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Boże Narodzenie to czas radości, miłości i pojednania.
Niech nadchodzące święta przyniosą wszystkim szczęście i pokój.
Na Nowy 2020 Rok życzymy realizacji planów i spełnienia marzeń.
Łucja Chrzęstek-Bar

Małgorzata Mańka-Szulik

Przewodnicząca Rady Miasta
wraz z Radnymi

Prezydent Zabrza

DO 21 GRUDNIA POTRWA ZABRZAŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Poczuj klimat
zbliżających się świąt
Ulicami przejdzie ze swoją świtą Mikołaj, a na placu Wolności rozbłyśnie miejska choinka. Na piątek 6
grudnia zaplanowano inaugurację Zabrzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Od tego samego
dnia będzie można też korzystać z przygotowanego tuż obok ratusza lodowiska.

Mikołaj ze swoją świtą

Fot. I. Cieślicki

W piątek 6 grudnia świąteczne
atrakcje będą czekać na mieszkańców już od godziny 14. Największą
z nich będzie bez wątpienia barwna
parada św. Mikołaja. – Parada przejdzie od ulicy Dworcowej do placu
Wolności – tłumaczy Katarzyna Flak,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zabrzu. Kulminacyjnym punktem
imprezy będzie zaplanowana około godziny 17 iluminacja miejskiej choinki.
Również 6 grudnia oficjalnie
otwarte zostanie lodowisko, które na
skwerze obok ratusza przygotował
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Będzie można z niego korzystać codziennie w godzinach od 10 do 21.
Dla mieszkańców Zabrza bilet na godzinę kosztuje 2 zł. Na miejscu można również wypożyczyć łyżwy.
Kolejna porcja świątecznych
atrakcji na placu Wolności czeka nas
20 grudnia w godzinach 14–18. Tego
dnia zaplanowano m.in. paradę kolędników, wspólne śpiewanie kolęd
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Miejska choinka na placu Wolności
Obok ratusza przygotowano lodowisko

Fot. I. Cieślicki

Fot. I. Cieślicki

i animacje na szczudłach. Na scenie
wystąpi kapela góralska Hajduk ze
Szczyrku i nastąpi przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Stoiska przygotowane na placu
Wolności w ramach Zabrzańskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie można odwiedzać od 6 do 21
grudnia. Czekają m.in. wyroby rękodzieła artystycznego, ozdoby świąteczne i bożonarodzeniowe smakołyki. Szczegóły na www.mok.art.pl.

GOR

Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy

Fot. I. Cieślicki
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ŚLĄSKA GALA NAGRODY EUROPA NOSTRA

Podczas gali uhonorowano osoby najbardziej zaangażowane w tworzenie kompleksu

S

ztolnia Królowa Luiza znalazła się
wśród tegorocznych laureatów Nagrody Dziedzictwa Europejskiego/
Nagrody Europa Nostra. To najwyższe
europejskie wyróżnienie w obszarze
dziedzictwa kulturowego. Nazywane jest
w tej dziedzinie europejskim Oscarem.
Nagroda została ustanowiona
w 2002 r. przez Komisję Europejską. Od
tego czasu przyznaje ją Europa Nostra.
To paneuropejska federacja organizacji
pozarządowych działających w obszarze dziedzictwa kulturowego. Jej prezydentem jest światowej sławy tenor
Plácido Domingo.
Celem programu jest promowanie
najlepszych praktyk w obszarze konserwacji, badań, zarządzania, edukacji i komunikacji. Na przestrzeni 17 lat
o nagrodę ubiegało się ponad trzy tysiące obiektów i przedsięwzięć z 39 krajów.

Fot. I. Cieślicki

Tylko w tym roku jury rozpatrywało 149
wniosków. Grand Prix otrzymało ostatecznie zaledwie siedem projektów.
Sztolnia Królowa Luiza znalazła się
w niezwykle elitarnym gronie. Podczas
gali zorganizowanej 29 października
w Paryżu nagrody w kategorii „Konserwacja” trafiły również do zachwycającego kunsztowną architekturą kompleksu
pałacowego Alhambra w hiszpańskiej
Granadzie oraz XIX-wiecznej katedry
Saint Bavo w Holandii.
W poprzednich latach Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego/Nagrodą Europa
Nostra uhonorowano m.in. będący wyrazem kunsztu Antonio Gaudiego budynek mieszkalny Casa Batlló w Barcelonie,
Trafalgar Square w Londynie, Obserwatorium Narodowe w Atenach, Muzeum
Archeologiczne w Biskupinie, Teatr La
Scala w Mediolanie, Ratusz w Tallinie, za-
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Prezes Związku Pracodawców Turystyki Jan Korsak, prezes
Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Biur Podróży Honorata Pierwoła
i były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke Fot. I. Cieślicki

mek Český Krumlov oraz salę koncertową
Royal Albert Hall w Londynie.
Sztolnia Królowa Luiza była w tym
roku jedynym nagrodzonym obiektem
z obszaru dziedzictwa przemysłowego
na Starym Kontynencie i jednym z zaledwie trzech w Polsce, które dostąpiły
tego zaszczytu w całej historii nagród.
Zorganizowana w hali „Pogoń” gala
była okazją do spotkania się z przedstawicielami firm, instytucji i stowarzyszeń,
dzięki którym zabrzański kompleks turystyczny zachwyca dziś gości z Polski,

W części artystycznej gali wystąpił m.in. Marcin Wyrostek z zespołem

Europy i świata. – To był bardzo trudny
i odważny projekt. Jeszcze raz pragnę
podziękować wszystkim tym, którzy
mieli swój udział w rewitalizacji Sztolni
Królowa Luiza. Szczególnie serdecznie
dziękuję dyrektorowi Muzeum Górnictwa Węglowego Bartłomiejowi Szewczykowi i jego zespołowi – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Marzenia się spełniają i to w pełnym tego słowa znaczeniu – mówi Zbigniew Barecki ze Stowarzyszenia na
rzecz Restauracji i Propagowania Sztol-

Fot. I. Cieślicki

ni Królowa Luiza „Pro Futuro”. – To, co
się dzisiaj wydarzyło, przeszło nasze
najśmielsze oczekiwania – dodaje.
– Będziemy bardzo mocno pracować nad tym, żeby turyści przyjeżdżali
do Zabrza – zapewnia Honorata Pierwoła, prezes Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Biur Podróży.
Listopadową galę uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
Teatru Ocelot oraz Marcina Wyrostka
z zespołem.
GOR

POWIEDZIELI NAM

GABRIEL
RUIZ CABRERO

PROF. FRANZ
SCHAUSBERGER

WITOLD NATURSKI

PREZES INSTYTUTU
REGIONÓW EUROPY

ZASTĘPCA DYREKTORA
PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI
EUROPEJSKIEJ W POLSCE

– O przyznaniu nagrody Sztolni
Królowa Luiza kapituła zdecydowała jednogłośnie. Powodów było
wiele. Po pierwsze Sztolnia Królowa
Luiza stanowi wspaniałe dziedzictwo kulturowe, po drugie rewitalizacja została przeprowadzona w modelowy i niezwykle skrupulatny
sposób. Kiedy zwiedzałem Sztolnię
Królowa Luiza, widziałem te niezwykłe przestrzenie i ogrom pracy
włożonej w ich przygotowanie, byłem pod ogromnym wrażeniem.
Decyzja o przyznaniu zabrzańskiemu kompleksowi nagrody była jak
najbardziej słuszna i sprawiedliwa.

– Każde miasto ma swoją unikatową historię. Dlatego powinno
znaleźć własną drogę, którą będzie podążać. Ta nagroda jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje, że
kierunek rozwoju obrany przez
Zabrze jest właściwy. Nie powinniśmy niszczyć naszej historii i dziedzictwa, by tworzyć coś zupełnie
nowego. Powinniśmy wykorzystywać dziedzictwo, ponieważ stanowi ono naszą siłę. Zabrze jest tego
doskonałym przykładem. Dzięki
temu również przyszłe pokolenia
będą wiedzieć, jak ciężko pracowali ich ojcowie i dziadkowie.

– Na Zachodzie również dba się
o dziedzictwo. W wielu krajach powstają również muzea górnictwa,
także węglowego. Różnica jest taka,
że tam najczęściej są to makiety, prezentacje komputerowe. W Zabrzu
natomiast zostało zachowane to, co
prawdziwe i autentyczne. To, co udało się zrobić w Zabrzu przy wsparciu
funduszy unijnych pokazuje, że to
jest nasza Unia Europejska.
Gdy pokazałem mojemu 6-letniemu synowi zdjęcia Sztolni Królowa
Luiza, poprosił mnie, żebym go tutaj
zabrał. Obiecałem, że to zrobię i na
pewno słowa dotrzymam.

STOWARZYSZENIE
EUROPA NOSTRA

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

5

STWORZENIE KOMPLEKSU SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA TRWAŁO DZIESIĘĆ LAT

Projekt, jakiego wcześniej nie było
To było jedno z największych wyzwań, przed jakimi stanęło Muzeum Górnictwa
Węglowego, miasto Zabrze i województwo śląskie. Rewitalizacja wyrobisk Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i stworzenie na ich bazie unikatowego kompleksu turystycznego trwało dziesięć lat i kosztowało dziesiątki milionów złotych. Efekty pokazują,
że było warto podjąć tak gigantyczny wysiłek.

Z zabytkowej sztolni wydobyto ręcznie około 20 tysięcy ton mułu

Z

abrze już w 2007 r. udostępniło
zwiedzającym Kopalnię Guido.
Rosnące zainteresowanie zwiedzających stało się impulsem do rewitalizacji kolejnych obiektów. W centrum zainteresowania znalazły się
unikatowe, liczące ponad dwieście
lat, wyrobiska Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej. Ten podziemny
korytarz o długości 14 km połączył
w XIX wieku Zabrze z Chorzowem,
służąc spławianiu węgla i odwadnianiu okolicznych kopalń. Tracące na
znaczeniu, wraz z rozwojem techniki
górniczej, wyrobisko z czasem przestało być wykorzystywane. Po latach
wypełnił je muł, a wejścia zniknęły
pod ziemią. Na szczęście nie zabrakło
zafascynowanych obiektem pasjonatów. Pojawił się pomysł, by w zabytkową sztolnię tchnąć nowe życie...
Działania zmierzające do stworzenia kompleksu turystycznego Sztolnia Królowa Luiza ruszyły w 2009 r.
– Przedsięwzięcie było pionierskie
praktycznie pod każdym względem.
6

Fot. MGW

Nikt wcześniej
nie
prowadził
prac górniczych,
budowlanych, aranżacyjnych oraz konserwatorskich, nie tylko na tak
dużą skalę, ale też w tak starym i specyficznym obiekcie – podkreśla Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
W realizację inwestycji zaangażowanych było na przestrzeni lat ponad
sto firm i przedsiębiorstw różnych
branż. Największym wyzwaniem okazała się rewitalizacja podziemnych
korytarzy Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej. Mozolny proces udrażniania wyrobiska ruszył w 2012 r.
– Prace musiały być prowadzone
ręcznie, tradycyjnymi metodami.
Muł, którego warstwa dochodziła
miejscami do trzech metrów, był wybierany łopatami i taczkami dowożony do wylotu lub szybu, gdzie wyciągano go kubłem na powierzchnię
– opowiada Bartłomiej Szewczyk.

W trakcie prac rewitalizacyjnych
usunięto ze sztolni około 20 tysięcy
ton mułu. Przy okazji udało się odnaleźć wiele interesujących przedmiotów, jak fragmenty drewnianych
koryt, żelazny wagonik na urobek,
narzędzia górnicze, a także dwie znakomicie zachowane stuletnie łodzie
transportowe.
Po udrożnieniu sztolni rozpoczęły się prace zwiąFo
t. M
GW
zane z gruntownym
zabezpieczeniem
wyrobisk, wykonaniem systemów
bezpieczeństwa,
odprowadzania
wody i wentylacji. Wszystkie
roboty, zarówno
na
powierzchni,
jak i w podziemiach
kompleksu,
prowadzono w taki sposób, by
poszczególne obiekty pozostały w jak najbardziej autentycznym
i naturalnym stanie.

TAKIE SĄ LICZBY:

10 lat

trwały prace nad
stworzeniem kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza

40 mln euro

pochłonął projekt

100 firm

różnych branż
zaangażowanych było
w jego realizację
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Trwający prawie dziesięć lat gigantyczny projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
miasta Zabrze, województwa śląskiego, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
środków własnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jego łączna
wartość wyniosła prawie 40 mln euro.
Sztolnia Królowa Luiza to dziś największy w Polsce kompleks turystyczny związany z dziedzictwem górnictwa
węgla kamiennego. Na zwiedzających
czeka tu ponad pięć kilometrów podziemnych tras turystycznych. Nie da
się ich poznać podczas jednej wizyty. Sztolnia proponuje bowiem kilka
wariantów zwiedzania. Główną osią
tematyczną, wokół której budowana
jest podziemna narracja, jest jednakże zawsze rozwój techniki górniczej
od XVIII wieku do czasów współczesnych. Jedną z największych atrakcji
podziemnej części kompleksu stanoFo
t. M

GW

Trasa turystyczna „Podziemna podróż w czasie”

wi trasa wodna, którą pokonuje się na
pokładzie łodzi, płynąc 40 metrów pod
ulicami Zabrza. To najdłuższy w Polsce
podziemny spływ łodziami.
W strefie naziemnej Sztolni Królowa Luiza zlokalizowano m.in. Park
12C. To przestrzeń, w której dzieci
i młodzież mogą w atrakcyjny sposób
poznać zagadnienia związane z żywiołami ziemskimi, technikami wydobywania węgla i energią w przyro-

Efektownie podświetlone wyrobisko robi niesamowite wrażenie
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Fot. MGW

dzie. Tuż obok powstał Park Techniki
Wojskowej. Naziemna część kompleksu to również niezwykle efektowny
budynek dawnej łaźni łańcuszkowej,
platforma widokowa na szczycie wieży szybowej szybu „Carnall”, wystawy
w halach kompresorów i rozdzielni
elektrycznej oraz pochodząca z 1915 r.
jedyna w Europie wciąż czynna parowa maszyna wyciągowa.
GOR

Fot. Tomasz Kiełkowski
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OBCHODZONE W GRUDNIU GÓRNICZE ŚWIĘTO TO WAŻNY ELEMENT ŚLĄSKIEJ TOŻSAMOŚCI

Pod opieką św. Barbary
W kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku obchodzona jest od połowy XIX
wieku. Uroczystość świętej Barbary, popularnie nazywana Barbórką, celebrowana jest
jako wydarzenie religijne, zawodowe i rodzinne.
– Jakkolwiek trudno jest świętować
w sytuacji likwidacji kopalń, pamięć
o Barbórce powinna być przekazywana
kolejnym pokoleniom mieszkańców
regionu, ponieważ cały Górny Śląsk
wyrósł „na węglu” dzięki ciężkiej pracy
górników. Warto jest więc przyjrzeć się,
jak świętowali Barbórkę nasi przodkowie, zakładając, że zarówno elementy
obchodów znane nam wyłącznie ze
wspomnień, jak i świętowanie, którego jesteśmy częścią, są tak samo ważne – podkreśla Bartłomiej Szewczyk,
dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które podjęło zakończone sukcesem starania o wpisanie
Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ich
kontynuacją są działania zmierzające
do wpisania górniczego święta na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
– Pielęgnowanie tradycji, przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie umacnia śląską tożsamość. Aby
budować przyszłość, musimy pamię-

Uroczystość wpisania Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tać o naszych przodkach. Wpisanie
Barbórki na tę prestiżową listę z pewnością zagwarantuje pamięć o górnikach, którzy przez wiele dekad ciężką
pracą przyczyniali się do rozwoju całego regionu – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Bez względu na to, które elementy Barbórki są dzisiaj bardziej

Fot. MGW

popularne od innych, wszystkie trzeba traktować jako dziedzictwo tego
święta, ponieważ niezmiennie jest
to dzień świąteczny górników i ich
najbliższych. Jest także dziedzictwem
Górnego Śląska, elementem tożsamości mieszkańców regionu – podsumowuje Bartłomiej Szewczyk.
GOR

ŻYCZENIA

BARBÓRKA 2019
Uroczystości Barbórkowe to ważna część śląskiej
tożsamości. Na przestrzeni lat zmieniały swoją formułę,
jednak zawsze był to czas podniosły dla górników,
ich rodzin oraz najbliższych. Obchody Barbórkowe
wzbudzają w nas dumę i poczucie solidarności.
Życzę wszystkim Górnikom nieustającej opieki
Świętej Barbary, bezpiecznej i satysfakcjonującej
pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym.
Ze Śląskim Szczęść Boże!
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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TRWA REWITALIZACJA CHĘTNIE ODWIEDZANEGO PRZEZ MIESZKAŃCÓW PARKU PRZY UL. DUBIELA

Fontanna zachwyca jak przed laty
Mieszkańców odwiedzających park przy ul. Dubiela zachwycała przed laty. Później zniknęła z krajobrazu miasta. Teraz znów będzie cieszyć oczy spacerowiczów. W śródmiejskim
parku odtworzona została efektowna fontanna. To element dużego projektu poprawy jakości terenów zielonych, na które Zabrze pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Odtworzona fontanna zaprezentowała się w listopadzie w pełnej krasie

– Jestem przekonana, że to jeden
z najpiękniejszych parków nie tylko
w Zabrzu, ale i w regionie – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Staramy się dziś wydobyć
to, na czym przed laty zależało jego
twórcom. Fontanna i nowe oświetlenie to elementy, które ponownie mają
nadać tej przestrzeni blasku – dodaje.
Rewitalizacja parku przy ul. Dubiela ruszyła wiosną ubiegłego roku.
W pierwszym etapie wykonano nową
instalację elektryczną, oświetlenie
alejek i zasilanie imprez plenerowych. Wartość prac wyniosła ponad
pół miliona złotych. Wiosną tego roku
rozpoczęto roboty związane z odtworzeniem historycznej fontanny. Budowlańcy rozebrali istniejący w jej

Fot. I. Cieślicki

O swoich wspomnieniach związanych z parkiem
opowiada Bogusława Szymanek Fot. I. Cieślicki

miejscu betonowy krąg taneczny,
wykonali niezbędne wykopy i przyłącze kanalizacyjne. Prace pochłonęły ponad 1,2 mln zł. Aż 85 procent
tej kwoty stanowiło pozyskane przez
miasto unijne dofinansowanie. W li-

UNIKATOWY ZABYTEK
Park im. Poległych Bohaterów jest unikatem w skali europejskiej.
Jego początki sięgają lat 20. minionego stulecia. Kompleks na planie
wydłużonego prostokąta zaprojektował znany berliński architekt
parków i zieleni prof. Gustaw Allinger. W parku uwzględniono strefy
rekreacyjno-spacerowe, przestrzenie do zabaw, przygotowano stoły do gry w skata. Kilka lat temu park został wpisany na listę zabytków województwa śląskiego.

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Roksana i Marek Nowakowscy z dziećmi

Fot. I. Cieślicki

stopadzie fontanna po raz pierwszy
zaprezentowała się w pełnej krasie.
– Przychodziłam tu, będąc dzieckiem. Kąpałam się w tej fontannie.
Potem przyprowadzałam tu swoje
dzieci. Teraz też często przychodzę.
Mam do tej fontanny szczególny sentyment. Cieszę się, że znowu działa
w naszym parku – nie kryje wzruszenia Bogusława Szymanek, która
razem z mężem przyszła zobaczyć
pierwsze testy fontanny.
– Jest bardzo ładna. Brakowało tu
takiego elementu. Wcześniej przychodziliśmy do parku na plac zabaw
i siłownię. Teraz na pewno będziemy
bywać tu częściej – uśmiechają się Roksana i Marek Nowakowscy, rodzice półtorarocznego Przemka i 10-letniej Oli.
Rewitalizacja parku przy ul. Dubiela to element dużego projektu
poprawy jakości terenów zielonych
w mieście. Na jego realizację Zabrze
pozyskało ponad siedem milionów
złotych unijnego dofinansowania.
Prace w parku im. Poległych Bohaterów obejmą jeszcze renowację muru
i schodów przy wejściu od strony ul.
Dubiela. Koszt inwestycji szacowany
jest na 1,5 mln zł.

GOR
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POSIEDZENIA KOMISJI

ZA NAMI LISTOPADOWA SESJA RADY MIASTA

KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

Zmiany w oświacie
i nazwach ulic

10.12 godz. 16.00 – opiniowanie wniosków komisji oraz analiza projektu budżetu na rok 2020.
11.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA EKOLOGII

11.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.12 godz. 16.00 – oczyszczalnie ścieków w Zabrzu. Komisja
wyjazdowa.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

10.12 godz. 18.00 – transport zbiorowy – ocena stanu obecnego. Rozliczenia finansowe z ZTM.
11.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA

4.12 godz. 16.00 – przygotowania do obchodów 100-lecia
nadania praw miejskich – propozycje działań, kalendarz
wydarzeń.
11.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

O związanych z reformą oświaty przekształceniach szkół zdecydowali radni podczas listopadowej sesji Rady Miasta. Wyrazili również zgodę na zaproszenie do osiedlenia się w Zabrzu
rodziny polskiego pochodzenia z azjatyckich
terenów byłego ZSRR.

KOMISJA OŚWIATY

9.12 godz. 16.30 – organizacja zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży w mieście – zadania sportowe, rekreacyjne,
turystyczne i oświatowe.
16.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ
I ROZWOJU MIASTA

10.12 godz. 18.00 – transport zbiorowy – ocena stanu obecnego. Rozliczenia finansowe z ZTM.
11.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
2.12 godz. 15.00 – informacja na temat przebiegu akcji
„Zima”, ocena utrzymania w czystości dróg w Zabrzu.
11.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA REWIZYJNA

11.12 godz. 14.30 – kontrola wpływów finansowych spółki
„Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.” z podziałem na źródła finansowania za rok 2019.

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

9.12 godz. 16.30 – organizacja zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży w mieście – zadania sportowe, rekreacyjne,
turystyczne i oświatowe.
11.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

10.12 godz. 14.00 – działania profilaktyczne w temacie uzależnień realizowane na terenie Zabrza.
11.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

DYŻURY RADNYCH
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, wt. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30

PIĄTKI, GODZ. 14.00–15.30

Przewodnicząca Rady Miasta
Łucja Chrzęstek-Bar

/ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU – TEL. 32 27-39-750 /

PIĄTKI, GODZ. 14.00–15.30
Sebastian Dziębowski

ŚRODY, GODZ. 15.00–16.30
Adam Ilewski

WTORKI, GODZ. 13.00–14.30
Krystian Jonecko

3.12
Adam Harasimowicz
Joachim Wienchor
Gabriela Bator
5.12
Marian Rau
Damian Trześniewski
Mariola Olichwer
10.12
Sebastian Markisch
12.12
Alojzy Cieśla
17.12
Kamil Żbikowski
19.12
Dariusz Walerjański

Siedziba MGW przy ul. Georgiusa Agricoli

Fot. I. Cieślicki

P

rzyjęte zmiany w systemie oświaty dotyczyły przekształcenia 4-letnich techników w szkoły 5-letnie.
Z kolei 3-letnie licea ogólnokształcące przekształcone zostały w szkoły 4-letnie. W związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Mikołaja Kopernika radni
nadali nazwy nowym ulicom, jakie powstały w tym rejonie.
Nawiązują one do nazw istniejących już w tej części miasta.
Nowe ulice to: Skorpiona, Panny, Gwiazdy Polarnej.
Z kolei fragment ul. Jodłowej, gdzie usytuowane są
budynki Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Okręgowej
Stacji Ratownictwa Górniczego, uzyskał nazwę Georgiusa
Agricoli. Zmiana ma na celu uporządkowanie ładu przestrzennego związanego z przebiegiem ul. Jodłowej. Jej część
jest bowiem zlokalizowana na osiedlu mieszkaniowym
w dzielnicy Zaborze Południe, a część w dzielnicy Guido.
Radni przyjęli także aktualizację realizowanego w mieście od 2009 r. Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
Umożliwi ona zwiększenie liczby realizowanych inwestycji. Przypomnijmy, że na dofinansowanie w ramach PONE
mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych, którzy
zmieniają ich system ogrzewania na proekologiczny. W ramach dziewięciu dotychczasowych etapów programu wykonano ponad 4,1 tysiąca inwestycji, a na ich realizację
miasto udzieliło mieszkańcom dofinansowania w wysokości 37,5 mln zł ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
GOR
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N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

PREZYDENT ZABRZA UHONOROWANA PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

W uznaniu zasług dla Śląska
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik znalazła się wśród tegorocznych laureatów Nagrody im. Wojciecha Korfantego. Wyróżnienie przyznawane jest od 1993 r. przez
Związek Górnośląski osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Śląska.

Laureaci odebrali pamiątkowe statuetki w Parku Tradycji w rodzinnym mieście Wojciecha Korfantego

C

złonkowie trzynastoosobowej kapituły, obradującej pod przewodnictwem prof. Ireny Lipowicz, założycielki Związku Górnośląskiego i byłej
Rzeczniczki Praw Obywatelskich, tegorocznych laureatów wybrali w tajnym głosowaniu.
– Obrady zawsze są bardzo trudne
i burzliwe, ponieważ wniosków jest
wiele. Wszyscy, którzy pretendują do
tej nagrody, to wspaniałe osobistości,
wspaniali ludzie, wspaniałe stowarzy-

W tym roku nagrodzono pięć osób i instytucji
Fot. UM Zabrze

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Fot. UM Zabrze

szenia. Dlatego kapituła ma trudny wybór – przyznaje Grzegorz Franki, prezes
Związku Górnośląskiego. – Szczęśliwie
tym razem byliśmy jednogłośni w swoim werdykcie. Wybraliśmy najlepszych
i cieszymy się, że w tym ważnym dla
Górnego Śląska roku, w którym zaczynamy wspominać i świętować powstania śląskie, laureatów jest aż pięciu.
Tegoroczni laureaci stanowią wzór dla
innych w różnych dziedzinach życia
społecznego – dodaje.
Wśród nagrodzonych znalazło się
Stowarzyszenie na rzecz Powstania
Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz Amatorski Zespół Teatralny
działający przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu. Indywidualne wyróżnienia odebrali dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach Robert Talarczyk,
ks. Wiesław Hudek oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dla mnie, Ślązaczki, to wielkie
wyróżnienie. Nie pracuje się dla nagród. Pracuje się, bo ma się taką potrzebę, bo gdzieś w sercu „gra” miłość
do drugiego człowieka i Śląska. Mamy
jednak na swojej drodze drogowskazy.
Jednym z nich jest Wojciech Korfanty.
Dziś Wojciech Korfanty byłby dumny

z tego, co dzieje się na Śląsku. Wielu
Ślązaków chce dołożyć swoją cegiełkę
do budowy potęgi Śląska, do tego, byśmy mogli być dumni z naszego regionu – podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik, która została doceniona za „wybitne osiągnięcia na rzecz
ocalenia dziedzictwa kulturowego
i poprzemysłowego Zabrza i Śląska”.
– Pani prezydent urzeczywistnia
w swojej codziennej pracy słowa św.
Jana Pawła II: „musicie wymagać od
siebie, nawet jeśli inni od was nie
wymagają”. Dzięki efektywnemu zarządzaniu, Zabrze jest dzisiaj prężnie
rozwijającym się miastem i stawiane jest jako przykład wspaniałego
wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego dla rozwoju turystyki –
zwraca uwagę Herbert Kopiec, prezes
zabrzańskiego koła Związku Górnośląskiego.
Nagrody im. Wojciecha Korfantego przyznawane są przez Związek
Górnośląski od 1993 r. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in.:
Henryk Mikołaj Górecki, Jan Miodek,
Wojciech Kilar, Józef i Jan Skrzekowie,
Kazimierz Kutz, Krystyna i Andrzej
Bochenkowie, abp Damian Zimoń,
prof. Jerzy Buzek oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk”.
Listopadowa uroczystość odbyła
się w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, rodzinnym mieście
Wojciech Korfantego. – Na początku,
kiedy jesteś dzieckiem, słyszysz różne
historie. Jednak dopiero kiedy więcej
o tym wszystkim czytasz i się uczysz,
to zaczynasz rozumieć, jak ważne
było to, co zrobił – mówił obecny na
uroczystości Michael Korfanty, prawnuk przywódcy III powstania śląskiego. – To niesamowite, co udało
mu się zrobić. Szanuję go za to, czego
dokonał i za to, że pamięta się o nim
nawet dziś – podkreślał.
MM
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ZABRZANIE UCZCILI 101. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Hołd dla tych,
którzy walczyli o wolność
Na placu Warszawskim i w kościele św. Anny odbyły się zabrzańskie uroczystości
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W ogrodach parafialnych przygotowany
został piknik dla mieszkańców.

Występy na placu Warszawskim

Fot. UM Zabrze

– To wielkie szczęście, że żyjemy
w czasach, w których możemy budować dobrobyt dla nas i kolejnych pokoleń. Naszą powinnością jest jednak,
aby pamiętać oraz oddać cześć tym,
dzięki którym Polska stała się wolna
i niepodległa – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Rocznica
odzyskania niepodległości to ważny
moment, by uświadomić sobie, że po
wielu latach nieobecności na mapie
Europy, Polska znów wróciła na właściwe miejsce i to od nas zależy, jakie

Msza odprawiona w kościele św. Anny
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Fot. UM Zabrze

Na placu kościelnym złożone zostały kwiaty

Fot. UM Zabrze

to miejsce będzie. Chcemy, żeby słowo
Polska brzmiało dumnie. Pracujemy na
co dzień właśnie dlatego i po to, żeby
dawać powody do dumy – dodaje.
– 11 listopada to moment wzruszenia i refleksji nad Polską oraz przebytą
drogą. Zawsze bierzemy udział w uroczystościach państwowych i jesteśmy
niezwykle wdzięczni naszym przodkom za to, że wywalczyli nam wolność
– podkreśla kpt. rez. Roman Grabowski,
prezes zabrzańskiego oddziału Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK.

– Cieszy mnie zawsze, że potrafimy się zjednoczyć pod biało-czerwoną flagą, a młodzież dostrzega, że
warto jest służyć ojczyźnie – mówi st.
bryg. Kamil Kwosek, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.
Oprawę artystyczną listopadowych
uroczystości zapewniła Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza. W programie znalazła się również etiuda, którą
przygotowali uczniowie III Liceum
Ogólnokształcącego w Zabrzu. 
GOR
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N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. UM Zabrze

S A M O R Z Ą D O W E

ZNAMY WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU DLA NAJLEPSZYCH W POLSCE SZKÓŁ WYŻSZYCH

Politechnika Śląska, czyli uczelnia badawcza
Politechnika Śląska znalazła się wśród dziesięciu polskich szkół wyższych, którym przyznano status uczelni badawczej. Oznacza to, że w latach 2020–2026 będzie otrzymywać
subwencję zwiększoną o 10 procent. Ale korzyści z tytułu jest dużo więcej.

Zabrzański kampus Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta

Fot. I. Cieślicki

Dziesiątka laureatów wyłoniona
została w ramach pierwszej edycji
konkursu „Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza”. Jego celem było
wskazanie i wsparcie uczelni, które
będą dążyć do osiągnięcia statusu
uniwersytetu badawczego, a także
będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.
Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 20 najlepszych polskich
uczelni. Każda z nich była oceniona
przez 15 wybitnych ekspertów. Wśród
nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów
lub prorektorów czołowych uczelni
Rektor uczelni prof. Arkadiusz Mężyk

Wydział Inżynierii Biomedycznej

N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. I. Cieślicki

S A M O R Z Ą D O W E

Fot. PŚ

europejskich, m.in. Uniwersytetu
w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus,
Uniwersytetu w Manchesterze czy
Uniwersytetu
w
Southampton.
Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem
w międzynarodowym środowisku
naukowym. Dobór ekspertów został
dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów
każdej dziedziny nauki.

W wyniku oceny wyłoniono dziesięć uczelni, które w latach 2020–2026
będą otrzymywać corocznie subwencję zwiększoną o 10 procent kwoty
uzyskanej w 2019 r.
– To wielkie wyróżnienie, ale także
ogromna szansa rozwoju. Status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wiąże
się przede wszystkim ze zwiększeniem finansowania, które może być
przeznaczone na programy projakościowe. Jest to 10 procent naszej
subwencji w 2019 roku, czyli blisko
35 milionów rocznie w latach 2020–
2026. To także inny algorytm podziału
subwencji, ukierunkowany bardziej
na efekty działalności badawczej,
ale także na doskonałość w zakresie
kształcenia, na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz
umiędzynarodowienie uczelni we
wszystkich obszarach – komentuje
prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.
W związku z otrzymaniem przez
Politechnikę Śląską statusu uczelni
badawczej odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej z udziałem wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. – To
wielkie wyróżnienie, wymierne korzyści, przede wszystkim finansowe, ale
też ogromne zobowiązania, ponieważ
ta dziesiątka ma podjąć rywalizację
z czołowymi uczelniami, na razie Europy, ale z czasem świata. Politechnika
Śląska spośród wszystkich polskich
uczelni wyróżnia się bardzo przemyślaną koncepcją tego, jak wpływać na
rozwój polskiej gospodarki – mówił
minister Jarosław Gowin.
Przypomnijmy, że w Zabrzu działają dwa wydziały Politechniki Śląskiej: Wydział Organizacji i Zarządzania oraz pierwszy w Polsce Wydział
Inżynierii Biomedycznej.
GOR
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ZA NAMI JUBILEUSZOWA, 30. EDYCJA KONKURSU „PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU”

Poznaliśmy Ślązoka na medal
Laureaci dotychczasowych edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” zmierzyli się
w walce o tytuł „Ślązoka na medal 2019 roku”. Podczas jubileuszowej gali, która 1 grudnia odbyła się na scenie Domu Muzyki i Tańca, najlepszy okazał się Jerzy Kiolbasa z Rudy Śląskiej.

Laureaci jubileuszowej gali na scenie Domu Muzyki i Tańca

Z

wycięzcę jubileuszowej gali jurorzy wybrali spośród osób, które
znalazły się na podium dotychczasowych edycji konkursu. – To jest
coś pięknego. Ja sobie w ogóle nie
wyobrażam krajobrazu śląskiego bez
tego konkursu – mówi prof. Jan Miodek, przewodniczący jury. – Zawsze
prowadzimy swoje rozważania nad
merytoryczną wartością danego tekstu. Ale wsłuchujemy się także w głos
ludu i na ogół wygrywa ten, którego
wypowiedź spotka się z największym aplauzem widowni. Chociaż
były też i takie konkursy, zdarzyło się
tak parę razy, że jednak jako jurorzy
uznaliśmy, że wartość merytoryczna,
błyskotliwość, interpretacja jakiegoś
utworu zasługuje bardziej na uhonorowanie – wspomina poprzednie
edycje prof. Miodek, zaznaczając
jednocześnie, że gwara śląska ma się
bardzo dobrze.
W tym roku uznanie publiczności
i jurorów zdobył bezapelacyjnie 51-letni inżynier elektryk z Rudy Śląskiej Jerzy
Kiolbasa. Pan Jerzy to laureat konkursu
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Fot. UM Zabrze

sprzed siedmiu lat. – Teraz nie nazwałbym tego żadną rywalizacją. Dla mnie
to raczej spotkanie w gronie przyjaciół
na 30-lecie konkursu – uśmiecha się Jerzy Kiolbasa.
Drugie miejsce przypadło w tym
roku 34-letniej Kamili Ptaszyńskiej-Matloch z Zebrzydowic. Pani Kamila,
na co dzień opiekunka medyczna, opowiadała w gwarze cieszyńskiej o utopcach i zolytach.
Laureatem trzeciej nagrody został
71-letni Stefan Kaczmarzyk z Czekanowa, z zawodu inżynier automatyk. Pan
Stefan opowiedział w swoim monologu o historii Górnego Śląska.
Kapituła konkursu, w której zasiedli
prof. Jerzy Buzek, red. Henryk Grzonka,
prof. Jan Malicki, senator Maria Pańczyk-Pozdziej, ks. prałat Stanisław Puchała, prof. Helena Synowiec oraz Piotr
Uszok, wybrała Honorowego Ślązaka
Roku. Został nim Antoni Piechniczek
– kiedyś piłkarz z Chorzowa, następnie słynny trener kadry narodowej,
z czasem też senator. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach tytuł

Honorowego Ślązaka Roku otrzymali
m.in.: Małgorzata Mańka-Szulik, abp
Alfons Nossol, Wojciech Kilar, abp Damian Zimoń, Józef Skrzek, prof. Marian
Zembala, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej.
– Ze Śląskiem nigdy nie przestałem
się utożsamiać. Zawdzięczam to dwóm
kobietom, które mnie wychowywały.
Jedną z nich była babcia, która straciła
męża w czasie pierwszej wojny światowej. Drugą była mama. Straciła męża,
a ja ojca, w czasie drugiej wojny – opowiada Antoni Piechniczek.
Gościem specjalnym gali była Sally
Schaeffer, Ślązaczka z Teksasu i laureatka konkursu „Po naszymu...”, który
przed laty odbył się za oceanem, wśród
tamtejszej społeczności śląskiej. Od arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, Sally Schaeffer otrzymała specjalną nagrodę – Matkę Boską
Piekarską, drzeworyt Stellera.
O oprawę artystyczną tegorocznej
gali zadbały zespoły Feel oraz Silesia.
MM
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FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII PO RAZ 28. PODZIĘKOWAŁA DARCZYŃCOM

Podziękowania z głębi serca
Już po raz 28. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii zaprosiła do Domu Muzyki i Tańca na
wyjątkowy koncert „Serce za serce”. Gala była okazją do podziękowania osobom i instytucjom wspierającym działalność fundacji założonej przed laty przez profesora Zbigniewa
Religę. Wśród laureatów znalazła się Ludmiła Jama-Voigt, prezes produkującej profesjonalne środki czystości zabrzańskiej firmy Voigt.

Ludmiła Jama-Voigt z prezesem Rady Fundacji prof. Andrzejem Karbownikiem i dr. Janem Sarną

– Tegoroczny koncert, podobnie jak
wszystkie poprzednie, jest podziękowaniem dla wszystkich sprzymierzeńców Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, w uznaniu za ich hojność, pomoc,
filantropię oraz społeczną odpowiedzialność, a także wydarzeniem upamiętniającym postać założyciela i patrona Fundacji – profesora Zbigniewa
Religi – podkreśla dr Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
– Ta uroczystość stanowi akt podziękowania tym, którzy wspierają
naszą działalność. Wyróżniamy najwy-

Fot. T. Jodłowski

bitniejszych kardiochirurgów młodego
pokolenia, ale i mentorów. Wspólnie
tworzą oni silną zabrzańską kardiologię i kardiochirurgię, z której jesteśmy
i będziemy dumni – mówi prof. Marian
Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu. – Misja, która
nam od początku przyświecała, czyli
ratować, nowocześnie leczyć i dawać
nadzieję, sprawdza się, zyskuje nowy
wymiar i ciągle jest potrzebna – dodaje.
– To jest bardzo prestiżowa nagroda.
Bardzo to przeżywam – przyznaje uhonorowana Medalem im. prof. Zbignie-

Prof. Marian Zembala

Fot. Tomasz Jodłowski

TEGOROCZNI LAUREACI:
Statuetka „Serce za serce”
Cereal Partners Poland
Toruń-Pacific Sp. z o.o.
ING Bank Śląski SA
Muszynianka Sp. z o.o.
Statuetka „Przyjaciel Fundacji”
Stowarzyszenie Transplantacji
Serca im. prof. Zbigniewa Religi
I LO im. Antoniego Osuchowskiego
w Cieszynie
Visa Bell Sp. z o.o.
Living Food Sp. z o.o.
Medal im. prof. Zbigniewa Religi
Ludmiła Jama-Voigt

wa Religi Ludmiła Jama-Voigt. – W miarę
moich możliwość będę nadal pomagać
Fundacji i mam nadzieję, że uda mi się
spełniać jej oczekiwania – dodaje.
W tym roku galę uświetnił występ
artystów chorzowskiego Teatru Rozrywki, którzy zaprezentowali m.in.
największe
przeboje
operetkowe
i filmowe.
W części artystycznej gali wystąpili goście z Teatru Rozrywki w Chorzowie
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Fot. Tomasz Jodłowski

WG
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KOLEJNY OBIEKT SŁUŻĄCY MIESZKAŃCOM PO GRUNTOWNEJ TERMOMODERNIZACJI

W miejskim żłobku
pięknie i komfortowo
Ma estetyczną i ocieploną elewację, nowe okna, instalacje i wyremontowane pomieszczenia.
W pełnej krasie zaprezentował się w listopadzie Miejski Żłobek przy ul. Buchenwaldczyków.
Na remont placówki miasto przeznaczyło ponad dwa miliony złotych.

Tak teraz prezentuje się żłobek przy ul. Buchenwaldczyków

Jedna z wyremontowanych sal

Fot. UM Zabrze

– To obiekt, który od lat służył najmłodszym zabrzanom. Radość z jego
oddania do użytku jest podwójna.
Cieszę się, że dzieci tu wróciły i znów
mogą z tego budynku korzystać. Drugi powód jest taki, że udało się uratować kolejny obiekt w naszym mieście.
Dziś realizujemy interesujące nowe
inwestycje, ale są stare, interesujące
budynki, o które warto zadbać. Żłobek
jest tego przykładem – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
16

Fot. UM Zabrze

Na remont żłobka złożyły się jego
kompleksowa
termomodernizacja
oraz przebudowa części budynku
wraz z instalacjami wewnętrznymi.
– Głównie polegało to na wymianie
stropów oraz dostosowaniu całego
budynku do zmieniających się przepisów przeciwpożarowych – tłumaczy Leszek Szczygielski, naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W budynku m.in. wykonano izolację ścian piwnic i fundamentów,
docieplono dach, wyremontowano
schody zewnętrzne. Wewnątrz poprowadzono nową instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i hydrantową. Poddasze zostało
zaadaptowane na pomieszczenia
biurowe. Całość prac pochłonęła ponad dwa miliony złotych. Projekt był
współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Rodzice są niezmiernie zadowoleni, że był remont, który zmienił wizerunek placówki. Trzeba podkreślić,
że również nam zupełnie inaczej się
pracuje. W żłobku jest 110 miejsc i na
chwilę obecną tyle dzieci mamy w naszej placówce – mówi Jadwiga Szterk,
dyrektor Żłobka Miejskiego w Zabrzu.
– Mamy nowe sprzęty i ładne sale.
Jest jasno, na ścianach są ozdoby, co
dla dzieci ma bardzo duże znaczenie. Krótko mówiąc, klimat jest dużo
przyjemniejszy – uśmiecha się Sylwia Czyżewska, jedna z opiekunek.
– W naszej placówce mamy bardzo
dużo zajęć ruchowych, muzycznych.
W grupie starszej prowadzimy również zajęcia plastyczne. Staramy się
wszechstronnie wpływać na rozwój
dzieci – dodaje.
Remont żłobka został wykonany
w ramach programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Do tej pory objął on już prawie
50 placówek oświatowych w mieście.
Przypomnijmy, że w maju tego roku
swoje nowe oblicze zaprezentowała
filia Miejskiego Żłobka w Rokitnicy.
Placówka nie tylko została wyremontowana, ale również przybyło w niej
miejsc dla maluchów. 
MM

Filia żłobka w Rokitnicy
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Fot. Tomasz Jodłowski
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ZA NAMI ZABRZAŃSKA ODSŁONA ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla kontaktów nauki z biznesem
Prawie tysiąc uczniów uczestniczyło w zabrzańskiej odsłonie Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. Organizowany od 2008 r. projekt obecny jest już w 170 krajach. W naszym mieście do akcji włączyło się ponad 20 firm oraz instytucji z otoczenia biznesu.
– Chcemy zachęcać młodzież do
otwierania w Zabrzu własnych biznesów – mówi Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. – Uczniowie
mogą zobaczyć, jak wyglądają procesy produkcyjne, jak działają biura handlowe, biura nieruchomości,
sklepy. Mogą spotkać się z przedsiębiorcami działającymi w różnych
branżach – dodaje.
W program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wpisało się
w Zabrzu około 30 spotkań. Jedno
z nich odbyło się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
O tym, że warto podążać za swoimi
marzeniami, mówił młodym ludziom
Krzysztof Buczak, prezes działającej
na terenach specjalnej strefy ekonomicznej firmy BudExpert.

Krzysztof Buczak, prezes firmy BudExpert

Z A B R Z E

uczniowie będą mieli do czynienia
z prawdziwymi przedsiębiorcami,
im szybciej przedsiębiorcy będą mieli kontakt z uczniami, tym lepiej dla
procesu edukacyjnego – podkreśla
wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – Początek lat 90. przyniósł ideę odchodzenia od szkolnictwa zawodowego na rzecz ogólnego.
Dziś wiemy, że to był błąd. Wracamy
więc do szkolnictwa zawodowego, ale

podkreślamy, że żeby dobrze kształcić w tym zakresie, na każdym etapie
edukacji musi być kontakt z prawdziwym biznesem – dodaje.
Zabrze konsekwentnie dba, by
młodzi ludzie, ucząc się zawodu, mogli korzystać z najnowocześniejszych
pracowni. Umożliwiają one m.in. opanowanie obsługi sterowanych numerycznie obrabiarek czy też samochodów hybrydowych. 
GOR

Fot. TVZ

– Kiedy rozpoczynałem działalność,
miałem 22 lata, czyli niewiele więcej
od uczestników naszego spotkania –
uśmiecha się Krzysztof Buczak. – Chcę
pokazać moją historię, opowiedzieć,
z jakimi problemami się borykałem.
Chcę pokazać na moim przykładzie, że
warto próbować. Młodość to kapitalny
moment na podejmowanie decyzji,
których nie podjęlibyśmy później. Jeśli ktoś ma pomysł, nie powinien czekać z jego realizacją, bo do odważnych
świat należy – dodaje.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zabrzu zorganizowany został po raz siódmy. – Im wcześniej

N A S Z E

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego uczniowie zapoznają się m.in. z obsługą
nowoczesnych obrabiarek... Fot. I. Cieślicki

S A M O R Z Ą D O W E

...oraz samochodów hybrydowych

Fot. I. Cieślicki
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W GRUDNIU MIJA 60 LAT OD OTWARCIA DOMU MUZYKI I TAŃCA

Śląska kongresowa
świętuje urodziny

Vaya con Dios

Fot. I. Cieślicki

Z jego balkonu przemawiał generał Charles de Gaulle, o koronę najpiękniejszej rywalizowały
finalistki konkursu Miss Intercontinental, publiczność do wspólnej zabawy porwali charyzmatyczni artyści zespołu Scorpions. A to zaledwie wycinek z liczącej 60 lat historii Domu
Muzyki i Tańca. W grudniu „śląska kongresowa” świętuje swoje okrągłe urodziny.

B

yła druga połowa lat 50. minionego
stulecia, gdy na nieużytkach przy
ówczesnej ul. Armii Ludowej w Zabrzu
zaczął wyrastać gmach, jakiego na Śląsku jeszcze nie było. Halę Ludową, bo
tak początkowo nazwano dzisiejszego
jubilata, zaprojektowali znani i cenieni w tym okresie architekci – Zygmunt
Majerski i Julian Duchowicz. Budowa
napotykała początkowo na sporo trudności. Ze względu na brak środków
finansowych termin oddania obiektu
do użytku był kilkukrotnie przesuwany. Radykalną zmianę przyniósł rok
1959. Dzięki szerokiej akcji społecznej
i pomocy zabrzańskich zakładów pracy roboty zdecydowanie przyśpieszyły.
W ostatnich miesiącach pracowało na
budowie około dwóch tysięcy robotników różnych branż.
„Termin oddania Hali Ludowej
społeczeństwu zbliża się. Na budowie
wre praca. Wokół gmachu ustawiono

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

już rusztowania i rozpoczęto prace
elewacyjne” – pisał 17 maja 1959 r.
„Głos Zabrza” w artykule „Gorączkowa
praca na budowie Hali Ludowej”, wyliczając zabrzańskie zakłady pracy, któ-

Zespół Scorpions wystąpił z okazji 50-lecia Domu Muzyki i Tańca
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Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Jerzy Przybysz

re „wykazały daleko idącą pomoc przy
obecnych pracach wykończeniowych,
bądź to czynem społecznym, bądź
środkami finansowymi wygospodarowanymi na rzecz Hali”.
W połowie września ukończono
montaż sceny i przystąpiono do ustawiania 2,4 tysiąca foteli. Największy
i najnowocześniejszy wtedy w kraju,
obok warszawskiej Sali Kongresowej,
obiekt widowiskowy, miał nobilitować
Zabrze – wówczas jeden z największych w Europie i największy w kraju
ośrodek górniczy – nie tylko pod względem kulturalnym, ale także w pewnym
sensie społeczno-politycznym.
– Pamiętam, jak za moimi oknami powstawał ten wyjątkowy gmach –
wspomina mieszkający wówczas przy ul.
Armii Ludowej 93-letni dziś Witold Zyk.
– Pracowałem wtedy w Zjednoczeniu.
Któregoś dnia ktoś wpadł na pomysł, by
w czynie społecznym gruntownie uporządkować teren wokół nowego budynku. Ten zaszczyt przypadł w udziale tak-
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Porządkowanie terenu wokół nowego obiektu

oni nie tylko w koncertach, ale również w spektakularnych wydarzeniach
sportowych, społecznych czy politycznych. O tych ostatnich przypomina
m.in. tablica na fasadzie budynku.
Znalazły się na niej wyjątkowe słowa:
„Niech żyje Zabrze, najbardziej śląskie
miasto ze wszystkich śląskich miast,
czyli najbardziej polskie ze wszystkich
polskich miast”. Właśnie w Domu Muzyki i Tańca wypowiedział je generał
Charles de Gaulle podczas wizyty w Zabrzu we wrześniu 1967 r. Charakterystyczny gmach przy ul. de Gaulle’a wybrał prof. Zbigniew Religa na miejsce
corocznych koncertów „Serce za serce”. Podczas pierwszego z nich wystąpił Plácido Domingo. W październiku
2008 r. na zabrzańskiej scenie odbył
się spektakularny finał wyborów Miss
Intercontinental. Dom Muzyki i Tańca
dał się poznać również od strony producenckiej, czego efektem był przygotowany wspólnie z Gliwickim Teatrem
Muzycznym musical „Tarzan”.

Fot. arch. Andrzeja Dutkiewicza i śp. Dariusza Guza

TAKIE SĄ LICZBY:

10 tysięcy

imprez odbyło się na
przestrzeni lat w Domu
Muzyki i Tańca

11 mln

widzów przewinęło się
przez widownię
Historyczna wizyta w Zabrzu generała
Charles’a de Gaulle’a
Fot. arch. Andrzeja Dutkiewicza i śp. Dariusza Guza

Wybory Miss Intercontinental 2008

Fot. Jerzy Przybysz

że mnie. Było nas w sumie kilkadziesiąt
osób. Przez kilka godzin dziennie wyrywaliśmy zaschnięte chaszcze i karczowaliśmy dziko rosnące krzewy. W ich miejsce pojawiały się nowe rośliny i rabaty.
Gdy skończyliśmy, zdałem sobie sprawę,
że ta budowla zyskała naprawdę europejski wygląd. A na taki zasługiwała – uśmiecha się pan Witold.
Potężny gmach od początku robił
wrażenie. Prawie pięć tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni i kubatura
sięgająca 50 tysięcy metrów sześciennych stwarzały idealne warunki do
bratania się władzy z ludźmi ciężkiej

N A S Z E
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pracy. Hala Ludowa została przekazana do użytku na początku grudnia
1959 r., a pierwszą zorganizowaną tu
imprezą była tradycyjna Barbórka.
Akademię uświetnił występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Działalność Domu Muzyki i Tańca
prawdziwie artystycznego wymiaru
nabrała 24 lutego 1960 r. Na zabrzańskiej scenie wystąpił wtedy sam Artur
Rubinstein. W ciągu sześciu dekad
w Domu Muzyki i Tańca odbyło się
około 10 tysięcy imprez, a przez widownię przewinęło się prawie jedenaście milionów widzów. Uczestniczyli

Musical „Tarzan” na zabrzańskiej scenie

Fot. B. Makar

Plácido Domingo podczas pierwszego
koncertu z cyklu „Serce za serce” Fot. arch. FRK

W Domu Muzyki i Tańca odbywają
się koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Tutaj
świętujemy urodziny naszego miasta,
inaugurujemy Metropolitalne Święto
Rodziny i wkraczamy w każdy kolejny
rok podczas Koncertu Noworocznego.
Tylko w ostatnich latach byliśmy tu
świadkami występów takich gwiazd,
jak: Scorpions, Dead Can Dance, Nazareth, Camel, Goran Bregović, Katie
Melua, Diana Krall, Steve Wilson, Jon
Bonamassa, Enigma, Michael Bolton,
King Crimson czy Skunk Anansie. A ta
lista wciąż się wydłuża...
WG, GOR
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ZABRZAŃSKIE KOŁO ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO ŚWIĘTOWAŁO 30-LECIE ISTNIENIA

Troska o śląską tożsamość
Jego zadaniem jest ochrona wartości i tradycji związanych z naszym regionem. Podejmuje
działania służące integracji jego mieszkańców. Trzydzieści lat temu powstał Związek
Górnośląski. Od trzech dekad działa jego zabrzańskie koło, które w listopadzie świętowało
swój jubileusz. Uroczystość odbyła się w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Barbara Żymła

Herbert Kopiec, prezes koła Związku Górnośląskiego w Zabrzu

– Zabrzańskie koło ma trzydzieści lat, dokładnie tyle samo, ile cały
Związek Górnośląski. To jedno z najstarszych kół, najbardziej aktywne,
działające nie tylko na rzecz społeczności lokalnej. Dziś gratulujemy tego
jubileuszu i życzymy, by rozwijali
nadal i pielęgnowali to, co jest najważniejsze – mówi Grzegorz Franki,
prezes Związku Górnośląskiego. –
Wartości, które propaguje Związek
Górnośląski, są zbieżne z naszymi
śląskimi wartościami, takimi jak rodzina, etos pracy czy też umiłowanie
naszej śląskiej ojczyzny – dodaje.
Herbert Kopiec, prezes zabrzańskiego koła ZG, uważa, że obecnie jest
dobry czas dla Śląska. – To, co zostało
zapomniane, dziś świeci nowym blaskiem. Potrafimy być dumni z tego,
że jesteśmy Ślązakami. Edukacja regionalna sprawia, że mówi się o tym,
co śląskie, nie zapomina się o śląskich
tradycjach. Jako koło uczestniczymy w świętach miejskich, związkowych, jeździmy na spotkania do szkół
i przedszkoli, gdzie opowiadamy o śląskości. Chciałbym, by ci seniorzy, któ20

Fot. UM Zabrze

rzy chcą spędzić wolny czas w miłej
atmosferze, przychodzili do nas. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie – podkreśla Herbert Kopiec.

Helga Ciupa

Fot. TVZ

Helga Ciupa jest w zabrzańskim
kole Związku Górnośląskiego od 29
lat. – Przeżyliśmy piękne czasy w tym
kole. Jesteśmy bardzo zaprzyjaźnioną
grupą. Spotykamy się również prywatnie, nawet zawiązały się takie rodzinne klany. U nas jest rodzinnie, ciepło
i wesoło. Kocham Zabrze, kocham
Śląsk. Nigdy bym się nie wyprowadziła
z miasta, które jest moje z dziada pradziada. Jestem dumna, że tu mieszkam – uśmiecha się pani Helga.

Fot. TVZ

– Jestem Ślązaczką. Urodziłam
się w Rudzie, w Zabrzu mieszkam
od lat 50. Zapisałam się do tego koła,
bo zachęciła mnie koleżanka. Dzięki tym spotkaniom mogę poznać
ciekawych ludzi i na nowo odkryć
nasz region. Te spotkania sprawiają,
że człowiek nie czuje się samotny –
mówi Barbara Żymła.
– Czuję się dzisiaj tak, jak gdyby
czas się zatrzymał. Widać, że ta grupa ludzi potrafi się wspólnie cieszyć
i rozmawiać. To jest wartość wspólnot takich jak Związek Górnośląski. Słysząc słowo Śląsk, bardzo się
wzruszam. Sami zadbaliśmy o to,
by nas inaczej postrzegano. Pracowitość, oszczędność, gospodarność.
Na to trzeba było wielu lat i teraz to
wyszło na zewnątrz, to widać. Cieszmy się tym naszym Śląskiem – podkreśla Jan Szulik, wiceprezes Związku Górnośląskiego.
– Gratuluję prezesowi Herbertowi Kopcowi oraz wszystkim członkom koła tak wielu lat intensywnej
aktywności. Kultywujecie śląskie
tradycje i wartości, które stanowią ważny, niematerialny element
naszego dziedzictwa kulturowego. Życzę co najmniej kolejnych
trzydziestu lat działań na rzecz
zabrzańskiej społeczności – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
MM
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JUBILEUSZE ŚWIĘTOWAŁY W LISTOPADZIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 I PRZEDSZKOLE NR 33

Rodzice wystąpili dla dzieci
Była uroczysta akademia, pełne wspomnień spotkania i gratulacje. W listopadzie jubileusz
55-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa nr 28. Z kolei 40. urodziny świętowało Przedszkole nr 33
z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej.

Dyrektor Bożena Olichwer

Fot. TVZ

– Każdy jubileusz niesie ze sobą
wiele wspomnień, a 55 lat to szczególny okres. Współczesna szkoła jest
zupełnie inna niż kiedyś, uczniowie
inaczej podchodzą do nauki. Pamiętamy o tym, że trzeba w tym młodym człowieku znaleźć pasje, które
zaprocentują w przyszłości. My specjalizujemy się w recytacji, teatrze,
tańcu i oczywiście w muzyce, a podczas urodzinowej akademii uczniowie mają okazję do zaprezentowania
swoich talentów – uśmiecha się Bożena Olichwer, dyrektor SP nr 28, która
przy okazji obchodów 50-lecia, otrzymała imię Miłośników Rokitnicy.
– W tej szkole panuje fantastyczny klimat, z wielką ochotą są tu realizowane różne projekty. To pozwa-

Urodzinowe występy przygotowali dla przedszkolaków ich rodzice

la rozwijać pasje i zainteresowania
uczniów – zwraca uwagę Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Od czterech dekad działa z kolei
w naszym mieście Przedszkole nr 33
z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej. Pod opieką placówki
pozostaje obecnie około 170 dzieci. – Mamy szczęście do ludzi. Nasze
grono to wspaniałe osoby, zaangażowane w swoją pracę, bardzo pozytywne. I taka właśnie postawa kreuje wi-

Podczas obchodów jubileuszu szkoły nie mogło zabraknąć tortu
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Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Dyrektor Małgorzata Adamek

Fot. TVZ

zerunek placówki. Wszyscy czują się
tu dobrze i mam nadzieję, że to widać
– podkreśla Małgorzata Adamek, dyrektor placówki.
Spotkanie uświetniły występy, i to
nie tylko przedszkolaków, ale także
rodziców, którzy mieli okazję zaprezentować artystyczne umiejętności
swoim pociechom. – Emocje są niesamowite. Prób było bardzo dużo
i pozwoliły one fajnie się zintegrować.
To niesamowite przedszkole z wyjątkową atmosferą. Widać to na wszystkich imprezach – mówi Agata Wojtal,
mama małej Lili.
– Lubię swoje przedszkole, bo tu
są fajne zabawki. Dzisiaj najbardziej
mi się podobało, jak rodzice występowali – przyznaje Lila.
MM, GOR
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ZA NAMI KOLEJNA EDYCJA KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Pomagają podejmować trafne decyzje
Ponad dziewięć tysięcy uczniów i około 150 nauczycieli z 45 placówek oświatowych wzięło udział
w tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Młodzi ludzie uczestniczyli m.in. w licznych konkursach, które miały na celu rozwijanie ich
umiejętności i zainteresowań. Akcję podsumowano 22 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury.

Koordynatorzy akcji: Jan Szulik, Janina Wysocka i Urszula Koszutska

– Od 18 lat uczymy młodych ludzi
różnych kompetencji, które pozwalają
łatwiej radzić sobie w życiu codziennym. W tym roku, można powiedzieć,
dotarliśmy do dojrzałości – uśmiecha
się Urszula Koszutska, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu i jeden z koordynatorów kampanii. – Hasłem tegorocznej
edycji akcji były słowa „Chce mi się
chcieć”. Pokazywaliśmy, że motywacja, która ma ogromne znaczenie dla
podejmowania zadań, jest w naszym
wnętrzu. To my powinniśmy ją z siebie

Fot. UM Zabrze

Przygotowane przez uczestników kampanii przedstawienie

wykrzesać, pielęgnować i tak działać,
żeby każde wyzwanie zakończyło się
określonym sukcesem – dodaje.
– Cele są proste. Pokazujemy młodym ludziom, że można się rozwijać,
uczyć się, mieć przyjaciół, nie korzystając przy tym z dostępnych używek.
Należy mieć wybór i my im ten wybór
chcemy ułatwić – tłumaczy Jan Szulik, przewodniczący Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu. – Początki kampanii
nakierowane były na to, żeby przestrzegać przed alkoholem i tytoniem.

Fot. UM Zabrze

Dziś są inne zagrożenia, więc i my musieliśmy zmienić strategię, by młodzi
ludzie nauczyli się od razu wybierać
drogę bez wspomagaczy – dodaje.
Uczestnicy kampanii brali udział
m.in. w konkurach plastycznym i literackim. – W tym roku mamy naprawdę
wielu laureatów, bo nagrodziliśmy aż
50 osób. Oprócz konkursów szkoły organizują również inne działania profilaktyczne, jak występy, inscenizacje,
imprezy sportowe, festyny, wycieczki
– wylicza Janina Wysocka, również koordynator kampanii. 
MM

POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZAPROSIŁA NA KONFERENCJĘ „WOLNOŚĆ OD... WOLNOŚĆ DO...”

O pokonywaniu własnych słabości
„Tajemniczy ogród. Dziedziczenie traumy” – to tytuł wykładu, jaki prof. Jadwiga JośkoOchojska wygłosiła podczas konferencji „Wolność od... Wolność do... Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”. Czwarta już odsłona przedsięwzięcia przygotowana została na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
– W naszym życiu jest wiele jasnych dni i dobrych przeżyć, ale
są też ciemne i straszne zakamarki, o których nie chcemy pamiętać
i mówić. Gdy przeżywamy coś złego,
nasze życie staje się takie, jak zanie-
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dbany, tajemniczy ogród. Wszystkie
złe uczucia niszczą nas, niszczą nasz
mózg tak silnie, że dochodzi do zaniku neuronów w mózgu – mówiła
podczas konferencji prof. Jadwiga
Jośko-Ochojska.

Konferencja „Wolność od... Wolność
do...” to wspólna inicjatywa Zabrza, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Wpisuje się ona w działania
z zakresu profilaktyki uzależnień.  GOR
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ZA NAMI OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Pracują z pasją i sercem
Siedemnaście osób otrzymało awanse zawodowe, a do 25 trafiły nagrody. Na Arenie Zabrze
odbyły 21 listopada się obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Dyrektor MOPR Danuta Dymek

Fot. UM Zabrze

– To święto, które na trwałe wpisało
się już w kalendarz bardzo ważnych dla
nas wydarzeń. To dzień, w którym możemy nagrodzić swoich najlepszych
pracowników. To też okazja do chwili
zadumy, wspomnień i podziękowania
za trudną pracę, jaką wykonujemy na
rzecz mieszkańców – podkreśla Danuta Dymek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
W naszym mieście opieką społeczną otoczonych jest ponad osiem tysięcy osób. W ostatnich latach Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował
wiele projektów finansowanych z budżetu miasta oraz bezzwrotnych środków zewnętrznych pozyskanych przez
samorząd. Na projekty aktywizujące
mieszkańców przeznaczono 23 mln zł.
– Praca wykonywana przez państwa jest niezwykle trudna, ale i bardzo potrzebna. Wymaga ogromnej
wiedzy, doświadczenia oraz wrażliwości i tolerancji. Dziękuję za zaangażowanie, za wszelką pomoc i ciepło,
którym dzielicie się z podopiecznymi
– mówił podczas listopadowego spotkania wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
– Zajmujemy się różnymi problemami społecznymi. Pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi,
starszymi czy też rodzinami borykający-
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Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się na terenie Areny Zabrze

mi się z wieloma problemami – zwraca
uwagę Katarzyna Spejna, kierownik
dzielnicowego punktu MOPR.
– Jesteśmy pracownikami na
pierwszej linii. Mamy bezpośredni, indywidualny kontakt z podopiecznymi,
osobami, które potrzebują pomocy.
Jesteśmy pierwszymi osobami, które
mają kontakt z rodziną. Najważniejsze
jest indywidualne podejście do danej

Nagrody i awanse otrzymały łącznie 42 osoby

Fot. UM Zabrze

osoby, do jej problemów. Nie możemy traktować wszystkich jednakowo
– podkreśla Katarzyna Janus, specjalista pracy socjalnej MOPR w Zabrzu.
Podczas spotkania 25 osób otrzymało nagrody, a 17 osobom wręczono
awanse zawodowe. O artystyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.
MM

Fot. UM Zabrze
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MIJA 38 LAT OD MOMENTU WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO

Pamiętamy o grudniowej rocznicy
Zabrzańskie uroczystości upamiętniające opór społeczny wobec stanu wojennego odbędą się 13 grudnia na Zaborzu. Miejsce nie jest przypadkowe. W zakładzie karnym przy
ul. Janika internowano w czasie stanu wojennego działaczy „Solidarności” i opozycjonistów.

R

ocznicowe uroczystości rozpoczną się mszą, która o godzinie 12
zostanie odprawiona w kościele św.
Jadwigi przy ul. Wolności 504. Po nabożeństwie pod krzyżem upamiętniającym internowanych w stanie
wojennym składane będą kwiaty.
Przypomnijmy, że zakład przy ul.
Janika na Zaborzu był jednym z miejsc
internowania działaczy „Solidarności”
i opozycjonistów. Tutejsi księża byli
wtedy duszpasterzami internowanych, którzy zaczęli trafiać do Zabrza
już w pierwszym dniu stanu wojennego. Przez rok istnienia obozu przewinęło się przez niego kilkaset osób. Byli
to głównie działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także z ówczesnego
województwa częstochowskiego.
W Zabrzu przetrzymywany był
m.in. legendarny przywódca strajku
w Hucie Katowice w 1980 r. i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego Andrzej Rozpłochowski. Obóz zamknięto w grudniu 1982 r. Internowanych
przewieziono wówczas do zakładów

Zabrzańskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbywają się na Zaborzu

w Raciborzu i Strzelcach Opolskich.
Wielu z nich jest obecnie członkami
Stowarzyszenia
Represjonowanych
w Stanie Wojennym.
Zabrzańskie uroczystości zostały
zorganizowane przez miasto Zabrze,

Fot. UM Zabrze

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie
Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
GOR

ZA NAMI KOLEJNA EDYCJA KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ KULTURZE EUROPY ŚRODKOWEJ

Skutki wojen i konfliktów
Wojny i konflikty w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska to temat tegorocznej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura Europy Środkowej, która
trwała w Zabrzu od 14 do 15 listopada.
Wykładów i dyskusji można było
posłuchać w Teatrze Nowym oraz
Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa
Luiza. – Podczas tej konferencji nie
tyle mówimy o samych faktach historycznych, choć one są również tutaj obecne, ile chcemy pokazać, jakie
wojna niesie ze sobą skutki społeczne
i kulturowe. Krótko mówiąc, co jest po
wojnie, jak ona odbija się na następnych pokoleniach – tłumaczy prof.
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Antoni Barciak, przewodniczący Rady
Naukowej konferencji.
W Zabrzu spotkali się w tym roku
wykładowcy z różnych regionów Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. Ich
wystąpień słuchali m.in. licealiści
i studenci. – Nasze spotkania mają
zawsze dwie charakterystyczne cechy. To interdyscyplinarność, czyli nie
kierujemy się wyłącznie spojrzeniem
historycznym, są bowiem tutaj także

na przykład socjologowie. Po drugie,
staramy się zawsze sięgać do początków polskiej państwowości – zwraca
uwagę prof. Antoni Barciak.
Międzynarodowe Konferencje naukowe z cyklu Kultura Europy Środkowej odbywają się w Zabrzu od 1997 r.
Inspiracją do zorganizowania pierwszej było millenium śmierci św. Wojciecha.
WG
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NIE ŻYJE MAŁGORZATA MAKOWSKA, CHOREOGRAFKA I CENIONA INSTRUKTORKA TAŃCA

Taniec był Jej życiem
Była znana w Zabrzu przede wszystkim jako założycielka i instruktorka działających przy
Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 zespołów Mak i Maczek. Ceniony nauczyciel i wzór dla kolejnych pokoleń młodych tancerzy. 15 listopada zmarła Małgorzata Makowska. Miała 64 lata.

D

la urodzonej w Bytomiu absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej taniec był całym życiem. Zawodową
karierę taneczną Małgorzata Makowska
zaczynała na scenie Krakowskiego Teatru Muzycznego. Z początkiem lat 80.,
wraz z mężem Januszem Makowskim,
obecnym dyrektorem Młodzieżowego
Domu Kultury nr 1, znalazła swoje miejsce w Zabrzu. Tutaj też powołała do życia dziecięcy zespół taneczny Mak, który początkowo działał przy ówczesnym
domu kultury w Rokitnicy.
Zespół odnosił liczne sukcesy i to
zarówno na arenie krajowej, jak i zagranicznej. Szybko też się powiększał, rozrastając się do pięciu grup tanecznych,
w których występowali młodzi ludzie
od sześciu lat do wieku dorosłego. Dla
wielu dziewcząt Mak był pierwszym
etapem na drodze do kariery w balecie.
Małgorzata Makowska była dla nich
uznanym autorytetem, prawdziwą inspiracją w pierwszych kontaktach ze
światem sztuki.
Małgorzata Makowska była laureatką wielu nagród i wyróżnień.
Otrzymała m.in. Nagrodę Prezydenta
Zabrza w dziedzinie kultury, Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz medal Komisji Edukacji Narodowej.
Z inicjatywy tancerzy, rodziców
dzieci występujących w obu zespołach,
a także przyjaciół Małgorzaty Makowskiej, w Teatrze Nowym zorganizowano
28 listopada specjalny wieczór wspomnień. – Mak to był jej zespół, to była jej
makowa rodzina. Dziś chcemy podziękować, właśnie na scenie, tym, czego
nas nauczyła. Nie w wielkiej ciszy, ale
właśnie tańcem. Całe życie poświęciła
tańcowi i osobom, które chciały naprawdę tańczyć. Była nam wszystkim
prawdziwym przyjacielem, dbała jak
matka podczas wspólnych wyjazdów,
nasza Makowa Mama. Moja przez 16
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lat. Dzięki niej kocham taniec. Nikt jej
nie zastąpi, bo nikt nie będzie tak kochał tego zespołu – nie kryje wzruszenia
Aleksandra Halemba.
– Pani Małgorzata była po prostu
wielka. Zawsze miała dla nas czas i dużo
cierpliwości. Potrafiła usiąść, porozmawiać, ale potrafiła nas też zmusić do
ogromnego wysiłku i to nie tylko choreograficznego, ale także odnośnie wymyślania strojów czy akcesoriów mogących
urozmaicić nasz taniec. Dzięki niej poznaliśmy co to jest siła zespołu, ale równocześnie wspierała naszą indywidualność. Mogłyśmy być solistkami, same
tworzyć, polegając na sobie, wierząc
w siebie – mówi Maria Janoszka, która
w Maku występowała przez dziesięć lat.
– Mama znała swoje tancerki od ich
najmłodszych lat, często od przedszkola
po czas studiów. Była ich powiernikiem,
prawdziwym przyjacielem, towarzysząc
im w różnych chwilach życia, na etapie
dojrzewania i młodzieżowego buntu,

będąc zarazem wsparciem dla ich rodziców w wychowywaniu. To spotkanie
to bardzo miły akcent w tych smutnych
dla nas wszystkich dniach – mówi Julia
Makowska-Songin.
– Małgorzata Makowska była wyjątkową tancerką, choreografem i nauczycielką. Rozpaliła pasję w sercach wielu
młodych zabrzan. Choć studiowała
w Krakowie, swoje życie zdecydowała
się związać z Zabrzem. To tutaj pracowała z wielkim zaangażowaniem na rzecz
młodzieży. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Msza pogrzebowa Małgorzaty Makowskiej odprawiona została
w wypełnionym szczelnie kościele św.
Wawrzyńca w Mikulczycach. Uświetnił ją występ zabrzańskiego chóru
Resonans con tutti. Tancerka została
pochowana na cmentarzu w Bytomiu-Łagiewnikach. 

WG
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NAGRODY PREZYDENTA ZABRZA TRAFIŁY DO NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW I TRENERÓW

Wyniki sportowe docenione
Wśród nich są piłkarze ręczni, tenisiści, gimnastycy, bokserzy, a po raz pierwszy w tym
roku łyżwiarz figurowy. Podczas spotkania w Sali Historycznej ratusza 34 zabrzańskich
zawodników i trenerów odebrało nagrody prezydenta miasta za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2019 roku.
– Cieszy nas, że sukcesy sportowe
odnoszą zarówno dzieci, jak i dorośli
zawodnicy i oldboje. Mamy też dużą
różnorodność, jeśli chodzi o dyscypliny. Od lat przyznajemy nagrody
tenisistom, gimnastykom czy piłkarzom ręcznym. Tym razem wśród laureatów pojawił się również łyżwiarz
figurowy – zwraca uwagę wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.

Denis Dąbkowski

Fot. TVZ

Nagrodzony został także zespół
oldbojów SPR Pogoń 1945 Zabrze,
który zajął drugie miejsce podczas
Mistrzostw Polski Masters w piłce
ręcznej.

Nikodem Rawlik

Fot. TVZ

Będkowska. – Niedługo jadę na mistrzostwa do lat szesnastu i spróbuję
swoich sił w starszej kategorii – zapowiada Agata.

Fot. TVZ

Nikodem Rawlik, bo o nim mowa,
zajął drugie miejsce na mistrzostwach Polski młodzików. – Wyszło
mi bardzo dużo skoków i sędziom się
to spodobało – opowiada mały Nikodem. – Łyżwiarstwo figurowe nie jest
aż takie trudne. Tylko trochę – dodaje.
Mistrzostwo Polski oraz puchar
świata w low kick kikcboxingu zdobył Denis Dąbkowski. – W przyszłym
roku będę już seniorem i chciałbym
w swoim debiucie zdobyć mistrzostwo Polski. Potem kadra i zawody
zagraniczne, gdzie też chciałbym
bardzo wygrywać – mówi Denis Dąbkowski. – Ta nagroda jest dla mnie
czymś wyjątkowym. Nie każdy może
ją dostać. Połowa chłopaków w moim
wieku coś trenuje, ale takich, którzy
coś zdobyli jest niewielu – dodaje.
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Agata Będkowska

Maja Nieradzik
Dariusz Mogielnicki

Fot. TVZ

– W następnym roku na pewno
będziemy mierzyć w złoto – zapowiada Dariusz Mogielnicki. – Jeżdżąc po
całej Polsce, staramy się godnie reprezentować Zabrze. To bardzo miłe,
że o oldbojach ktoś pamięta. Takie
wyróżnienie z pewnością motywuje
do dalszej pracy – dodaje.
III miejsce w tenisowych mistrzostwach Polski do lat 14 zajęła Agata

Fot. TVZ

Po kolejne tenisowe laury zamierza również sięgać Maja Nieradzik,
która na koncie ma już mistrzostwo
Polski do lat 12. – Przede mną mistrzostwa Polski do lat 14. Teraz pracuję na to, żeby wejść do turnieju
głównego – mówi Maja.
Nagrody za wysokie wyniki sportowe przyznawane są w Zabrzu od
2011 r.
GOR, WG
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NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE OTRZYMALI STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA

Dla nich nauka to pasja
Są ciekawi świata, pełni pasji i zaangażowania. Mają wszechstronne zainteresowania, które realizują z ogromną determinacją. Jedenaścioro szczególnie uzdolnionych uczniów zabrzańskich szkół otrzymało w listopadzie stypendia prezydenta miasta.
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Tegoroczni laureaci odebrali stypendia z rąk prezydent miasta w Sali Historycznej ratusza

K

omisja stypendialna rozpatrywała w tym roku 26 wniosków.
– Warunkiem koniecznym do tego,
aby uczeń był brany pod uwagę przez
komisję, jest bycie laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej albo
konkursu przedmiotowego – tłumaczy Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
podkreślając wagę znalezienia na
swojej drodze nauczyciela, który będzie mistrzem. – To właśnie mistrz potrafi właściwie pokierować rozwojem.
Ważne są też warunki, które zapewnia miasto. Możliwość uczestniczenia
w projektach czy też korzystania z nowoczesnego wyposażenia szkół. Liczy
się także zaangażowanie nauczycieli,
którzy potrafią zaszczepić te pasje
w młodych ludziach – dodaje.
W gronie tegorocznych stypendystów znalazł się Miłosz Gonczaruk, który
został doceniony za zdobycie tytułu laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka polskiego. – Język
polski to moja pasja, ale nie jedyna, ponieważ mam też różne osiągnięcia w innych przedmiotach. Bardzo się cieszę,
że zostałem dostrzeżony. Recepta na to
żeby się rozwijać? Trzeba chcieć się uczyć,
wtedy można osiągać sukcesy – mówi
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Fot. UM Zabrze

Miłosz, który w przyszłości chciałby
zostać pisarzem lub dziennikarzem.
Pasjonuje się także naukami ścisłymi
i bardzo lubi gry planszowe.
Z kolei zainteresowania związane
m.in. z kulturą japońską sprawiły, że stypendium powędrowało do rąk Antoniny
Wawrzak. – Otrzymanie stypendium to
dla mnie ważne wydarzenie. Dostałam
je za wyniki w nauce i za to, że moje prace plastyczne będą w styczniu wystawiane w narodowej galerii w Tokio – mówi
Antonina Wawrzak, która fascynuje się
japońskim stylem sztuki będącym połączeniem malarstwa i kaligrafii. – Bardzo
chciałabym kiedyś podążyć za moimi
pracami do Japonii. Myślę, że młodzi
ludzie mają dziś duże możliwości, żeby
rozwijać swoje pasje. Pomoc ze strony
miasta i szkół jest niezwykle ważna –
podkreśla Antonina.
Prawdziwym człowiekiem renesansu jest Małgosia Handke. Wspaniale
śpiewa, interesuje się teatrem, matematyką, biologią oraz językiem polskim.
Swoją przyszłość widzi na inżynierii
biomedycznej. – Dzisiejsze wyróżnienie
to bardzo przyjemny moment i docenienie całorocznej pracy. Bardzo lubię
usiąść i nauczyć się czegoś nowego.
Sukces można osiągnąć wtedy, gdy po-

dejdziemy do nauki jak do relaksu, a nie
przymusowego zadania – uśmiecha się
Małgosia. 
MM
TEGOROCZNI STYPENDYŚCI:
Karolina Gogolin, Katarzyna
Kuhny, Michał Trzepałka,
Zuzanna Widera, Mikołaj Bonk
oraz Małgorzata Handke
z III Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Wojciech Husakowski
z Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego
Jakub Nowrotek, Miłosz
Gonczaruk i Antonina Wawrzak
z I Liceum Ogólnokształcącego
Seweryn Łuczak
z Zespołu Szkół nr 10
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ZAWODNICY Z OŚMIU KRAJÓW WYSTARTOWALI W JUBILEUSZOWYM TURNIEJU BARBÓRKA CUP

Mistrzowskie salta i skoki
Ponad 80 młodych zawodników z Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Ukrainy, Białorusi,
Azerbejdżanu oraz Polski wzięło udział w 30. Międzynarodowym Turnieju w Gimnastyce
Sportowej Kobiet i Mężczyzn Barbórka Cup 2019. Zawody odbyły się 30 listopada
i 1 grudnia w hali „Pogoń”.
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Fot. Jerzy Przybysz

– Barbórka Cup to kawał
gimnastycznej historii, a tegoroczny turniej z pewnością należał do najlepszych.
Przyjechali świetni zawodnicy i zawodniczki z krajów
Europy Wschodniej, w tym
pierwszy raz z Azerbejdżanu –
zwraca uwagę Barbara Stanisławiszyn, prezes Polskiego Związku
Gimnastycznego.
Popularny turniej miał w tym
roku swoją trzydziestą edycję. Zawodnicy rywalizowali w dyscyplinach gimnastycznych, takich jak:
skok, poręcze, równoważnia, ćwiczenia wolne, koń z łękami oraz kółka.
Zmagania toczyły się w wieloboju,
w miksie, w różnych kategoriach wiekowych. Organizatorem zawodów był
Klub Sportowy „Iskra” Zabrze, Zespół
Szkół Sportowych w Zabrzu oraz Polski Związek Gimnastyczny.
– Często uczestniczyłam w tym
turnieju. Prestiż zawodów stale rósł
w kolejnych latach i w tym roku
mamy chociażby silny zespół repre28

Fot. Jerzy Przybysz

zentacji juniorów Ukrainy. Mamy
nadzieję, że za rok wystartują
w tym pucharze także seniorzy
– mówi Joanna Skowrońska, wychowanka zabrzańskiej „Iskry”,
późniejsza olimpijka, a obecnie
trenerka. 
WG

Fot. Jerzy Przybysz
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ZABRZE PODWÓJNIE NAGRODZONE PODCZAS GALI SPORTOWA POLSKA 2019

Sala dla młodych gimnastyków
zachwyciła ekspertów
Mamy powody do satysfakcji! W dwóch kategoriach nagrodzone zostało Zabrze podczas zorganizowanej w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego gali Sportowa Polska
2019. Za działania na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej miasto otrzymało tytuł
„Inwestor na medal XX-lecia 1999–2019”. Z kolei nowa sala gimnastyczna przy Zespole Szkół
Sportowych została doceniona w kategorii „Sportowy Obiekt Roku”.

Nowa sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego

– Zabrze od lat stawia na rozwój
bazy sportowo-rekreacyjnej. Bardzo
się cieszę, że działania w tym zakresie są zauważane i doceniane. To motywuje do podejmowania kolejnych
ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Sala gimnastyczna przy Zespole
Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego została nagrodzona za
wyróżniającą się architekturę, konstrukcję, zastosowane materiały oraz
walory użytkowe. Nowoczesny obiekt
o powierzchni ponad dwóch tysięcy
metrów kwadratowych powstał tuż
obok hali, z której obecnie korzystają

Kompleks Aquarius-Kopernik
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Fot. I. Cieślicki

uczniowie. Z gmachem szkoły został
połączony przeszklonym łącznikiem.
– Gimnastyka sportowa rozwija się
w Zabrzu od lat 80. minionego wieku.
Teraz zyskujemy przepiękny obiekt,
profesjonalną salę, która będzie służyć
gimnastykom, obecnym i przyszłym
olimpijkom oraz olimpijczykom –
mówi Wioletta Stępień, dyrektor ZSS
im. Janusza Kusocińskiego. Nowa sala
czeka już tylko na montaż sprzętu do
ćwiczeń. Uczniowie zaczną tu trenować na początku przyszłego roku.
Konkurs „Budowniczy polskiego
sportu” miał w tym roku swoją jubileuszową, dwudziestą edycję. Dlatego
organizatorzy, oprócz uhonorowania

Hala tenisowa przy ul. Olimpijskiej

Fot. I. Cieślicki

osiągnięć z bieżącego roku, przyznali nagrody specjalne za działania na
rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Wśród laureatów znalazło się Zabrze,
które otrzymało tytuł „Inwestor na
medal XX-lecia 1999–2019”.
Przypomnijmy, że tylko w latach
2007–2017 na rozbudowę służącej
mieszkańcom bazy rekreacyjno-sportowej Zabrze przeznaczyło ponad 50
mln zł. Dzięki temu powstało kilkadziesiąt obiektów, takich jak np. boiska, sale gimnastyczne, plenerowe
siłownie i place zabaw. Przy ul. Jaskółczej oddana została do użytku tartanowa bieżnia lekkoatletyczna. Przy
ul. Olimpijskiej powstała z kolei hala
tenisowa z trzema kortami o nawierzchni stosowanej podczas światowych turniejów najwyższej rangi.
Największą pod względem kubaturowym inwestycją w historii Zabrza
i sztandarowym w ostatnich latach
przedsięwzięciem miasta w obszarze
sportu i rekreacji była budowa nowego
stadionu przy ul. Roosevelta. Od kilku lat
mieszkańcy mogą korzystać z kompleksu sportowo-rekreacyjnego Aquarius
Kopernik. Gruntowną modernizację
przeszedł również basen Aquarius przy
placu Krakowskim. 
GOR

Bieżnia przy ul. Jaskółczej

Fot. I. Cieślicki
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI SEZON ZABRZAŃSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

Coraz chętniej wypożyczamy rowery
Prawie 7,8 tysiąca razy wypożyczane były jednoślady w zakończonym 6 listopada drugim sezonie funkcjonowania systemu Zabrzański Rower Miejski. Najczęściej pokonywano nimi trasy z placu Dworcowego do Politechniki Śląskiej i z powrotem oraz
z Politechniki Śląskiej do stacji Sztolnia Port.
W systemie zarejestrowało się
już łącznie 4,8 tysiąca użytkowników, około 1,9 tysiąca dołączyło do
grona użytkowników w zakończonym właśnie sezonie. – Rower miejski w Zabrzu był siódmym systemem
w województwie śląskim i szybko
stał się ważnym elementem systemu
komunikacyjnego – podkreśla Aleksandra Myczkowska-Utrata, dyrektor
komunikacji Nextbike Polska. – Cieszymy się, że po dobrze przyjętym
programie pilotażowym mogliśmy
dostarczyć rowery do tysięcy użytkowników, codziennie sięgających po
miejskie jednoślady zamiast samochodów – dodaje.

Dostępne są różne typy rowerów

Fot. I. Cieślicki

Zabrzański Rower Miejski, jeden
z dziewięciu systemów rowerowych
w województwie śląskim, wystartował 27 kwietnia 2018 r. Zaczynał
od czterech stacji i 32 jednośladów.
W tym samym roku został rozbudowany o kolejne dwie stacje. Liczba

rowerów wzrosła do 50. Od 2019 r.
zabrzanie mogli korzystać już z 65
rowerów standardowych, tandemów
i familijnych typu cargo wypożyczanych w ośmiu stacjach.
W 2019 r. zabrzańskie stacje rowerowe zostały także zintegrowane
ze stacjami w innych miastach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
Standardowe jednoślady można było
wypożyczać i zwracać bez ponoszenia dodatkowych kosztów w katowickim City by bike, chorzowskim
KajTerozie oraz na stacjach systemów
w Sosnowcu, Gliwicach, Tychach
i Siemianowicach Śląskich.
GOR

życzenia

Radosnych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
oraz zdrowia i sukcesów
w Nowym Roku
Studio Effect
Fryzury & Paznokcie
Zabrze, ul. Piłsudskiego 13
tel. (32) 276 12 88
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TRWA PLEBISCYT NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW I TRENERÓW ZABRZA 2019 ROKU

Zagłosuj na swoich ulubieńców
Do 13 grudnia przyjmowane są głosy w plebiscycie na najlepszego sportowca i trenera
Zabrza 2019 roku. Swoich faworytów można wskazywać za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie www.um.zabrze.pl lub korzystając z kuponów.

Wyniki plebiscytu poznamy 11 stycznia 2020 r. podczas Balu Sportowca

K

upony do głosowania dostępne są w Punkcie
Informacji o Mieście przy ul. Powstańców Śląskich oraz w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
Urzędu Miejskiego przy ul. Religi. W każdej kategorii można zagłosować na jednego kandydata
spośród nominowanych. Ogłoszenie wyników plebiscytu oraz ceremonia wręczenia wyróżnień nastąpią podczas Balu Sportowca, który odbędzie się
11 stycznia 2020 r. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu. 
GOR
NOMINOWANI TRENERZY:
Marcin Brosz, Górnik Zabrze
Piotr Gierczak, Górnik Zabrze
Kamila Jankowiak, Iskra Zabrze
Katarzyna Krajewska-Gajdzik, Szach Mat Zabrze
Marcin Lijewski, NMC Górnik Zabrze
Marina Jeszczenko, Klub Tenisowy Zabrze
Arkadiusz Miszka, SPR Pogoń 1945 Zabrze
Andrzej Orzeszek i Dawid Ozga,
Fundacja Górnika Zabrze
Agnieszka Pluskota,
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze
Wojciech Strużyna, GKS Walka Zabrze
Krzysztof Tabak, SZKB Boks Zabrze
Jan Żurek, Fundacja Górnika Zabrze
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Fot. I. Cieślicki

NOMINOWANI SPORTOWCY:
Igor Angulo, piłkarz Górnika Zabrze
Bartosz Bednorz, siatkarz włoskiego klubu Azimut Modena
Agata Będkowska, tenisistka reprezentująca Klub Tenisowy Zabrze
Paweł Bochniewicz, piłkarz Górnika Zabrze
Aleksandr Buszkow, piłkarz ręczny NMC Górnika Zabrze
Igor Bykowski, piłkarz ręczny SPR Pogoń 1945 Zabrze
Martin Chudy, piłkarz Górnika Zabrze
Jan Czuwara, piłkarz ręczny NMC Górnika Zabrze
Marek Daćko, piłkarz ręczny NMC Górnika Zabrze
Denis Dąbkowski, kickboxer
Oliwia Domagalska, zawodniczka SPR Pogoń 1945 Zabrze
Martin Galia, bramkarz NMC Górnika Zabrze
Wiktoria Grzesikiewicz, gimnastyczka z Klubu Sportowego Iskra Zabrze
Erik Janża, piłkarz Górnika Zabrze
Jesus Jimenez, piłkarz Górnika Zabrze
Paweł Krawczyk, piłkarz ręczny SPR Pogoń 1945 Zabrze
Bartosz Kwestorowski, maratończyk
Maja Nieradzik, tenisistka reprezentująca Klub Tenisowy Zabrze
Maja Pawelska, tenisistka reprezentująca Klub Tenisowy Zabrze
Antoni Radzimski, szachista z Klubu Szach Mat Zabrze
Daniel Ściślak, piłkarz Górnika Zabrze
Bartłomiej Tomczak, piłkarz ręczny NMC Górnika Zabrze
Przemysław Wiśniewski, piłkarz Górnika Zabrze
Krzysztof Wojda, zawodnik SZKB Boks Zabrze
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Poziomo: 1 – bengalski kot lub… czołg,
7 – ptasi zwany też świńską trawą, 8 – tam wymienisz dolary na złotówki, 9 – warszawski teatr na
Powiślu, 10 – wyleczy przeziębiony pęcherz, 11 –
biblijny doradca Dawida i Salomona, 12 – gobelin
Magdaleny Abakanowicz, 15 – zamiast drożdży
w chlebie, 18 – rodak, ziomek, 21 – odmiany tego
samego pierwiastka różniące się liczba neutronów, 24 – „korki” ząbkami trzymające się butelek,
25 – metropolia nad Nilem, 26 – autor książki dla
dzieci „Król Maciuś Pierwszy”.

1

Pionowo: 1 – karton, 2 – kosz pod balonem,
3 – niejeden na targu, 4 – miejscowość, gdzie
w 1901 roku strajkowały dzieci, 5 – był nim Sherlock Holmes, 6 – dawny kozacki dowódca, 13 –
okrągła budowla obronna w Krakowie, 14 – … to
nie wypada!, 16 – zawsze spada na cztery łapy, 17
– leżą pod sosnami, 19 – choroba oczu, glaukoma,
20 – sąsiadka Polki i Czeszki, 22 – przedstawienie
z ariami, 23 – drzewo liściaste.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki Urszuli,
utworzą litery z pól ponumerowanych
w prawym dolnym rogu.

1.
2.
3.
4.

1
2
3

5.

4

6.

5

7.
8.

6
7
8

prawdziwek lub pieczarka,
rzeka zapomnienia w Hadesie,
czarno-biała w zoo,
uroczystość z nieboszczykiem
w roli głównej,
choć nieciekawa, trzeba ją
przeczytać,
lampka kojarzona
z krzewieniem oświaty,
drapieżna ryba z Amazonki,
amerykańsko-kanadyjski
wodospad.
Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

4
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FOTOKONKURS

Fot. Jerzy Przybysz
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Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS

A

H

A

R

I

B

N

R

A

M

C

A

I

1. Szklanka wody
2. Rudbekia
3. Zespół Szkół Sportowych

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach.
Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł operetki Imre Kálmána.
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