałych klientek
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lekcja historii
9 września obchodzimy 50. rocznicę wizyty w naszym mieście wyjątkowego gościa
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„Niech żyje Zabrze – najbardziej śląskie ze wszystkich śląskich
miast, czyli najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast!”.
Ten cytat zna chyba każdy mieszkaniec Zabrza. Bez problemu
pewnie połączy go z autorem, czyli prezydentem Republiki
Francuskiej, generałem Charlesem de Gaulle’em. I nic w tym
dziwnego, bo w dziejach naszego miasta w XX wieku trudno
o bardziej doniosłe i bardziej symboliczne wydarzenie.
W tym roku, a dokładnie 9 września, świętujemy 50. rocznicę wizyty generała de
Gaulle’a w Zabrzu. Warto przy tej okazji
przypomnieć, jak do niej doszło, jaki miała
przebieg i dlaczego tak bardzo zapamiętana została przez przyszłe pokolenia.

Generał Charles de Gaulle to postać niezwykła i nietuzinkowa. Słusznie uważany
jest za jednego z najwybitniejszych polityków światowych XX wieku. Urodzony
w 1890 r. bardzo szybko związał swą
przyszłość z wojskiem i w czasie rozpoczęcia I wojny światowej, jako niespełna
24-latek, już w randze podporucznika
dowodził pułkiem piechoty. W czasie
walk w okopach był trzykrotnie ranny,
a w 1916 r. trafił do niemieckiej niewoli.
Przez krótki okres przebywał w więzieniu w twierdzy w Nysie.
W 1919 r. po raz pierwszy przybył do
Polski. Wraz z francuską misją wojskową
w latach 1919–1921 przebywał w Kutnie
i Rembertowie, gdzie prowadził szkolenia
z taktyki dla polskich dowódców. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej służył
(w stopniu majora) w powołanej jednostce bojowej działającej na Mazowszu. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, odmówił jednak jego
przyjęcia. Wkrótce potem wrócił do Francji, gdzie, działając w sztabie marszałka
Pétaina, stał się jednym z najbardziej szanowanych teoretyków wojskowości.
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Fot. wikipedia.org

Wielki mąż stanu

chęcony porażką wyborczą, de Gaulle
zrezygnował z polityki.
Polityka jednak nie zrezygnowała z de
Gaulle’a. W 1958 r., na skutek przedłużającej się wojny algierskiej, walk w Wietnamie i zamieszek w kraju, poproszono
generała, by swym autorytetem postarał
się sytuację uspokoić. W maju 1958 r.
powołany został na urząd premiera,
a w grudniu po raz kolejny został wybrany prezydentem.
Druga prezydentura de Gaulle’a to
okres nie tylko uspokojenia się sytuacji we Francji, ale jej ogromnego
wzrostu znaczenia na świecie. Niektóre decyzje prezydenta mogą szokować – m.in. krytykował USA za działania w Azji, wyprowadził (czasowo)
wojska francuskie ze struktur NATO,
uznał komunistyczny rząd w Chinach,
współpracował z komunistyczną Rumunią i Jugosławią. Jednym z elementów tej odważnej polityki międzynarodowej stała się zaplanowana na 1967 r.
wizyta w Polsce, mająca na celu zacieśnienie stosunków z kolejnym krajem
bloku wschodniego.

Odwołana wizyta

W przededniu II wojny światowej Charles
de Gaulle został dowódcą pułku czołgów
z Metzu (największej francuskiej jednostki
pancernej), a 23 maja 1940 r. awansowano go na generała. Po kapitulacji Francji
Charles de Gaulle zdecydował się walczyć
dalej i ewakuował się do Londynu. To
tam 18 czerwca 1940 r. wygłosił słynne
przemówienie radiowe i założył komitet „Wolna Francja”. 3 czerwca 1944 r.
stanął na czele Tymczasowego Rządu,
stając się jednym z najważniejszych polityków w Europie, a jego ugrupowania
rządziły Francją do 1953 r. Wtedy, znie-
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Przyjazd francuskiego prezydenta do
Polski zaplanowano na początek czerwca 1967 r. Władze PRL od razu niemal
zaczęły ją przedstawiać jako przełomową nie tylko w kontekście stosunków
polsko-francuskich, ale także polsko-niemieckich. W 1966 r. doszło bowiem
do konfliktu dyplomatycznego francusko-niemieckiego, na skutek którego de
Gaulle zdecydował się na osiem miesięcy zawiesić członkostwo w Europejskiej
Wspólnocie Gospodarczej i „straszył”
możliwością ratyfikacji francusko-niemieckiego traktatu o współpracy. Najwyższe czynniki partyjne w Polsce postanowiły więc niejako wykorzystać wizytę
de Gaulle’a i jego ówczesną politykę dla

lekcja historii
zbudowania francuskiego poparcia dla
polsko-niemieckiej granicy z 1945 r., zahamowania niemieckiej krytyki rządu
w Warszawie i umocnienia mitu o odwiecznych prawach do ziem zachodnich,
tzw. odzyskanych. Nic więc dziwnego,
że postanowiono, by w trakcie wizyty de
Gaulle odwiedził nie tylko Warszawę, ale
także Gdańsk i Śląsk.
26 maja 1967 r., za pośrednictwem gazet
i radia, podano publicznie do wiadomości, że w dniach 7–13 czerwca w Polsce
będzie gościł prezydent de Gaulle wraz
z ministrami. Wizyta miała być połączona
z objazdem po kraju, a goście z Francji
mieli przyjechać m.in. do Gdańska, Krakowa, Oświęcimia, Katowic, Bytomia i Zabrza. W Zabrzu z okazji wizyty generała
przewidziano galowy koncert Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”, zaplanowany na
10 czerwca 1967 r. na godz. 16 w Domu
Muzyki i Tańca.
Czerwcowa wizyta jednak nie doszła do
skutku. Plany pokrzyżowały wydarzenia
międzynarodowe, a dokładnie wojna
na Bliskim Wschodzie między Izraelem
a Zjednoczoną Republiką Arabską. Co
ciekawe, zarówno Francja, jak i Polska,
wspólnie potępiły działania Izraela.

W „zawsze polskim” Zabrzu

ny (wedle zachowanych danych, jechało
nią około 50 samochodów), ale przede
wszystkim na postać głównego gościa.
Mierzący 196 cm de Gaulle, stojący w samochodzie bez dachu, robił ogromne
wrażenie na tłumie. To właśnie wzrost
prezydenta bywa najczęściej wspominany
podczas rozmów z mieszkańcami Zabrza,
którzy pamiętają wizytę z 1967 r.
Pod Dom Muzyki i Tańca dostojni goście
przybyli z lekkim tylko opóźnieniem, około 16.15. Po krótkim przywitaniu z tłumnie
zgromadzonymi mieszkańcami delegacja udała się do wnętrza, gdzie rozpoczął
się (ponownie) koncert „Śląska”. Choć de
Gaulle nie uczestniczył w całości recitalu,
to jednak znalazł czas, by odbyć krótką
rozmowę ze Stanisławem Hadyną, założycielem i kierownikiem artystycznym
„Śląska”. Wedle przekazanych informacji,
w jednym z wyciszonych na tę okazję pomieszczeń DMiT-u miało się znajdować
specjalnie przygotowane na tę okazję
potężne, dębowe łóżko, na wypadek,
gdyby generał chciał odpocząć przed
dalszą podróżą. Gość jednak postanowił
po prostu usiąść w jednym z gabinetów
i wypić herbatę.
Prezydent Republiki Francuskiej powrócił
na salę na finał koncertu, po którym wypowiedział swe znamienne i cytowane po
dziś dzień słowa. Jak domyśla się część historyków, cały tekst krótkiego przemówienia wygłoszonego w Domu Muzyki i Tańca został dostarczony przez stronę polską.

Fot. Igor Cieślicki

Pomimo napiętej sytuacji politycznej
służby dyplomatyczne Polski zabiegały
o wizytę de Gaulle’a w innym terminie.
Ostatecznie wybrano początek
wej ścianie DMiT
ytę tablica na fronto
Upamiętniająca wiz
września. Nie znamy szczegółów ustaleń, ale jedno jest pewne: władze polskie miały bardzo
mało czasu na przygotowania.
Pośpiech widoczny jest m.in.
w tym, że oficjalny komunikat
z programem wizyty podano dopiero 4 września 1967 r., a więc
na dwa dni przed przylotem prezydenta.
Organizację wizyty w Zabrzu, która
z racji wyżej opisanych okoliczności wymuszała działanie „na wczoraj”, udało się zrealizować w dużej
mierze dzięki temu, że program wizyty Przed wyjazdem w dalszą drogę generała
był niemal identyczny z programem za- de Gaulle’a pożegnała delegacja Związku
akceptowanym w czerwcu. Zmieniły się Zawodowego Górników, wręczając kwiatylko daty, nie zmieniły się nawet godzi- ty oraz pamiątkową lampkę górniczą
ny. Do Zabrza, według wstępnych usta- (tzw. benzynówkę) i wykonaną z węgla
leń, prezydent de Gaulle miał dotrzeć figurkę. Przemówienie, po francusku, wyw sobotę, 9 września 1967 r., pomiędzy głosił Julian Bolek, w okresie międzywojennym pracujący w kopalniach regionu
godziną 16.10 a 16.30.
Przejazd kolumny prezydenckiej, w od- Nord-Pas-de-Calais.
krytym samochodzie, robił ogromne Jadąca kolumna wyruszyła w dalszą drowrażenie. Nie tylko ze względu na eskortę gę, do Bytomia, przez Biskupice i Bobrek.
dwunastu motocykli MO i rozmiar kolum- W Biskupicach przejazd de Gaulle’a oglą-

dały podobne tłumy, a część budynków
udekorowano flagami i transparentami,
na których widniały propagandowe hasła, umieszczane na zlecenie władz miejskich. W Biskupicach na trasie przejazdu
oczekiwali także uczniowie tutejszych,
a także mikulczyckich, szkół podstawowych. Wydział Oświaty bowiem na specjalnym zebraniu dla dyrektorów kilka
dni wcześniej ustalił, jakie szkoły i na jakich odcinkach trasy powinny zgromadzić swoich uczniów, pomimo wolnej od
nauki soboty i popołudniowych godzin.

Rycerska prezydentura
Pobyt de Gaulle’a w Zabrzu i Bytomiu był
bardzo szeroko komentowany, a wypowiedziane w DMiT słowa pojawiły się na
okładkach większości gazet w kraju. Władze bowiem za wszelką cenę pragnęły, by
wizyta francuskiego gościa stała się okazją do znalezienia sojusznika na zachodzie Europy, który publicznie ogłosiłby
pełne prawo Polski do tzw. Ziem Odzyskanych i nienaruszalność granicy polsko-niemieckiej z 1945 r. De Gaulle nie tylko
na te sugestie przystał, ale też wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, czy to
podkreślając polskość Gdańska, Katowic
czy Zabrza, czy też dość negatywnie wypowiadając się o rządzie w Bonn lub działalności Stanów Zjednoczonych. Z tego
powodu pobyt na dawnym niemieckim
Górnym Śląsku był tak ważnym
elementem wizyty, a Zabrze
stało się wręcz przykładem
prowadzonej przez generała
polityki zagranicznej i swoistej
sztuki dyplomacji, wyraźnie
nakierowanej na bieżące potrzeby Francji i ignorującej
pozostałe kraje tzw. Zachodu.
Z tego powodu prezydenturę de Gaulle’a we Francji
czasem określa się mianem
„rycerskiej” – odważnej, ale
mało rozważnej.
Dla partyjnych władz PRL
wizyta de Gaulle’a w Polsce, a zwłaszcza
na Śląsku, była jednym z nielicznych realnych sukcesów dyplomatycznych i propagandowych.

Damian Halmer

Muzeum Miejskie w Zabrzu
Więcej na temat wizyty Charlesa
de Gaulle’a na Śląsku można się
dowiedzieć na zorganizowanej przez
Muzeum Miejskie w Zabrzu wystawie,
prezentowanej od 8 września w Galerii
Café Silesia przy ul. 3 Maja 6. Zapraszamy!
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Na mecze Górnika rozgrywane przy ul. Roosevelta przychodzi komplet widzów

fot. Jerzy Przybysz
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Trójkolorowi biją rekordy frekwencji na Arenie Zabrze

Trzy mecze zabrzan w tym
sezonie obejrzał komplet
widzów. Na wszystkich frekwencja przekroczyła 20 tysięcy fanów. Trójkolorowi pod
względem dopingu płynącego
z trybun daleko w tyle zostawiają konkurencję.
Trójkolorowi od dłuższego czasu co
mecz udowadniają, że nie mają sobie równych w całej lidze. Cztery mecze rozegrane przy ul. Roosevelta od
powrotu do ekstraklasy obejrzało co
najmniej 20 tysięcy kibiców. Na trzech
pierwszych spotkaniach był komplet,
na czwartym zabrakło do tej liczby tylko dwóch tysięcy kibiców.
– Te wyniki są fantastyczne. Patrząc na
naszą ligę, wręcz zjawiskowe. Jeżeli na
mecz z Płockiem przychodzi w piątek
o godzinie 18 ponad 20 tysięcy ludzi, to
czapki z głów – mówi Krzysztof Bukalski,
dekadę temu kapitan Górnika, który doskonale pamięta, jak zaczęła się moda
na chodzenie na stadion. – To faktycznie
było mniej więcej dziesięć lat temu. Byliśmy zagrożeni spadkiem, wymyślono bilet
za pięć złotych i ludzie się zmobilizowali.
Na mecze chodziło po cztery, pięć tysięcy,
a nagle przyszło 15 tysięcy. I zostali. Był
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„stary” stadion, inna rzeczywistość. Najważniejsze, że Górnik ma już nowy stadion i niesamowitych kibiców, dla których
mecz nie jest kolejnym wydarzeniem, ale
świętem – dodaje.
Co prawda najwyższa frekwencja w sezonie należy do derbów Krakowa, ale
trzy kolejne miejsca zajmuje już Górnik z kompletem widzów na meczach

88 178

widzów obejrzało
łącznie cztery mecze
rozegrane
do końca sierpnia
na Arenie Zabrze
z Legią, Wisłą i Arką. Miejsce piąte to
spotkanie Lecha z Arką, ale już szóste
ponownie zajmuje Górnik za starcie
z Płockiem. W pierwszej szóstce sezonu
są zatem wszystkie mecze Górnika.
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– Trochę się obawiałem, że jeżeli nie będzie meczów derbowych, to frekwencja
spadnie, ale na szczęście się pomyliłem.
Ludzie w pierwszej kolejności idą na
Górnika i to jest najważniejsze, bo przy
dobrej grze gwarantuje zawsze wysoką
frekwencję. Dopiero na drugim miejscu
jest marka rywala – mówi Adam Kompała, ostatni król strzelców w barwach
Górnika. – Ludzie chcą oglądać Polaków,
Ślązaków, młodych piłkarzy, którzy zostawiają na boisku serce. A kiedy do tego ma
się taką gwiazdę jak Angulo, to tylko się
cieszyć – dodaje.
Skoro w pierwszej szóstce sezonu są
cztery mecze Górnika, to nie może dziwić, że w zestawieniu zbiorczym Górnik
wręcz deklasuje konkurencję. Cztery mecze obejrzało razem 88 178 widzów. To
wszystko w mieście, które liczy niespełna
180 tysięcy mieszkańców. Drugi jest Lech
z wynikiem o 20 tysięcy mniejszym, a dalej Legia, Wisła, Jagiellonia, Lechia…
Na jednym meczu Górnika było więcej
widzów niż na wszystkich, jakie w tym
sezonie w roli gospodarza zagrały Zagłębie, Termalica, Piast i Sandecja! Dla
porównania, trzy mecze gliwiczan zobaczyło 13 708 widzów. Biorąc pod uwagę
tylko region, to zabrzanie są o lata świetlne przed rywalami. Na Roosevelta było
więcej widzów niż na stadionach w Gliwicach, Chorzowie, Katowicach, Tychach,
Sosnowcu razem wziętych. Gratulujemy!
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Grającego w barwach Trójkolorowych Hiszpana podziwia cała piłkarska Polska

fot. Jerzy Przybysz

Nie zamienię Górnika na żadną inną drużynę!

Igor Angulo zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców

Grający w barwach Górnika Zabrze Igor Angulo już od
pierwszego meczu tego sezonu zachwyca piłkarską Polskę. Bask, który w siedmiu kolejkach zaliczył dziesięć
strzelonych goli, jest koszmarem defensorów każdej ekipy w ekstraklasie i cichym marzeniem możnych w tej lidze,
którzy najpewniej wyłożyliby za niego niemałe pieniądze. Uspokajamy. Okienko transferowe się zamyka,
ale Igor Angulo na sto procent zostaje w Zabrzu.
goszcz, a w trzeciej
aż cztery razy pokonał bramkarza
Legii. Wielki napastnik w ciągu
dwunastu minut
zaliczył w tym
meczu hat-trick.
Potem strzelał
po jednym golu
w trzech kolejnych
meczach i dwa w 7.
kolejce z Zawiszą. Rok
później było niewiele gorzej. Pohl zdobył
dziesięć bramek w ośmiu
pierwszych meczach. Rekord wyśrubował w starciu
z Cracovią, w którym aż sześć
razy zmusił bramkarza do kapitulacji.
Z kolei Włodzimierz Lubański dziesięciu goli po siedmiu

fot. Górnik Zabrze

– Naprawdę świetnie się u was czuję. Poza
tym chyba nigdy nie byłem w tak dobrej
dyspozycji fizycznej, jak ma to miejsce
aktualnie – mówi hiszpański napastnik.
– Najważniejszy jest jednak całokształt,
pomaganie drużynie, zdobywanie punktów. A wracając do tych wszystkich pytań
o to, co może wydarzyć się jeszcze w tym
okienku transferowym: nie mam zamiaru
zamieniać Górnika na żadną inną drużynę.
Chcę kibicom dać swoją grą jeszcze wiele
radości – podkreśla Igor Angulo.
Spece od statystyk już dopisują hiszpańskiego zawodnika do najpiękniejszych
kart w historii klubu, przy czym niedościgniony pod względem skuteczności pozostaje na tym polu Ernest Pohl,
który w 1961 r., po siedmiu kolejkach,
miał na liczniku aż dwanaście goli. Pohl
w pierwszej kolejce nie trafił do siatki,
ale po trzech meczach aż siedem razy
pokonał bramkarzy rywali. W drugiej serii trzy razy trafił do bramki Polonii Byd-

meczach na koncie nigdy nie miał, ale
w sezonie 68/69 zdobył ich na tym etapie
dziewięć. W siódmej kolejce Lubański
nie wyszedł na boisko. Osiągnął jednak
w tym sezonie wynik wręcz „kosmiczny”,
bowiem już po trzech meczach mógł
się pochwalić ośmioma golami! Dwa
w pierwszym z Ruchem, dwa w drugim
z Legią, cztery w trzecim z Odrą Opole.
Co nie zmienia faktu, że od czasu Pohla
i Lubańskiego oraz pięknych lat 80., takiego napastnika, jak Angulo w Górniku
nie było. Hiszpan akcentuje przy tym
ogromną rolę Rafała Kurzawy, który jest
skuteczny pod względem asyst. Ma ich
już siedem i to zwykle po jego podaniach
ostatnim, który dotyka
piłki, jest Angulo.
– Rafał to świetny
zawodnik. Bardzo
dużo widzi na
boisku, świetnie
ocenia sytuację.
Bardzo dobrze
układa
nam
się współpraca
– wskazuje Angulo.

GOR
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fot. Jerzy Przybysz

Uczniowie, którzy spędzali lato w Zabrzu, nie mogli narzekać na nudę
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Były zajęcia rekreacyjne i turnieje piłkarskie. Odbywały się warsztaty teatralne, koncerty i lekcje
muzealne. W Parku 12C powstała nawet... plaża. A to tylko część atrakcji przygotowanych z myślą
o uczniach spędzających wakacje w mieście. Zobaczmy, jak latem bawili się młodzi zabrzanie...

fot. MGW / Weronika Grychtoł

Kąpielisko Leśne w Maciejowie
fot. Jerzy Przy

bysz
fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

cje czekały w Parku 12C

	Liczne propozycje na waka

Na Muzycznym Lecie wystąpiła m.in. Cleo
Warsztaty w Teatrze Nowym

Do dyspozycji były nowoczesne boiska...

...a na murawie można było trenować nie tylko piłkę nożną
fot. Tomasz Jodłowski
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Rozpoczyna się nowy sezon rozgrywek PGNiG Superligi

Szczypiorniści ruszają do walki o punkty
Wywalczenie miejsca między czwartym a szóstym to cel, jaki
stawiają sobie u progu nowego sezonu zabrzańscy szczypiorniści. Nie oznacza to jednak, że nie powalczą o więcej.
Z pewnością dopingować ich w tym będą kibice chętnie odwiedzający halę przy ul. Wolności.
m.in. w prestiżow ym turnieju
Szczypiorno Cup w Kaliszu. Ekscytujące spotkanie z A zotami Puław y
i pełne napięcia starcie z ukraińskim ZTR-em Zaporoże doprowadził y ich do finału t ych zawodów,
uznawanych za jedne z najlepszych
w Polsce. Ostateczna rozgr y wka,
to pojedynek Górnika z francuskim
Union Spor tive Dunkerque Handball Grand Littoral. Zabrzanie w ygrali ten mecz 26:25 i zdobyli cenny
puchar imprezy.
W innych meczach sparingow ych
w sierpniu NMC Górnik zmierzył
się m.in. z ekipą z Piotrkowa Trybunalskiego i MMTS-em Kwidzyn.
W ostatni weekend sierpnia zabrzanie udanie zaprezentowali się na
turnieju PC OS KOVO TATR A, który w ygrali po pokonaniu w finale
SKP Frydek Mistek 32:28. – Szkoda,
że w okresie przygotowawczym nie



WG

fot. NMC Górnik Zabrze

O przygotowaniach do startu rozgry wek i planach na now y sezon zawodnicy, trener i prezes klubu mówili podczas konferencji prasowej
zorganizowanej 29 sierpnia. – Chcielibyśmy osiągnąć miejsca pomiędzy
czwartym a szóstym. Wyższe miejsca
określamy jako sukces – deklaruje
Bogdan Kmiecik, prezes NMC Górnik Zabrze. – Czekają nas trzy mecze
z kolei, w których stawką będzie nawet dwanaście punktów. Dlatego, tak
jak mówią chłopcy, musimy na parkiecie pokazać, kto jest mężczyzną i walczyć do końca – dodaje.
Trener Rastislaw Trtik zapewnia, że
zespół ma bardzo duże rezerw y. –
Może dałoby się popracować lepiej
i intensywniej, ale podstawy na pewno mamy bardzo solidne – uważa
szkoleniowiec Trójkolorow ych.
Zabrzanie w okresie przygotowawczym bardzo udanie uczestniczyli

mieliśmy wszystkich zawodników do
dyspozycji. Kontuzje sprawiły, że często dwóch, trzech graczy nie mogło
uczestniczyć w treningach czy grach
sparingowych – przyznaje Rastislav
Trtik.
Dobrej myśli przed rundą jesienną jest jeden z najlepszych zawodników w polskiej lidze, Bartłomiej
Tomczak. – Liga jest dla nas teraz najważniejsza, to parkiet pokaże, kto jest
prawdziwym mężczyzną. I patrzę na
nas bardzo optymistycznie – uśmiecha się kapitan Trójkolorow ych.
– Chcemy grać jak najlepiej i zdobywać
jak najwięcej punktów – mówi Łukasz
Gogola, now y nabytek zespołu, dla
którego będzie to debiut w PGNiG
Superlidze. – Nie obawiam się tego.
To jest gra facetów, trzeba pokazać, że
ma się charakter – dodaje.
Przed startem nowego sezonu Górnik pozyskał także innego, cennego zawodnika. Zabrzańskie barw y
przy wdział pochodzący z Zielonej
Góry 22-letni Wojciech Matuszek.
Znawcy tematu mówią, że będzie to
w yraźne wzmocnienie Górnika na
praw ym skrzydle.
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – garnek z rączką, 5 – dawna sy-

1

pialnia, 8 – dodatek wprowadzający zmiany,
np. do umowy, 9 – na garnuszku ZUS-u, 10 –
jedna z nauk ścisłych, 11 – dział filozofii badający moralność, 12 – nieboszczyk, 14 – w ręku
chirurga, 16 – początek wyścigu, 19 – w mitologii rzymskiej świat umarłych, 21 – upał, 22 – po
obu stronach szosy, 23 – rzeszoto, 24 – niejedna w instalacji kanalizacyjnej, 26 – smakołyk, 28
– tańce na scenie, 29 – huragan, 30 – futrzany
szal, 33 – mąż mamy, ale nie tata, 35 – spacerowa promenada, 37 – kły dzika, 38 – muza astronomii, 39 – stolica Irlandii, 40 – mała Zuzanna,
41 – koleżanka Jacka z dawnej dobranocki, 42
– rurka do picia drinków.
Pionowo: 1 – robi za trawę dla wielkanocnego baranka, 2 – smaczna morska ryba,
3 – mleczko kauczukowe, inaczej sztuczna
skóra, 4 – leśny owoc, 5 – pokrywa jezdnię,
6 – ktoś z rodziny, 7 – była „o Basię”, była też
„w Niekłaju”, 13 – określenie kobiety o mahoniowych włosach, 15 – prostokąt, kwadrat
lub trapez, 17 – krzesło bez oparcia, 18 – występ jednego artysty, 20 – np. lekkoatletyka, 21 – gra polegająca na łapaniu kółka na
kijek, 25 – okładka książki, 27 – wąż dusiciel,
30 – przesadna uczuciowość wypowiedzi, 31
– po gwizdku kierownika pociągu, 32 – marka sportowego obuwia, i nie tylko, 34 – przeciwieństwo nadiru, 36 – Picasso lub Neruda.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Lepsze jedno lato, niż dwie zimy”, nagrody otrzymują: Karina Greif i Michał Jarzyna
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Artur Przybyła – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 25 września.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Barbara Krojańska i Iwona Nigiel
– poczęstunek w McDonald’s, Antoni Pluta – poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho oraz Beata Lutosławska – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki
brzmiało: Powojnik, autorem cytowanego wiersza jest Adam Asnyk, a myśl Platona brzmi: „Tylko uczciwe życie jest szczęśliwe”.
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F o t o k o n k u r s

fot. Tomasz Jodłowski

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

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

Nasze
Zabrze Samorządowe 9/2017
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. Zwycięzców wyłonimy spośród autorów odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 25 września. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia fragment budynku Istytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Barbara Białas, którą prosimy o kontakt z redakcją do 25 września.

ROZRYWKA

Gdybym był krzakiem...

3

Gdybym był krzakIem świeżych, najczerWieńszych róż,
Centrum handlowe M1

A uMieją one świeże być! Czerwone!

ul. plut. R. Szkubacza 1

Ty – oczy tyLko tak jak umiesz zmrUż,
SPONSORZY NAGRÓD

A na ten rozkaz twóJ spłonę.
I choćby szary, mArtwy, stał się ze mnie proch,
I beznadziejNa gruda z mogilnego dołu,
Ty – znowu przyćmij Tym zmrUżeniem wzrok,
A róże trysną z popIołu.

Z 11 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 25 września.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

szlacheckie słowo honoru,
karta dań,
koronowana to monarcha,
nadużywa medykamentów,
podnosi cenę psa,
wielkanocne jajko,
sałatka z ogórków,
góry z Tatrami.

6

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 25 września.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl
Owidiusza, 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 25 września.
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Kultura
Ruszył XXII Międzynarodowy Zabrzański Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego

Wirtuozi grają na organach

Program festiwalu:
2 września, godz. 18.00
kościół ewangelicki Pokoju
– Henryk Jan Botor

3 września, godz. 16.30
kościół św. Jana Chrzciciela
– Gereon Krahforst

9 września, godz. 19.00
kościół św. Józefa
– Waldemar Gawiejnowicz

10 września, godz. 17.00
kościół św. Wawrzyńca
– Simona Friscella
fot. Jerzy Przybysz

16 września, godz. 18.00
kościół Wniebowzięcia NMP
– Roman Hyla

17 września, godz. 17.30

Dyrektor festiwalu Waldemar Krawiec

Najwybitniejsi wirtuozi muzyki organowej ponownie goszczą
w naszym mieście. We wrześniu rozpoczął się bowiem Międzynarodowy Zabrzański Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. To już 22. edycja tego muzycznego przedsięwzięcia,
które co roku przyciąga rzesze wielbicieli muzyki organowej.
Festiwal zainaugurowany został 2 września w kościele ewangelickim Pokoju, gdzie dla miłośników organowych
brzmień wystąpił Henryk Jan Botor.
– Mimo że Jan Henryk Botor mieszka niedaleko, bo w Tychach, jeszcze nigdy nie
występował podczas naszego festiwalu.
To nie tylko świetny organista, ale przede
wszystkim znany kompozytor, który napisał między innymi oratorium rudzkie. Bardzo dużo komponuje na organy. Myślę, że
to bardzo udane rozpoczęcie festiwalu
– mówi Waldemar Krawiec, dyrektor artystyczny festiwalu.
Z kolei 3 września koncert organowy można było usłyszeć w kościele św. Jana Chrzciciela. Zagrał Gereon Karhforst (Niemcy),
wybitny organista koncertujący na całym
świecie, znakomity improwizator.

– Co roku staramy się zapraszać do
udziału w naszym festiwalu nowych gości, którzy jeszcze u nas nie byli. Koncerty
zapowiadają się niezwykle ciekawie. Będą
nowe twarze, nowe osobowości i bardzo
interesujący program muzyczny. Zaplanowaliśmy dziewięć koncertów, w tym już
po raz drugi w historii festiwalu, 22 września, w kościele ewangelickim Pokoju odbędzie się koncert uczniów zabrzańskiej
szkoły muzycznej – zapowiada Waldemar
Krawiec.
Przedsięwzięcie od lat cieszy się wielką
sympatią i popularnością wśród wielbicieli muzyki organowej. Patronem
zabrzańskiego festiwalu jest zmarły w 1963 r. ks. Antoni Chlondowski,
młodszy brat prymasa Polski, Augusta
Hlonda. Ks. Chlondowski był utalento-

kościół Niepokalanego
Serca NMP
– Paweł Seligman

22 września, godz. 17.00
kościół ewangelicki Pokoju
– uczniowie PSM w Zabrzu

23 września, godz. 16.00
kościół św. Teresy
– Marcin Jurczyk,
chór Resonans con tutti

24 września, godz. 19.00
kościół św. Anny
– Błażej Musiałczyk,
Dariusz S. Wójcik

wanym muzykologiem, salezjaninem
i wychowawcą młodzieży. Jest autorem
ponad czterech tysięcy muzycznych
kompozycji oraz autorem podręcznika
do nauki harmonii. W 1937 r. otrzymał
z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego
Złoty Krzyż za działalność dydaktyczno-wychowawczą. 

MM

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT.
Zdjęcia na okładce: Tomasz Jodłowski, UM Zabrze. 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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