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Świętowaliśmy urodziny Zabrza!
Tysiące osób wzięły udział w zorganizowanych z okazji
Święta Miasta Skarbnikowych Godach. Motywem
przewodnim tegorocznej parady był sport.

wokół nas
Gigantyczna dotacja na kolejne projekty związane z rozwojem turystyki przemysłowej

Zabrze znów zdobyło unijne miliony
Co zostanie wykonane?
• remont i adaptacja budynku
dawnej maszynowni szybu Prinz
Schoenaich z przeznaczeniem na
przestrzeń muzealną i edukacyjną;
obiekt przystosowany zostanie do
funkcji wystawienniczych obejmujących wystawę poświęconą katastrofom górniczym i górnikom, którzy
Fot. Tomasz Kiełkowski / archifoto

nieśli pomoc poszkodowanym,
• kompleksowy remont budynku
dawnej skraplarni powietrza; obiekt
w całości przeznaczony będzie na pomieszczenia ekspozycyjne, warsztat
elektryczny oraz kuźnię mające charakter pracowni konserwatorskich

W ramach projektu zaplanowano m.in. konserwację zabytkowej maszyny wyciągowej

z wydzieloną częścią ekspozycyjną

Aż 58 milionów złotych pozyskało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gigantyczna dotacja pozwoli na rewitalizację
i udostępnienie turystom kolejnych obiektów stanowiących
industrialne dziedzictwo naszego regionu. Projekt złożony
przez MGW został oceniony najwyżej w kraju, pozyskując
najwyższą kwotę dofinansowania.
– Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie na
realizację zadań mających na celu rewitalizację industrialnej przestrzeni naszego
miasta. Ponad 58 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przeznaczone będzie na kontynuowanie
prac w zakresie rewitalizacji i udostępniania industrialnego dziedzictwa naszego
regionu – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego, konsekwentnie

TAKIE SĄ LICZBY:

84,5 mln zł

to całkowita wartość projektu

58,5 mln zł

to wysokość dofinansowania
pozyskanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

nadajemy nowe funkcje przestrzeniom
postindustrialnym. Pielęgnujemy historię
regionu, a zarazem pokazujemy naszym
gościom jego wyjątkowość. Rewitalizujemy
kolejne obiekty na powierzchni oraz udostępniamy turystom podziemia, aby mogli brać udział w niezwykłej lekcji historii.
Odwiedzając Kopalnię Guido czy kompleks
Sztolnia Królowa Luiza można zrozumieć
Śląsk i górników, nasze tradycje i zwyczaje
– dodaje.
Listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014–2020, opublikowało pod
koniec października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt
złożony przez Muzeum Górnictwa Węglowego został oceniony najwyżej w kraju i znalazł się na pierwszym miejscu
w zestawieniu, pozyskując dodatkowo
najwyższą kwotę dofinansowania. „Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” to
projekt partnerski. Zakłada rewitalizację

dostępną dla turystów; docelowo
w budynku, pełniącym zasadniczą
funkcję zaplecza warsztatowego,
mają się również odbywać pokazowe
zajęcia edukacyjne z zakresu konserwacji muzealiów,
• konserwacja zabytkowej maszyny
parowej z 1915 roku, z budową
kotłowni parowej w przybudówce
budynku maszyny parowej, celem
jest utrzymanie maszyny „pod parą”,
• zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza
obejmujące wykonanie brakującej
infrastruktury technicznej i drogowej
niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego
na terenie kompleksu,
• kompleksowy remont budynku
dawnej cechowni i jego adaptacja
na magazyn studyjny otwarty dla
zwiedzających wraz z zagospodarowaniem terenu.

obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne i edukacyjne na terenie Zabrza
i Chorzowa. Liderem jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, natomiast
partnerem miasto Chorzów. Realizacja
projektu planowana jest na lata 2017–
2019. W oparciu o odrestaurowaną infrastrukturę organizowany będzie również szereg zajęć edukacyjnych dla osób
z różnych grup wiekowych.
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Fot. Igor Cieślicki

Zabrze znów zdobyło unijne miliony

Świętowaliśmy urodziny
naszego miasta!
Ulicami przeszedł barwny korowód, którego motywem przewodnim był sport. W parku przy ul. Dubiela mieszkańcy bawili
się na rodzinnym pikniku. Były koncerty, warsztaty artystyczne i masa atrakcji dla najmłodszych. Zorganizowane z okazji 95. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich Skarbnikowe
Gody przyciągnęły tłumy.
– Dziękuję za 365 dobrze wykorzystanych
dni. Dziękuję za rozwijanie kolejnych obszarów życia miasta i podejmowanie odważnych wyzwań. Wielokrotnie mówimy,

że Zabrze to miasto medycyny, nauki,
nowych technologii, kultury, sportu, turystyki poprzemysłowej. Ale najważniejsze
jest to, że Zabrze to miasto wspaniałych,
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na kanale
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Górnicza orkiestra dęta pod kierunkiem Henryka Mandrysza
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Fot. Igor Cieślicki

Zabrzańska republika marzeń

Krystyna i Edward Karbowiakowie z córką Martą

Szczudlarze w parku przy ul. Dubiela

Aleksandra Tarczewska z synkiem Antosiem

dzie samochodów. Mąż jeszcze tam został,
a my przyszliśmy tutaj pooglądać wszystkie atrakcje. Jedyne, co mogłoby w tym
roku być lepsze, to pogoda, ale nic nie jest
w stanie nam zepsuć nastroju – podkreśla
Aleksandra Tarczewska, która do parku
przyszła z 3-letnim synkiem Antosiem.
Podczas pikniku poznaliśmy także laureatów konkursu na najbardziej efektowne przebranie. A trzeba przyznać, że
uczestnikom tegorocznych Skarbnikowych Godów fantazji nie brakowało. 
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Maluchom uśmiechy nie znikały z twarzy

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki
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sto i jego mieszkańcy są również w moim
sercu – mówi Thomas Kufen, nadburmistrz Essen.
Przez całą sobotę w parku przy ul. Dubiela trwał rodzinny piknik. Poznaliśmy
laureatów konkursu na najbardziej efektowny strój. Były pokazy szczudlarskie,
warsztaty artystyczne, stoiska gastronomiczne i masa atrakcji dla najmłodszych.
Wieczorem na scenie pojawili się artyści
zespołów Bayer Full, Czarno-Czarni oraz
Norbi. Imprezę zakończył urodzinowy
pokaz sztucznych ogni.
– W Skarbnikowych Godach bierzemy udział
prawie co roku. Bardzo nam się podobają.
Jest kolorowo, wesoło, można skorzystać
z wieku atrakcji – mówi Krystyna Karbowiak, która na Święto Miasta przyszła
z mężem Edwardem i córką Martą. – Najbardziej podobają mi się koncerty zespołów. Są naprawdę super – dodaje Marta.
– Jesteśmy na Skarbnikowych Godach
już kolejny raz i bardzo nam się podoba.
Razem z mężem jechaliśmy w kawalka-

pracowitych ludzi, którzy potrafią się również bawić, gdy jest do tego okazja – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
W sobotę, 7 października, zabrzanie
pokazali, że bawić się potrafią znakomicie. Przed południem kilka tysięcy osób
przeszło w barwnym korowodzie z placu Wolności do parku przy ul. Dubiela.
Hasłem tegorocznej parady były słowa
„Sportowe miasto”. Ulicami maszerowały przejęte przedszkolaki i roześmiani
uczniowie. Byli przedstawiciele stowarzyszeń, firm oraz instytucji działających
w naszym mieście. W Skarbnikowych
Godach wzięli także udział goście z miast
partnerskich Zabrza, m.in. francuskiego
Seclin i niemieckiego Essen.
– Zabrze nie jest starym miastem, ale
z ostatnich 95 lat może być bardzo dumne. Jego historia była budowana ciężką
pracą i zaangażowaniem mieszkańców.
Przeczytałem, że Zabrze położone jest
w sercu Śląska. Mogę powiedzieć, że mia-

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz
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W Skarbnikowych Godach wzięli udział goście z miast partnerskich Zabrza
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W Domu Muzyki i Tańca odbył się Koncert Galowy z okazji Święta Miasta

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Urodzinowy wieczór z gwiazdami
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Prezydent miasta z laureatami nagród w dziedzinie kultury

Janusz Józefowicz

Najpiękniejsze piosenki francuskie w wykonaniu artystów Teatru Studio Buffo zachwyciły publiczność zgromadzoną na widowni
Domu Muzyki i Tańca podczas Koncertu
Galowego z okazji Święta Miasta. O znakomite wrażenia artystyczne zadbała również
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej.
Podczas gali poznaliśmy laureatów nagród prezydenta miasta w dziedzinie kultury.

6

O muzyczną oprawę Święta Miasta zadbała Filharmonia Zabrzańska oraz artyści Teatru Studio Buffo
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Fot. Igor Cieślicki

– Cieszy mnie, że w święcie Zabrza biorą
udział nie tylko mieszkańcy, ale również
przyjaciele miasta, przedsiębiorcy, społeczność akademicka oraz coraz liczniej
przybywający tutaj turyści – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Na naszych oczach Zabrze
zmienia się w ośrodek innowacyjnej gospodarki, nauki, medycyny, kultury, sportu i turystyki postindustrialnej. To efekt
zaangażowania wielu osób, instytucji
oraz organizacji podejmujących przedsięwzięcia wyzwalające potencjał tkwiący we
wspaniałych ludziach, którzy mieszkają,
uczą się lub pracują w Zabrzu. Wszystkim
zabrzanom i przyjaciołom miasta składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
radości, siły i optymizmu, aby móc w pełni cieszyć się możliwościami, jakie daje
nam Zabrze – dodaje prezydent miasta.
Podczas przygotowanego 7 października Koncertu Galowego na scenie Domu

szyła im Orkiestra
Symfoniczna
Filharmonii Zabrzańskiej. Podczas gali
poznaliśmy także
laureatów nagród
prezydenta
miasta
Jurek Dybał
w dziedzinie kultury.
W tym roku zostali nimi
znawczyni i popularyzatorka twórczości Janoscha Angela
Bajorek, znakomity reżyser Jan
Kidawa-Błoński oraz dyrektor
Międzynarodowego FestiMuzyki i Tańca wystąpili artyści Teatru walu im. Krzysztofa PenStudio Buffo z Januszem Józefowiczem dereckiego Jurek Dybał.
i Januszem Stokłosą na czele. Towarzy- W jego imieniu wyróż-
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Holger Radner
wiceburmistrz Lund

Tibor Pekarčík
wiceburmistrz Trnavy

Czesław Staniek
honorowy ambasador Zabrza

– Jestem szczęśliwy, że mogę być
w Zabrzu. Jego mieszkańcy są bardzo
przyjaznymi i ciepłymi ludźmi. Najważniejszym aspektem współpracy
pomiędzy naszymi miastami jest korzystanie z wzajemnych doświadczeń.
Każde z naszych miast ma pewne zalety, doświadczenia, którymi może się
dzielić. Jest wiele dziedzin, w których
powinniśmy sobie pomagać.

– Jestem bardzo wdzięczny i bardzo
dziękuję za zaproszenie do Zabrza.
To mój pierwszy pobyt tutaj. Świętujemy urodziny miasta w podobny
sposób. W przyszłym roku będziemy mieli dużą imprezę, będziemy
obchodzić rocznicę historycznego
starego miasta. Już dziś chciałbym
zaprosić mieszkańców Zabrza na to
świętowanie.

– Współpraca Zabrza i Seclin rozpoczęła się 30 lat temu. Chcemy przypominać i pokazywać, że nasze miasta
są związane braterstwem. Miałem
okazję uczestniczyć w pierwszych wymianach. Były one związane ze sportem, z piłką nożną. Potem doszły do
tego wymiany na płaszczyźnie kultury, medycyny. Zabrze jest bardzo znane we Francji.

Thomas Kufen
nadburmistrz Essen

Didier Serrurier
zastępca mera Seclin

– Zabrze jest pięknym miastem.
Miastem bogatej kultury, turystyki,
ma przed sobą bardzo piękną przyszłość. Po wielu już latach intensywnej współpracy mamy partnerstwo
miast, które dalej rozwija się poprzez
umacnianie przyjaźni, wymianę młodzieży i wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach.

– Jestem dumny, że mogę reprezentować Seclin podczas święta Zabrza. To
również okazja do świętowania 30-lecia partnerstwa naszych miast. Ja po
raz pierwszy pojawiłem się w Zabrzu
w 1995 roku, czyli 22 lata temu. Za
każdym razem, kiedy przyjeżdżam,
widzę miasto, które się zmienia, miasto, które jest coraz bogatsze w kulturę i mądrość. Nośmy naszą przyjaźń
i nigdy jej nie zaprzedajmy.

t.
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nienie odebrał dyrektor Filharmonii
Zabrzańskiej Sławomir Chrzanowski.
– To dla mnie wielkie wyróżnienie. Po latach zgłębiania biografii Janoscha Zabrze
stało się po części również moim miastem – podkreśla pochodząca z Krakowa Angela Bajorek. – Chciałabym, żeby
w Zabrzu, gdzieś w przestrzeni
miasta, powstała ławeczka
Janoscha, która niewątpliwie byłaby atrakcją
miasta. Jeśli mój
pomysł
spotka
się z akceptacją, przeznaczę
część nagrody
na jego realizację – dodaje.
– To jest nagroda z mojego ukochanego Śląska.
Ja takie rzeczy bardzo doceniam. Jestem zaszczycony tym
wyróżnieniem. Ta statuetka zajmie na pewno ważne miejsce w moim domu – mówi
Jan Kidawa-Błoński, reżyser opartego
na losach Jana Banasia filmu „Gwiazdy”. – Pół wieku temu generał Charles
de Gaulle powiedział w tym miejscu „Niech
żyje Zabrze, najbardziej śląskie ze wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polC
or
Ig
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ieś

skie ze wszystkich polskich miast”. Po pięćdziesięciu latach chciałbym dodać do tego
zdanie: Zabrze jest najbardziej filmowym
ze wszystkich śląskich miast i najbardziej
piłkarskim z piłkarskich. I mówię to jako
urodzony w Chorzowie mieszkaniec Warszawy – dodaje z uśmiechem reżyser.

Obchody Święta Miasta zwieńczyła
msza w intencji Zabrza i jego mieszkańców odprawiona 9 października w kościele św. Kamila. 

GOR, MM
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W październiku swoje święto obchodzili nauczyciele

Z dumą niosą kaganek oświaty

– Święty Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest wielki nie tym, co posiada, ale
tym, czym dzieli się z innymi. A właśnie
pracownicy oświaty dzielą się na co dzień
z innymi swoją wiedzą, sercem i czasem.
Potrafią pochylić się nad uczniem, który
ma kłopoty w nauce, jak i zmobilizować
tych, którzy otrzymali od losu więcej talentu i powinni go wykorzystać. Dlatego dziś
tak wielkie słowa uznania należą się ludziom, którzy cały zapał wkładają w rozwój młodego pokolenia – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas październikowej gali wyróżnionych zostało ponad stu nauczycieli. 59
osób otrzymało indywidualne nagrody

Podczas gali uczniowie podziękowali nauczycielom za ich trud

prezydenta miasta. Ponad 20 nagród
przyznanych zostało w kategorii zespołowej. Szesnaście osób otrzymało
wyróżnienia prezydenta miasta. Uroczystość była również okazją do wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej
oraz nagród ministra edukacji i śląskiego kuratora oświaty.
– Liczba nagród mówi wiele o tym jacy są
nasi zabrzańscy nauczyciele. Myślę, że są
po prostu fantastyczni, bo tak wielu różnorodnych przecież wyróżnień już dawno

Ż y cz e ni a

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim zabrzańskim Nauczycielom i Pracownikom
Oświaty składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji
w pracy z dziećmi i młodzieżą, dalszych sukcesów
zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Przekazuję wyrazy uznania za dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, odkrywanie pasji i szlifowanie
talentów kolejnych pokoleń zabrzan. Gratuluję dorobku
zawodowego oraz osiągnięć w pracy dydaktycznej
i wychowawczej, która przyczynia się do wzbogacenia
potencjału społecznego naszego miasta. Dziękuję za
zaangażowanie i serce, z jakim pracujecie na rzecz
zabrzańskiej młodzieży.
Prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik
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nie było – uważa Ewa Wolnica, naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. Warto zwrócić uwagę, że Nagród Ministra Edukacji Narodowej przyznano w całym kraju zaledwie 122.
– To dla nas naprawdę wielki dzień.
Czwórka naszych nauczycieli otrzymała
prestiżową Nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej. To prawdziwa rzadkość –
zwraca uwagę Magdalena Kaernbach-Wojtaś, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu.

Fot. Igor Cieślicki

Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra
edukacji oraz śląskiego kuratora oświaty i prezydenta miasta otrzymali w październiku wyróżniający się
przedstawiciele zabrzańskiej
oświaty. Gala z okazji Dnia
Edukacji Narodowej odbyła
się 18 października w Domu
Muzyki i Tańca.

wokół nas

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

– Ten zawód to dla mnie nie tyle praca,
co pasja, ponieważ mogę na co dzień pracować z dziećmi, patrzeć na ich postępy,
nawet najmniejsze. Nic tak potem nie
motywuje do dalszej pracy. W takim dniu
jak dziś czuje się zawodowe spełnienie
i satysfakcję, że robi się to, co się lubi –
mówi Dorota Łacko, logopeda, zastępca
dyrektora SP nr 41 Specjalnej w Zabrzu.
– W tym dniu jak nigdy można poczuć
prawdziwą satysfakcję z wykonywanej
pracy. To bardzo miłe, gdy uczniowie,
doceniając nasz całoroczny wysiłek, obdarowują nas pięknymi kwiatami i mówią
zwykłe słowo: dziękujemy – uśmiecha się
Justyna Zdunek, nauczyciel przedmiotów zawodowych i matematyki w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu.
Na część artystyczną gali złożyły się
dwa koncerty: „Taką mnie ścieżką poprowadź” (w której zaprezentowała się
młodzież z Zespołu Szkół nr 11 pod kierunkiem Katarzyny Kupiec) oraz występ
Marcina Wyrostka z zespołem i z towarzyszeniem Kameralnej Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej.

WG

Nagrody Ministra
Edukacji Narodowej
Joachim Jałowiecki – ZSO nr 11
Ewa Kandziora – ZSO nr 11
Barbara Rabsztyn – ZSO nr 11
Grażyna Strużyna-Handke – ZSO nr 11

Medale Komisji
Edukacji Narodowej

Fot. Jerzy Przybysz

Janusz Bieniek – ZS nr 10
Joachim Jałowiecki – ZSO nr 11
Ewa Kandziora – ZSO nr 11
Barbara Rabsztyn – ZSO nr 11
Barbara Katafoni – SP nr 3
Maria Łabnowska – SP nr 3
Daria Wrobel – SP nr 5
Jolanta Zielińska – SP nr 5
Bożena Przygońska
– Zespół Szkół Katolickich
Anna Zawada-Michalska
– Zespół Szkół Katolickich

Nagrody Śląskiego
Kuratora Oświaty

Fot. Jerzy Przybysz

Barbara Bartoszewska – SP nr 15
Ludwika Dzierzęga – SP nr 3
Renata Aust – SP nr 33
Waldemar Gałązka – MDK nr 1
Mariola Jakubiec-Gawron – CKPiU
Dorota Ochwat
– Zespół Szkół Katolickich
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Komisja Budżetu i Inwestycji
9.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.11 godz. 16.00 – analiza projektu
budżetu Zabrza na rok 2018.
30.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
7.11 godz. 16.00 – budowa parkingów
i miejsc postojowych na terenie Zabrza
oraz ich odśnieżanie; przygotowanie do
akcji „Zima”.
9.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
8.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.11 godz. 16.00 – „Wszystko o historii
Zabrza” – omówienie stanu prac nad
monografią o mieście, koncepcja, plan
pracy.
29.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
8.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
14.11 godz. 16.00 – Miejska Bursa Szkolna – działalność i wizytacja obiektu;
komisja wyjazdowa.
29.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
6.11 godz. 16.30 – Zabrze miasto rowerów – plany, koncepcje oraz możliwości
realizacji nowych ścieżek rowerowych;
drogi na terenie Zabrza – połączenie
północ-południe.
9.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego
6.11 godz. 15.00 – analiza bezpieczeństwa w mieście przez pryzmat oceny
pracy i współpracy służb odpowiedzialnych: policji, straży miejskiej, straży
pożarnej.
8.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
29.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
9.11 godz. 14.30 – ocena działalności
Wydziału Kultury i Dziedzictwa; sprawy
organizacyjne i bieżące.
30.11 godz. 14.30 – ocena działalności
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
8.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
14.11 godz. 16.00 – Miejska Bursa Szkolna – działalność i wizytacja obiektu;
komisja wyjazdowa.
29.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
9.11 godz. 17.30 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.11 godz. 17.30 – informacja na temat
działalności Kardio-Med Silesia.
30.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
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za nami październikowa sesja Rady Miasta

Uzbrojenie specjalnej strefy ekonomicznej to jedna z największych inwestycji ostatnich lat

Fot. UM Zabrze

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

W czołówce miast
pod względem inwestycji
Uchwałę dotyczącą aktualizacji oraz przedłużenia prowadzonego w naszym mieście
Programu Ograniczania Niskiej Emisji przyjęli radni podczas październikowej sesji.
Przyjęty został także program
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Program Ograniczania Niskiej Emisji realizowany jest w Zabrzu już od 2009 r.
Obecnie prowadzony jest już VIII etap
prac. Zakłada on przeprowadzenie 440
inwestycji dotyczących m.in. wymiany
starych kotłów węglowych, docieplenia
ścian, wymiany okien czy zabudowy ogniw fotowoltaicznych. Wartość siedmiu
dotychczasowych etapów programu sięga 46 mln zł. Tak szeroki zakres prac stał
się możliwy dzięki skutecznemu sięganiu
przez miasto po dofinansowanie z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto zabiegać będzie o dofinansowanie na kolejne etapy. Przypomnijmy,
że w naszym mieście właściciele domów
jednorodzinnych, którzy zdecydują się na
korzystanie z ekologicznych źródeł ciepła,
mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 80 procent poniesionych
kosztów. To maksymalna wysokość dofinansowania dopuszczona przez przepisy.
Jednym z tematów poruszonych podczas
sesji była wysoka lokata Zabrza w najnowszym rankingu gmin ze względu na
wysokość nakładów na inwestycje. Zesta-
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wienie opracowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Eksperci wzięli
pod uwagę wydatki ponoszone przez
gminy w latach 2014–2016. Wśród miast
na prawach powiatu Zabrze znalazło się
na dziewiątym miejscu w Polsce. Średnie
wydatki w przeliczeniu na głowę mieszkańca wyniosły w tym czasie 1521,75 zł.
Zabrze wyprzedziło pod tym względem
takie miasta, jak: Koszalin, Częstochowa,
Włocławek, Gdynia, Tarnobrzeg, Elbląg,
Konin czy Radom.
Zabrze w czołówce rankingu utrzymuje
się już od lat. W pierwszej dziesiątce zestawienia zostało sklasyfikowane również
pod względem wydatków inwestycyjnych
poniesionych w latach 2013–2015. 

GOR

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

Listopad
6 (pn.) 	Łucja Chrzęstek-Bar
Janusz Bieniek
	Antoni Strzoda
	Damian Trześniewski
9 (czw.) 	Krzysztof Partuś
	Dariusz Walerjański
13 (pn.) Borys Borówka
16 (czw.) Elżbieta Adach
20 (pn.) Rafał Marek
Bogusław Znyk
Joachim Wienchor
23 (czw.) Czesława Kowalczyk
	Alojzy Cieśla
27 (pn.) Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak
	Dariusz Walerjański
30 (czw.) Brygida Sarad

wokół nas

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Trwa czwarta edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

Plac zabaw w Biskupicach

Boisko przy Gimnazjum nr 29

Mieszkańcy wybiorą
inwestycje dla swoich dzielnic
Znamy już listę projektów, które zostały zakwalifikowane do
czwartej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
W listopadzie mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, które
z 70 inwestycji zostaną zrealizowane.

16 listopada
– 1 grudnia 2017 r.
głosowanie mieszkańców

12 grudnia 2017 r.
ogłoszenie wyników
głosowania
czasowy – tłumaczy Eugeniusz Mizerski z Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Głosować można tylko raz, wskazując
co najwyżej dwa projekty i przyznając
każdemu z tych projektów punkt (po
jednym projekcie dzielnicowym i ogólnomiejskim). Na realizację inwestycji
wyłonionych w ramach czwartej edycji
przedsięwzięcia przeznaczono nieco ponad cztery miliony złotych. Wyniki głosowania poznamy 12 grudnia.

GOR

Fot. Jerzy Przybysz

– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem partycypacyjnym
i możliwościami, jakie on daje. Dziś możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji
i przedsięwzięć, ale samemu je kreować,
dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które
są tymi najpilniejszymi – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Zachęcam do udziału w zbliżającym się
głosowaniu. Jestem przekonana, że warto
brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować, na co mają być wydatkowane
pieniądze przeznaczone na kolejne edycje budżetu partycypacyjnego – dodaje.
W ramach czwartej edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy
zgłosili ogółem 76 wniosków.
Tylko sześć z nich nie spełniało wymogów formalnych. Pozostałe 70 trafi pod
głosowanie mieszkańców. Pełna lista
projektów dostępna jest już teraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. Wśród propozycji są boiska,
place zabaw, plenerowe siłownie, parkingi czy też oświetlenie dróg.

Głosować będzie można drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.um.zabrze.pl
w zakładce „Budżet partycypacyjny”.
W każdej z dzielnic czynny będzie także
co najmniej jeden stacjonarny punkt,
w którym będzie można głosować. –
Uprawnionym do udziału w głosowaniu
jest mieszkaniec, który najpóźniej na dwa
dni przed rozpoczęciem głosowania ukończył 16 lat oraz był wpisany do miejskiego
zbioru meldunkowego na pobyt stały lub

Ważne daty:

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 7
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W kolejnym przedszkolu zakończyła się gruntowna termomodernizacja

Maluchy przygotowały nawiązujące do nazwy przedszkola przedstawienie...

Ponad setka maluchów, ich
rodzice i opiekunowie z Przedszkola nr 6 w Zabrzu mają powody do zadowolenia. W popularnej Chatce Niedźwiadka
zakończyła się właśnie gruntowna termomodernizacja.

Fot. Igor Cieślicki

– Teraz mamy ładne kolory. Różowy. Zielony. I w starym przedszkolu nie było
z przodu misia – wyliczają przejęte przedszkolaki. Wyeksponowane na frontowej
ścianie nazwa i nowe logo placówki już
z daleka przyciągają wzrok. To swoista
wisienka na torcie. Wcześniej, podczas
trwającego ponad pół roku remontu,
w pochodzącym z lat 60. budynku przy
ul. Jordana na zabrzańskiej Helence

docieplone zostały ściany i dach, wymieniono też instalację centralnego
ogrzewania. W przedszkolu wymieniono
okna i drzwi, a teren wokół wyłożony został kostką brukową. Pojawiło się nowe
ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne.
Prace pochłonęły ponad 1,3 mln zł.
– To bardzo ważne, by już na etapie przedszkolnym stworzyć dzieciom jak najlepsze
warunki. Inwestycje w najmłodszych to zawsze najbardziej opłacalne inwestycje. To,
co dzieci wyniosą już z przedszkola, będzie
procentowało w przyszłości. Dziś Zabrze
jest kolorowe, radosne i autentyczne między innymi dzięki waszej ciężkiej pracy. Ten
pierwszy etap edukacji naprawdę wiele
wnosi – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Bardzo się cieszę,
że kolejne nasze placówki stają się piękne,
bezpieczne, ekologiczne i ekonomiczne. Tutaj architekci i budowlańcy zrobili swoje, ale
równie cenny jest duch tego przedszkola,
którego z całego serca gratuluję – dodaje.

Tak prezentuje się teraz odnowiony budynek
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...i osobiście witały gości

takie są liczby:

1,3 mln zł

kosztowała
termomodernizacja
Przedszkola nr 6

90 mln zł

przeznaczył samorząd
na termomodernizacje
obiektów użyteczności
publicznej na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat

– Nasze przedszkole zyskało zupełnie nowe
oblicze. Dzieci są szczęśliwe, a nam jeszcze
przyjemniej przychodzi się do pracy – mówi
Renata Myśliwiec, dyrektor placówki.
– A dzięki temu, że mamy nowe centralne
ogrzewanie, nie boimy się zimy – dodaje.
Przedszkole nr 6 to już kolejna placówka oświatowa, która została wyremontowana w ramach realizowanego
w Zabrzu programu termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej. Od
2007 r. objął on już ponad 60 budynków. Połowa z nich to szkoły i przedszkola. Realizowany przez samorząd,
przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, program pochłonął do tej pory
ponad 90 mln zł.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Chatka Niedźwiadka jak nowa

wokół nas
Za nami VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fot. UM Zabrze

Forum wymiany dobrych doświadczeń

W otwarciu kongresu uczestniczyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Około stu dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań złożyło się
na VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
który trwał w Katowicach od 18 do 20 października. Hasłem
tegorocznej edycji przedsięwzięcia stały się słowa „Uwolnić biznes!”. Zabrze było samorządowym partnerem kongresu.
– Samorząd zawsze stoi blisko przedsiębiorców. Wspólnie wypracowujemy sukcesy
dla naszego makroregionu. I właśnie nasze
województwo jest przykładem na to, że konsekwentna praca zawsze się opłaca. Jeszcze
niedawno mieliśmy przecież nieduży zwią-

zek czternastu miast śląskich, który przeobraził się teraz w ogromną metropolię.
Właśnie dzięki konsekwencji i pracy. Mam
nadzieję, że będzie to silna metropolia –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

– Od lat promujemy hasło „Nauka, biznes, samorząd – razem dla gospodarki”,
przy którym podkreślamy słowo „razem”,
wierząc, że współpraca między tymi trzema sektorami napędza pozytywne zmiany. Dlatego cieszy nas nie tylko wysoka
frekwencja na tegorocznym kongresie,
lecz także to, że gościmy przedstawicieli
wszystkich tych grup, również zza granicy – zwraca uwagę Tadeusz Donocik,
prezes organizującej przedsięwzięcie
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
W VII Europejskim Kongresie Małych
i Średnich Przedsiębiorstw uczestniczyło ponad sześć tysięcy osób z 30
krajów świata. Spotkaniom, dyskusjom i warsztatom towarzyszyło hasło
„Uwolnić biznes!”. To postulat przedsiębiorców, wyrażający gotowość do
zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną.
Uczestnicy kongresu mogli poznać
stanowiska licznie zgromadzonych
ekspertów w kwestii szans i barier,
jakie stoją przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Kongresowi
towarzyszyły VII Targi Biznes Expo,
które są największym wydarzeniem
marketingowym z zakresu usług i produktów dla biznesu. 


WG

Zabrze wspiera przedsiębiorców
Zabrze znalazło się w gronie miast wyróżnionych w ramach
siódmej edycji programu „Samorząd, który wspiera MŚP”.
Nagrody wręczone zostały drugiego dnia Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Zabrze otrzymało certyfikat za stworzenie małym i średnim
przedsiębiorstwom warunków korzystnych do prowadzenia
działalności gospodarczej oraz za szczególne zasługi we
wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Z kolei prezydent Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała indywidualne wyróżnienie
„Prezydent – lider, który wspiera MŚP”.
– Rozwój przedsiębiorczości jest kluczem do sukcesu społeczności lokalnej i zrównoważonego rozwoju miasta. Mając na
względzie wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, a także osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
utworzyliśmy m.in. Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Biuro ds. Inwestorów – mówi prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. – To przestrzeń inicjowania wielu
przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorców, ale też forum wymiany doświadczeń. Pokazujemy, jaki potencjał drzemie w sektorze MŚP
w naszym mieście. Organizując konkurs Zabrzański Biznesplan, wprowadzając Kartę Młodego Przedsiębiorcy, oferując szeroką gamę bezpłatnych szkoleń czy konsultacji ze specjalistami wychodzimy naprzeciw osobom stawiającym pierwsze kroi w biznesie oraz szukającym
nowego pomysłu dla swojej działalności – dodaje.
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Niecodzienna uroczystość w zabrzańskim kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Fot. Igor Cieślicki

Kapsuła czasu z przesłaniem dla potomnych

Symboliczne zamknięcie kapsuły z udziałem prof. Macieja Misiołka

Symboliczną kapsułę czasu, zawierającą przesłanie skierowane
do przyszłych pokoleń, umieszczono w październiku na szczycie
wieży zegarowej głównego budynku kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy. Gruntowny remont
efektownego gmachu prowadzony jest w ramach pierwszego
etapu rewitalizacji uczelnianego kompleksu.
skiego Uniwersytetu Medycznego. To
właśnie tutaj, 20 marca 1948 r., rozpoczęła się działalność uczelni, którą początkowo nazwano Akademią Lekarską.
Zabrzański wydział SUM przez ponad
20 lat był jedynym tworzącym uczelnię.
– Ta uroczystość ma charakter symboliczny. Ktoś, kto po wielu, wielu latach odnajdzie tę kapsułę, dowie się z zawartych
w niej materiałów, co robiliśmy, jakie mieliśmy plany – mówi prof. Maciej Misiołek,

Fot. Igor Cieślicki

W metalowej tubie znalazły się m.in. listy przygotowane przez władze uczelni,
jej absolwentów oraz studentów. Wraz
z nimi w pojemniku zamknięte zostały
medal i odznaka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz aktualne wydania Dziennika Zachodniego
i Naszego Zabrza Samorządowego.
Miejsce umieszczenia kapsuły nie zostało wybrane przypadkowo. To zabrzańska Rokitnica jest bowiem kolebką Ślą-

Metalowa tuba została umieszczona w wieży zegarowej wieńczącej główny budynek kampusu
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dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM.
– To wyjątkowe miejsce. Niewiele uczelni
w Polsce może się poszczycić takim historycznym kampusem i magiczną atmosferą – uśmiecha się Joanna Smolarczyk
z samorządu studenckiego. – To dla
nas wielki zaszczyt, że w przededniu obchodów jubileuszu 70-lecia naszej uczelni było nam dane skierować kilka słów
do studentów z przyszłości – dodaje.
Przypomnijmy, że pierwsze budynki
dzisiejszego kampusu zostały wzniesione w latach 1902–1904 według projektu berlińskich architektów braci Emila
i Georga Zillmannów. Mieścił się tam Powiatowy Dom dla Inwalidów. W 1928 r.,
według projektu architekta Teodora
Ehla, powstały pozostałe zabudowania
dookoła obecnego dziedzińca przy ulicy
Jordana 19.
Przeznaczone były na szpital górniczy i mieszkania personelu. W 1948 r.
budynki przekazano powołanej do życia
Akademii. Do dziś służą one działającemu w Zabrzu Wydziałowi Lekarskiemu
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym.
– W 2014 roku władze uczelni podjęły
decyzję o gruntownym remoncie i przebudowie budynków kampusu za ponad
86 milionów złotych. To największa inwestycja od czasu powstania kompleksu
– podkreśla Agata Kalafarska-Winkler,
rzecznik SUM. – Obecnie realizowany
jest jej pierwszy etap na kwotę ponad 25
milionów złotych. Celem tej inwestycji jest
stworzenie nowoczesnego ośrodka dla
rozwoju dydaktyki i nauki – dodaje rzecznik uczelni. 
GOR
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Na zabrzańskich wydziałach Politechniki Śląskiej zainaugurowano nowy rok akademicki

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Politechnika Śląska

Studia pod znakiem innowacji

Prof. Marek Gzik

Prof. Krzysztof Wodarski

Ponad tysiąc nowych studentów oficjalnie rozpoczęło rok akademicki na działających w Zabrzu Wydziałach Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Wśród
oferowanych im kierunków nie zabrakło w tym roku nowości.
i rejestracja sygnałów biologicznych.
Z kolei Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej działa w obecnej formie od 1995 r. Od 1998 r. jego
siedziba znajduje się w Zabrzu przy
ul. Roosevelta. Wydział oferuje siedem
kierunków studiów. Są to: administracja, analityka biznesowa, logistyka,
socjologia, zarządzanie, zarządzanie
i inżynieria produkcji oraz zarządzanie projektami. Nowością w ofercie są

Fot. Igor Cieślicki

– To będzie szczególny rok. Nasz wydział, podobnie jak dziewięć innych
wydziałów Politechniki Śląskiej, uzyskał ocenę A w najnowszej klasyfikacji
jednostek naukowych przygotowanej
przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jesteśmy z tego bardzo dumni
– podkreśla prof. Krzysztof Wodarski,
dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. – Ten rok jest szczególny również dlatego, że oferowana przez nasz
wydział logistyka została uznana przez
renomowane czasopismo „Perspektywy” za najlepszy w Polsce kierunek inżynierski w zakresie logistyki – dodaje.
– Konsekwentnie zacieśniamy współpracę z firmą Philips, która jest światowym gigantem jeśli chodzi o technologie
dla medycyny. Liczymy, że w przyszłym
roku wspólnie rozpoczniemy realizację
wartego 90 milionów złotych projektu
zakładającego stworzenie kompleksu
najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów – mówi prof. Marek Gzik,
dziekan pierwszego, i jak do tej pory
jedynego, w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Od 2010 r. kształci
on specjalistów z takich dziedzin, jak
informatyka medyczna, biomechatronika, inżynieria biomateriałów czy
wyrobów medycznych oraz analiza

wprowadzone w 2017 r. analityka biznesowa i zarządzanie projektami.
Pierwszy z kierunków został przygotowany przy współpracy z takimi firmami, jak na przykład IBM, drugi również stanowi odpowiedź na dokładnie
zdiagnozowane potrzeby rynku pracy.
Na zabrzańskich wydziałach Politechniki Śląskiej kształci się obecnie ponad
2,5 tysiąca studentów. – Ci młodzi ludzie,
którzy przychodzą pełni energii w mury
swoich uczelni, pięknie uzupełniają krajobraz naszego miasta i aktywnie uczestniczą w jego życiu. Z pewnością dołożą
oni swoją cegiełkę do budowy przyszłości
Zabrza – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

GOR

Studenci I roku odbierają akty ślubowania
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Za nami kolejna konferencja z cyklu „Psychologia a medycyna”

Fot. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

O wspieraniu rozwoju małego dziecka

Eksperci biorący udział w tegorocznej edycji konferencji

O sposobach wspierania rozwoju małego dziecka rozmawiali uczestnicy VI regionalnej konferencji z cyklu „Psychologia
a medycyna”. W programie znalazły się m.in. warsztaty dla
wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów przygotowane w siedzibie zabrzańskiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
– Nie można rozdzielać psychologii, medycyny czy edukacji. Celem naszego spotkania jest połączenie różnych środowisk
i wiedzy tych środowisk, która przełoży
się na pracę poszczególnych specjalistów

na korzyść małego dziecka – podkreśla Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Zabrzu. – Tegoroczna konferencja
poświęcona jest małemu dziecku. Mówi-

my już o okresie płodowym, o tym, jak
należy dbać o ciążę, by dziecko urodziło
się w optymalnych warunkach, a następnie, jak należy rozwijać dziecko, by
wszelkie deficyty pojawiające się w okresie dorastania zostały zniwelowane
i pozwoliły na dojrzałe, odpowiedzialne, dorosłe życie człowieka – dodaje.
Do udziału w dwudniowej konferencji
(24–25 października) zaproszono lekarzy, psychologów, nauczycieli, pedagogów, ale i rodziców. Mowa była m.in.
o profilaktyce schorzeń wrodzonych
noworodków, zaburzeniach neurorozwojowych, zaburzeniach rozwoju
psychoruchowego, a także wspieraniu
małego dziecka w systemie edukacji.
Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr
Lucyna Kobielska, kierownik Oddziału Patologii Ciąży w Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka, prof. Ewa Emich-Widera, konsultant krajowy w dziedzinie
neurologii dziecięcej, dr Dawid Larysz,
neuropsycholog, neurochirurg z Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach.
Podczas drugiego dnia konferencji
odbyły się zajęcia warsztatowe „Praca zespołu wczesnego wspomagania
rozwoju”. Spotkanie to zostało poprowadzone przez Sabinę Wieloch oraz Jolantę Cichecką z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. 

MM

Ciekawa propozycja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14

Naukę japońskiego, jako drugiego obowiązkowego języka obcego, zabrzańskie VIII Liceum Ogólnokształcące umożliwia już
od czterech lat. Teraz okazji do poznania bliżej kultury Kraju
Kwitnącej Wiśni będzie jeszcze więcej. W szkole rozpoczęli bowiem pracę pochodzący z Japonii wolontariusze.
Państwo Ikumi i Kimiaki Tonogawa będą
obecni w życiu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 aż do czerwca. W ramach wolontariatu poprowadzą zajęcia
z kaligrafii, kultury oraz języka japońskiego. Zaproszenie gości z Japonii to
efekt współpracy szkoły i Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

16

Dzięki projektowi lepiej poznać Japonię
będą mogli nie tylko uczniowie. Co miesiąc na terenie szkoły będą się bowiem
odbywać „Japońskie Piątki”. W ramach
popołudniowych spotkań goście będą
przybliżać zagadnienia nierozłącznie
związane z ich ojczyzną. Pierwsze spotkanie odbyło się 20 października. Pań-
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Fot. ZSO nr 14

Japonia na wyciągnięcie ręki
Goście z Japonii z uczniami

stwo Tonogawa opowiedzieli o zauważonych przez nich różnicach pomiędzy
Polską i Japonią. Tymczasem już w listopadzie szkoła zamierza rozpocząć
zajęcia z języka japońskiego dla dorosłych. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać, pisząc na adres e-mail:
japonia.zso14@wp.pl. 
GOR

wokół nas
Politechnika Śląska zaprosiła na zabrzańską odsłonę Nocy Naukowców

Fot. Politechnika Śląska

Noc pod znakiem nauki

Na gości Nocy Naukowców czekało wiele różnorodnych atrakcji

Możliwość sprawdzenia głośności własnego krzyku, ogródek chemiczny i dostarczający wielu wrażeń escape room to
część atrakcji, jakie czekały 14 października na gości Nocy
Naukowców Politechniki Śląskiej. Impreza została przygotowana przez Wydziały Inżynierii Biomedycznej, Organizacji
i Zarządzania oraz zabrzański samorząd.
Impreza, która do tej pory odbywała
się w Gliwicach, tym razem miała swą
zabrzańską odsłonę przygotowaną
w kampusie uczelni przy ul. Roosevel-

ta. – Uważamy, że mieszkańcy Zabrza
również powinni mieć możliwość takiego
bezpośredniego zetknięcia się z nauką
w formie zabawy – mówi prof. Krzysztof

Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
– Poprzez zabawę i popularnonaukowe
formy przekazu uczestnicy zyskują pewną
wiedzę, którą mogą potwierdzić poprzez
eksperymenty naukowe. To jest świetna
rzecz, bo przestajemy bać się nowych
technologii, a zaczynamy traktować je
raczej w kategoriach czegoś dla siebie –
dodaje.
– Noc Naukowców to wydarzenie, które
ma promować wśród dzieci i młodzieży
studia na Politechnice Śląskiej. Przygotowaliśmy pokazy druku 3D, ogrody chemii
oraz różnego rodzaju pomiary procesów
życiowych. Inżynieria biomedyczna dotyka nas, naszego zdrowia, dotyka niezwykle ważnej kwestii leczenia, poprawy
komfortu życia i bezpieczeństwa. Z tym
każdy z nas ma do czynienia na co dzień
– podkreśla prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
Goście Nocy Naukowców mogli sprawdzić wytrzymałość materiałów wykorzystywanych w codziennym życiu.
Zaprezentowano nowoczesne metody
wytwarzania wyrobów medycznych
oraz implanty stosowane w chirurgii
kostnej i stomatologii. Można było również sprawdzić czystość powietrza. Odbyły się też prezentacje kół naukowych
i pokazy dronów. 

MM

Zakupy z tortem
Urodzinowy tort czekał na
osoby, które 10 października
robiły zakupy na zabrzańskim
„Targowisku pod Ratuszem”.
Minęły bowiem dokładnie
dwa lata od otwarcia całkowicie zmodernizowanego
obiektu w centrum miasta.
– Myślę, że ten kompleks handlowo-usługowy wpisał się już świetnie w pejzaż Zabrza – mówi Mariola Majchrzyk, prezes
Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji, która nadzorowała przebudowę,
a teraz zarządza targowiskiem przy ul.
Boboli. – Zachęcam kupujących do odwie-

dzania targowiska, a do kontaktu z nami
osoby planujące rozpoczęcie lub poszerzenie działalności gospodarczej – dodaje.
Targowisko przy ul. Boboli zna chyba
każdy zabrzanin. Kupcy ulokowali się tu
na początku lat 90. Przez 22 lata targowisko funkcjonowało w niezmienionej
formie. Po zakończonej dwa lata temu
przebudowie zmieniło się nie do poznania. Kiedyś klienci i kupcy brodzili tu po
deszczu w wodzie, teraz chodzą brukowanymi alejkami. Nad bezpieczeństwem
czuwa system monitoringu, a efektownie zagospodarowane otoczenie zachęca, by nawet po zakupach spędzić tu
trochę czasu. Dla kupców przygotowano
18 murowanych pawilonów o łącznej
powierzchni użytkowej około dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Są one podzielone na 150 punktów handlowych.
– Cieszy mnie, że dzięki modernizacji kupcy mogą pracować w dogodnych warunkach. Zyskali także kupujący, którzy robią
dzisiaj zakupy w nowoczesnej strefie tar-

Fot. UM Zabrze

„Targowisko pod Ratuszem” obchodziło w październiku drugie urodziny

Targowisko ma wielu wiernych klientów

gowej – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Modernizacja
targowiska to także doskonały przykład
rewitalizacji przestrzeni miejskiej – dodaje.
Przebudowa targowiska kosztowała 7,8
mln zł. Aż 70 procent tej kwoty pochodziło z unijnego programu JESSICA. Na
resztę podpisano umowę kredytową
z Bankiem Ochrony Środowiska. 

WG
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Przy ulicy Trocera trwa budowa nowoczesnego osiedla mieszkaniowego

Powstanie ponad 70
nowych mieszkań

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Ponad 70 mieszkań powstanie na osiedlu budowanym przez miejską spółkę ZBM-TBS przy
ul. Trocera. W październiku w fundamentach jednego z bloków zamurowano symboliczną kapsułę czasu. Znalazł się w niej akt erekcyjny osiedla oraz egzemplarze lokalnych gazet. Do swoich
wymarzonych „M” lokatorzy wprowadzą się na początku 2019 roku.
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Chodź do przeprowadzki zostało jeszcze półtora roku, Rafał Turlej już teraz
z ciekawością obserwuje plac budowy.
Zagląda tu za każdym razem, gdy przechodzi w pobliżu. – Syn nie może się już
doczekać, kiedy tu zamieszkamy. Tak samo
my z żoną. Już odliczamy czas do przeprowadzki – przyznaje pan Rafał. – Atutem
tego osiedla jest na pewno lokalizacja. Blisko jest do centrum, w pobliżu jest przedszkole, do którego chodzi syn i do którego
w przyszłości pójdzie córka. Do pracy mam
też niedaleko, sklepy są blisko. Zaletą będzie też na pewno plac zabaw na miejscu
– dodaje.
Podobnego zdania są Barbara Szmagaj
i jej mama Alina Zuchlke. Obie panie zamieszkają w różnych blokach, ale śmieją się, że będą mogły machać do siebie
z okien. – Mamy nadzieję, że czas szybko

18

ki

Prezes Renata Lemańska i prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik w miejscu wmurowania kapsuły

Barbara Szmagaj
i Alina Zuchlke

mentowe i nienam minie i ani
zbędne izolacje.
się obejrzymy,
– Do końca tego
a będziemy moroku
chcemy
gli wprowadzać
wykonać ściany
się do naszych
parteru i stropy
wymarzonych
nad nimi – zamieszkań – mówi
W kapsule zamknięto m.in. październikowy
powiada
Monika
pani Alina. – Obecnumer Naszego Zabrza Samorządowego
Rosa, prezes będącej
nie
wynajmujemy
głównym wykonawcą
mieszkanie, a wiadofirmy STB. – Do lipca 2018
mo, że to sporo kosztuje.
roku wszystkie budynki będą już
Lat też nam przybywa i postanowiliśmy przenieść się na swoje – dodaje. stały. Będzie wykonana stolarka okienna
– W tej chwili mieszkam z mężem w Rudzie i pokrycia dachowe. W miesiącach letnich
Śląskiej. Wcześniej całe życie mieszkałam planujemy wykonanie instalacji podtynkow Zabrzu i zależy mi na tym, żeby wrócić wych oraz tynków. Chcemy się cieszyć letdo Zabrza, bo kocham to miasto. Męża nimi temperaturami, by wszystko dobrze
przekonałam – śmieje się pani Barbara. schło. Jednocześnie będziemy wykonywać
Na placu budowy przy ul. Trocera zo- ocieplenie budynków styropianem i tynki
stały już wykonane m.in. ławy funda- zewnętrzne. Jesień i zima przyszłego
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takie są liczby:

6 bloków

powstanie na osiedlu
przy ul. Trocera

4 kondygnacje
będzie miał każdy
z budynków

72 mieszkania
33 m2

to powierzchnia
najmniejszych lokali

65 m

2

to powierzchnia
największych mieszkań

96

miejsc parkingowych
znajdzie się wokół bloków

Fot. Igor Cieślicki

będą w nich do dyspozycji
Na budowie trwają intensywne prace

to dofinansowanie miasta (15 procent)
oraz środki własne spółki (35 procent,
w tym partycypacja mieszkańców).
– Bardzo się cieszę, że udzielając preferencyjnych kredytów Bank Gospodarstwa
Krajowego przyczynia się do tego, że
powstają nowe mieszkania – mówi Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego w BGK.

– To inwestycja, która jest argumentem za
pozostaniem i mieszkaniem w Zabrzu. To
ważne nie tylko z punktu widzenia polityki
mieszkaniowej, ale całej polityki społecznej. Gratuluję rozpoczęcia tej budowy –
podsumowuje Wiesław Źrebiec, prezes
Izby Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

GOR

15 mln zł

to koszt inwestycji

roku to czas na prace wykończeniowe.
Ostatnim etapem robót będzie wykonanie parkingów, placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych – dodaje.
– Prace idą jak burza i bardzo nas to cieszy
– uśmiecha się Renata Lemańska, prezes
spółki ZBM-TBS. – Każdy najemca znajdzie tu coś dla siebie. W ofercie są zarówno
kawalerki, jak i mieszkania dwu- oraz trzypokojowe. Przy podpisywaniu umów dało
się zauważyć, że nasza oferta spotkała się
z bardzo dużym zainteresowaniem rodzin
z dziećmi. Na osiedlu powstanie bowiem
plac zabaw z licznymi atrakcjami. Na szukających odpoczynku wśród zieleni czekać
będą z kolei wygodne ławeczki – dodaje.
– To bardzo ważny moment w życiu tej
dzielnicy. Jestem przekonana, że powstanie tu kolejna piękna przestrzeń
mieszkalna – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Patrząc na
postęp prac, wierzę, że inwestycja zostanie ukończona w terminie i będziemy mogli wręczać lokatorom klucze do nowych
mieszkań – dodaje.
Koszt inwestycji to około 15 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi kredyt zaciągnięty przez ZBM-TBS w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe środki

Rafał i Anna
Turlejowie z dziećmi
Natalką i Darkiem
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Zabrze gościem I Ogólnopolskiej Konferencji z okazji obchodów Dnia Praw Rodziny

Fot. Tomasz Jodłowski

W parlamencie o rodzinie

22 października obchodziliśmy Dzień Praw Rodziny

„Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji” to hasło
ogólnopolskiej konferencji, jaka 14 października odbyła się
w Sejmie. O Karcie Praw Rodziny w pracy samorządów mówiła
podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Dzień Praw Rodziny ustanowiony został uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z roku 2016. Obchodzony jest
22 października, w dniu liturgicznego
wspomnienie św. Jana Pawła II. Ustanowienie tego dnia jest wystawionym Ojcu

Świętemu szczególnym pomnikiem upamiętniającym Jego nauczanie o rodzinie.
Wśród gości październikowej konferencji byli m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz
poseł Tadeusz Woźniak, przewodniczący

Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Zabrze reprezentowała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która mówiła o Karcie Praw
Rodziny w pracy samorządów, omawiając działania zainicjowane i realizowane
w mieście oraz regionie.
– Konferencja obejmująca zagadnienia
praw rodziny w oparciu o zapisy zawarte
w Karcie Praw Rodziny będzie wkładem
w ogólnonarodową dyskusję nad kształtem nowej konstytucji, która powinna
uwzględnić prawa rodziny i ich respektowanie w całym prawodawstwie, co byłoby
gwarancją ładu społecznego w państwie
– powiedział podczas inauguracji spotkania poseł Tadeusz Woźniak.
W konferencji wzięło udział ponad czterysta osób. Omawiano Kartę Praw Rodziny i jej uniwersalne przesłanie dla kształtowania współczesnej demokracji oraz
problemy ekonomiczne rodzin w Polsce.
Minister Elżbieta Rafalska mówiła o polityce prorodzinnej w działaniach rządu,
natomiast prof. Helena Pietrzak skupiła
się na zagadnieniu praw rodziny w polskim systemie prawnym.
Zwieńczeniem konferencji było przyjęcie
przez jej uczestników wspólnej deklaracji,
w której zaapelowali oni do władz publicznych między innymi o poszanowanie
praw rodziny, ich uznanie i zagwarantowanie w polskiej konstytucji, ustawach
szczegółowych i innych przepisach.

MM

W Zabrzu spotkały się higienistki stomatologiczne z naszego regionu

Prawie dwieście higienistek stomatologicznych z naszego
województwa spotkało się w Zabrzu, by rozmawiać o nowych
trendach w tej branży i wymieniać się doświadczeniami. Zjazd
odbył się 20 października w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego.
VII Konferencja Higienistek Stomatologicznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego przyciągnęła około 170
uczestników. Wśród nich, oprócz pracujących zawodowo higienistek, byli także
uczniowie wydziałów higieny stomatologicznej z całej Polski.
– Organizujemy te spotkania cyklicznie,
raz w roku, od siedmiu lat. Staramy się
podejmować niszowe tematy. To dosko-
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nała okazja do tego, by nawiązać kontakt
ze szkołami. Tego typu spotkania służą
integracji oraz temu, by młodzież mogła
poznać nowe trendy na rynku stomatologicznym. Skupiamy się bardzo na profilaktyce stomatologicznej, bo to niestety wciąż
mocno kuleje, ale także koncentrujemy
uwagę na ortodoncji i wadach rozwojowych. Uczestnicy zapoznają się z najnowocześniejszymi wytycznymi i procedurami
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Fot. UM Zabrze

O profilaktyce w stomatologii
Uczestniczące w zjeździe higienistki

w dziedzinie stomatologii – mówi organizatorka konferencji Iwona Maślerz.
Prelekcjom towarzyszyły warsztaty, które cieszyły się dużą popularnością wśród
uczestników. – Ćwiczenia odbywały się
w małych grupach, co było dużym plusem.
Te wszystkie działania przekładane są na
edukację przyszłych higienistów – podsumowuje Iwona Maślerz. 

MM

wokół nas
Za nami XVII Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”

Spektakl „Ambona ludu” otrzymał nagrodę za najlepszą scenografię

Michał Borczuch i zespół aktorski spektaklu „Wszystko o mojej
matce” Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie zdobył pierwszą nagrodę XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość Przedstawiona”. Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 22 października w zabrzańskiej Kopalni Sztuki.
Festiwal Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość Przedstawiona” od kilkunastu już lat prezentuje inscenizacje współczesnego dramatu. Stara się
spełniać postulat „bycia lustrem rzeczywistości” i pokazywać człowieka w szerokim kontekście socjologicznym, obyczajowym, politycznym i religijnym. Co
roku do udziału w imprezie zapraszane
są najciekawsze polskie inscenizacje
teatralne. Jury w składzie Lech Raczak
(przewodniczący), Sebastian Majewski
i Łukasz Drewniak postanowiło w tym
roku przyznać pierwszą nagrodę za
spektakl w reżyserii Michała Borczucha. Drugą nagrodę otrzymał kolektyw twórczy Anna Smolar, Marta Malikowska, Maciej Pesta, Sonia Roszczuk,
Jan Sobolewski za spektakl „Henrietta
Lacks” z Nowego Teatru w Warszawie.
Trzecia nagroda trafiła do młodych
aktorów grających w przedstawieniu
„Cesky Diplom” Wydziału Lalkarskiego
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – filia
we Wrocławiu. Ten sam spektakl otrzymał też nagrodę publiczności, a Piotr
Ratajczak – dodatkowo nagrodę za
jego reżyserię.

Za najlepszą scenografię jurorzy nagrodzili Mirka Kaczmarka („Ambona ludu”
Teatru Nowego w Poznaniu), a za muzykę nagrodę otrzymała Anna Stela („Ku
Klux Klan. W Krainie Miłości” w reżyserii
Macieja Podstawnego z Teatru Nowego
w Zabrzu).
Laureatem nagrody im. Stanisława Bieniasza został Tomasz Śpiewak, autor
tekstu „Wszystko o mojej matce”. Nagro-

da im. Bieniasza – dramaturga, reżysera,
pomysłodawcy festiwalu – przyznawana
jest w formie medalu zaprojektowanego przez Zygmunta Brachmańskiego.
Nagrody aktorskie jury przyznało Marcie
Bizoń za rolę w spektaklu „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”
w reżyserii Aleksandry Popławskiej z Teatru Ludowego w Krakowie, Kasi Łacisz-Kubackiej („Ku Klux Klan...”) i Januszowi Jagodzińskiemu za rolę w spektaklu
„Diabeł i tabliczka czekolady” w reżyserii Kuby Kowalskiego z Teatru Osterwy
w Lublinie.
– To był bardzo dobry, interesujący festiwal. Dotykał on zarówno aktualnych
problemów społecznych, jak również szereg przedstawień w sposób bardzo delikatny zajmowało się drgnieniami ludzkiej
duszy. Wszystko odbywało się na wysokim poziomie artystycznym. Jeśli przyjąć,
że w Zabrzu spotyka się reprezentacja
polskiego teatru, to ten teatr jest w świetnej kondycji – zaznacza Lech Raczak,
– Myślę, że festiwal był szczęśliwy przede
wszystkim dla naszych widzów, dla naszej
publiczności, nie tylko zabrzańskiej. Przyjeżdżali do nas bowiem widzowie z całej
aglomeracji – podkreśla Jerzy Makselon, dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu.
Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii
Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” Zabrze 2017 rozpoczął się 14 października i trwał ponad tydzień. Festiwal
od siedemnastu lat organizuje miasto
Zabrze oraz Teatr Nowy. 
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Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

Fot. Jakub Wittchen

Teatralne lustro rzeczywistości

Przygotowany przez Teatr Nowy w Zabrzu spektakl „Ku Klux Klan. W Krainie Miłości”
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wokół nas
Znany twórca Kazimierz Szołtysek obchodzi jubileusz 50-lecia pracy artystycznej

Kazimierz Szołtysek w swojej pracowni

Nigdy nie włączał się w nurt awangardowych poszukiwań
współczesnej grafiki. Obcowanie z jego pracami to swoista
wyprawa w przeszłość, połączona z odnajdywaniem smaku i urody dawnego kunsztu. W tę jakże wyjątkową podróż
będzie można wyruszyć już 7 listopada. Tego dnia w Galerii
Café Silesia Muzeum Miejskiego otwarta zostanie wystawa
przygotowana z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej
znanego zabrzańskiego artysty Kazimierza Szołtyska.
Kazimierz Szołtysek jest absolwentem
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom otrzymał w 1967 r. w Pracowni
Grafiki Warsztatowej prof. A. Raka i T.
Grabowskiego. Od 1969 r. wziął udział
w ponad dwustu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.
– Zaczynałem kątem, w pokoiku u rodziny,
z tzw. żeleźniokiem pod ścianą – uśmiecha
się Kazimierz Szołtysek. – Potem miałem
pracownie w zakładach, w których byłem
zatrudniony. W końcu stałem się właścicielem pracowni z prawdziwego zdarzenia i tu
jestem do dziś. I dalej zajmuję się Śląskiem,
Zabrzem, zachowując jego piękno w grafikach czy akwarelach – dodaje artysta.
To właśnie w pracowni przy ul. Sobieskiego powstają od 1980 r. prace, z których
Kazimierz Szołtysek znany jest nie tylko
w kraju, ale i daleko poza jego granicami. Uprawia malarstwo (akwarelę) i grafikę warsztatową. Najciekawsze rezultaty
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osiągnął w małej formie graficznej – exlibrisie. – To trudna, mała forma graficzna,
której początki sięgają XV wieku. W Polsce
znany był z niej Kraków. Wprowadziłem do
exlibrisu relief, czego przedtem nikt nie robił – zwraca uwagę Kazimierz Szołtysek.
Artysta jest wierny klasycznym technikom metalowym, druku wklęsłego
(miedzioryt, mezzotinta, suchoryt). Często łączy je ze sobą, tworząc technikę
mieszaną. Artysta pracuje na płycie cynkowej bądź miedzianej, która wymaga
ogromnej cierpliwości i skupienia. Dominującym tematem prac jest przemysłowy pejzaż Górnego Śląska, w którym
podkreśla surowość i realizm. To artysta, który niemal całą swoją twórczość
poświęcił jednemu miastu – Zabrzu.
Jego prace, pieczołowicie odtwarzające
detale wielu budowli, powoli stają się
źródłem informacji o tutejszej architekturze, choćby dlatego, że wiele z tych
budynków dziś po prostu nie istnieje.
Wystawa „Strażnik pamięci” czynna będzie w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego od 7 listopada do końca roku.
Ekspozycja przybliży ogromny, 50-letni
dorobek znanego i popularnego w mieście artysty. Będzie również okazja do
porozmawiania z twórcą. Spotkanie z Kazimierzem Szołtyskiem zaplanowano na
21 listopada.

WG

Autor: Kazimierz Szołtysek

Fot. Tomasz Jodłowski

Twórczość wyrosła ze śląskich korzeni

wokół nas
Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Mirosław Kleszczyński w swojej piekarni

Choć z zawodu formalnie jest cukiernikiem, wyspecjalizował się w pieczeniu tradycyjnych chlebów i bułek. Klienci zachwalają także jego pączki i drożdżówki. Piekarnię Mirosława
Kleszczyńskiego znają dobrze nie tylko mieszkańcy Zabrza,
ale również okolicznych miejscowości.
nie mistrza piekarnictwa szkolono też
uczniów. Do dziś zakład specjalizuje się
w pieczeniu tradycyjnych chlebów i bułek oraz pączków i drożdżówek.
Pieczywo powstaje na zakwasie, jest
pozbawione ulepszaczy, konserwantów
i innych dodatków. Wszystko według
starych, sprawdzonych przepisów. Poza
Zabrzem pieczywo trafia m.in. do sklepów w Gliwicach, Mikołowie, Łaziskach-Górnych czy Borowej Wsi.
– Szkoda, że spożycie pieczywa w Polsce
systematycznie spada. W latach 90. było to
około 70 kilogramów na osobę, teraz jest

Fot. Jerzy Przybysz

Mirosław Kleszczyński z branżą cukierniczą i piekarniczą związany był już od
czasów szkolnych. Przez lata jednak,
jak sam mówi, pracował „u kogoś”. Do
czasu. – W firmie, w której pracowałem,
nastąpiła nagle redukcja etatów. Niewiele
się namyślając, poszliśmy więc z kolegą na
swoje – wspomina pan Mirosław. – Przy
ulicy Cieszyńskiej znaleźliśmy stary piec,
jeszcze z lat 20. Po wyremontowaniu go
i przeróbce zaczęliśmy działalność. To był
rok 1993 – dodaje.
Firma w tej formie przetrwała dwa lata.
W 1995 r. Mirosław Kleszczyński przeniósł się z ul. Cieszyńskiej na Rymera. Wynajął tu pomieszczenia po byłej
rzeźni i zaadaptował je na potrzeby
piekarni, która funkcjonowała przez
kolejnych pięć lat. Po tym czasie nastąpiła kolejna przeprowadzka. Jak przyznaje pan Mirosław, chyba już ostatnia.
– W 1998 roku wygrałem przetarg na dzierżawę pustego budynku mieszkalnego przy
ulicy Damrota i zacząłem kolejny remont
w moim życiu. Znów przerzuciłem urządzenia z poprzedniego miejsca, dokupiłem
drugi piec i po dwóch latach uruchomiłem
produkcję. Tak jest do dziś – opowiada Mirosław Kleszczyński.
W 2000 r. firma miała sześciu pracowników. Pod okiem zatrudnionego specjal-

to poniżej 50 kilogramów – zwraca uwagę
pan Mirosław, który z biegiem czasu sam
uzyskał papiery mistrzowskie i szkoli teraz młodych piekarzy. Jak bowiem mówi,
nic tak nie mobilizuje, jak praca z młodymi ludźmi.
Pan Mirosław od 2000 r. należy do zabrzańskiego Cechu Małej i Średniej
Przedsiębiorczości oraz Pracodawców.
– Bywało, że miałem i dwudziestu uczniów,
ale po roku 2010 to się zmieniło i było ich
coraz mniej. Ten zawód, niestety, przestał
być atrakcyjny wśród młodych ludzi i może
dopiero teraz się coś zmieni w tej kwestii.
Ale trochę piekarzy do tej pory wyszkoliłem
– uśmiecha się Mirosław Kleszczyński.
Pan Mirosław bardzo aktywnie spędza
czas wolny. W młodości grał w hokeja,
teraz jego pasją jest rower. W sezonie
potrafi przejechać nawet 3500 kilometrów. Bardzo lubi też łyżwy i narty. Na
tych drugich pokonuje rocznie ponad 70
kilometrów. 
WG

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Motywuje mnie praca z młodymi ludźmi
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Punkt w Zabrzu

Punkt w Gliwicach-Łabędach

Z poświęceniem, godnością i empatią
Od najdawniejszych czasów ważnym
elementem kultury ludzkości była
pamięć o zmarłych i godny pochówek
tych, którzy odeszli. W zależności od
epoki i miejsca na Ziemi towarzyszyły
tym obrzędom różne formy i zwyczaje.
Jednak zawsze pochówek i pielęgnacja
pamięci o zmarłych była ważnym
i szczególnym punktem tradycji
przekazywanej z pokolenia
na pokolenie.

Nie inaczej jest we współczesnych czasach. Pomimo ciągłego postępu kulturowego, technologicznego i zmian obyczajowych, istnieją
stałe i niezmienne elementy, które towarzyszą w takich okolicznościach.
Są nimi ból i nagła pustka po odejściu bliskiej nam osoby. Często bezradność i zagubienie tych, na których spadł nagle obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej. W takim momencie
pomocna jest firma pogrzebowa, której pracownicy taktownie, z odpowiednim wyczuciem, empatią, ale również z poświęceniem pomogą
przejść przez ten trudny okres.
Wyższa Kultura Pogrzebu – to zasada, którą kieruje się Firma Pogrzebowa Sacrum. Została ona założona pod koniec 2014 r. w Gliwicach. Pierwszy punkt obsługi powstał w Łabędach przy ul. Strzelców
Bytomskich 8a /róg Wolności. Następnie otwarty został punkt w Zabrzu
przy ul. Wolności 228 (naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego).
Profesjonalizm i pełne zaangażowanie pracowników pozwoliło na
ugruntowanie pozycji firmy w tej niełatwej dziedzinie życia społecznego. Efektem tego było przejęcie opieki nad cmentarzem przy ul. Czołgistów 6 w Zabrzu, a należącym do parafii kościoła św. Anny. Przyjęto
plan wybudowania nowej kaplicy cmentarnej z pełnym zapleczem technicznym wymaganym przez obowiązujące przepisy. Przedsięwzięcie to
nie jest łatwe, ale dzięki zaangażowaniu parafii oraz właściciela firmy
i jego pracowników możliwe do zrealizowania.
W trakcie rejestracji jest fundacja na rzecz rozbudowy cmentarza.
W tym celu jej inicjator, ks. prałat Grzegorz Skop, proboszcz parafii
św. Anny, założył konto, na które można wpłacać dobrowolne datki.
Mieszkańcy parafii i całego Zabrza, jak również inne osoby pragnące
wesprzeć tę inicjatywę, mogą dołożyć swoją cegiełkę – numer konta
podajemy obok. Zainteresowanie zabrzan rozbudową kaplicy jest oczywiste. Jest to jedna z najstarszych nekropolii w Zabrzu. Wielu mieszkańców już wcześniej rezerwuje sobie tu miejsce wiecznego spoczyn-
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ku. Znajduje się tu wiele zabytkowych grobów otoczonych szczególną
dbałością. Cmentarz przy ul. Czołgistów posiada swój od lat kształtowany i niepowtarzalny charakter, dlatego wiele osób odwiedza go dla
chwili zadumy. Odwiedzając groby bliskich, poznają historię cmentarza
i Zabrza, gdyż spoczywa tutaj wiele znanych i zasłużonych dla miasta
osób. Wyraźnie widać zmiany, jakie zaszły wskutek zaangażowania się
zarządu i pracowników. Cmentarz jest czysty, uporządkowany i zadbany. Przy cmentarzu funkcjonuje również zakład kamieniarski oferujący
pełną gamę usług nowych i renowacyjnych.
Firma rozwija się prężnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
czym zdobywa sobie uznanie klientów. Doceniany jest fakt, że formalności można załatwić w domu rodziny bez konieczności chodzenia
po urzędach. Osoby pracujące w Firmie Pogrzebowej Sacrum to wykwalifikowani pracownicy z dużym doświadczeniem i odpowiednimi predyspozycjami. W pracy przy przygotowaniu uroczystości pogrzebowych
wykazują się dobrą organizacją oraz taktem, delikatnością i szacunkiem
dla rodzin pogrążonych w żałobie. Cechuje ich profesjonalizm i oddanie
misji niesienia pomocy rodzinom w trudnym momencie pożegnania się
z bliską osobą. Wiele osób w potrzebie przekonało się, że motto Firmy
Sacrum „Wyższa Kultura Pogrzebu z Poświęceniem, Godnością i Empatią”
to nie pusty slogan, lecz realna pomoc w trudnych chwilach pożegnania.

Oferujemy:

– bezgotówkową organizację pogrzebu,
– załatwienie wszelkich formalności urzędowych,
– całodobowy transport zmarłych w kraju i za granicą,
– wypłatę zasiłku pogrzebowego,
– kremację,
– kosmetykę pośmiertną,
– szeroki wybór trumien sosnowych, dębowych,
– urny ceramiczne, metalowe, drewniane, granitowe,
– wieńce oraz kwiaty,
– tabliczki, krzyże, wiele wzorów klepsydr
oraz podziękowań,
– oprawę muzyczną,
– nowoczesne samochody – karawany,
– odzież żałobną,
– obudowy grobów, nagrobki,
– pomoc prawną.

Telefon do punktu w Zabrzu – 32 271 52 27
Telefon do punktu w Gliwicach-Łabędach – 32 279 41 13
Całodobowy telefon do firmy – 519 712 055

Wpłaty na budowę kaplicy:

Parafia św. Anny, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 18
Nr konta: 95 8460 0008 2001 0004 3658 0001
Z dopiskiem: Na rzecz rozbudowy kaplicy cmentarnej
parafii św. Anny w Zabrzu

wokół nas
Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki gromadzą nas wszystkich przy grobach zmarłych

Fot. Jerzy Przybysz

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Uroczystość Wszystkich Świętych i obchodzony 2 listopada
Dzień Zaduszny to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. To czas,
gdy powinniśmy choć na chwilę zwolnić, przystanąć, zastanowić się nad przemijaniem i sensem życia. W tych dniach szczególnie mocno myślimy o tych, którzy kiedyś byli wśród nas, ale
odeszli, zostawiając wielką pustkę...
– Uroczystość Wszystkich Świętych wielu
z nas kojarzy się z cmentarzem, zniczem
czy też grobem osób bliskich. Warto jednak pamiętać, że dzień ten zawiera w sobie ogromne pokłady nadziei. Zapalając
świece na grobach naszych bliskich nie
myślimy o nich jak o tych, którzy już odeszli, ale wierzymy, że żyją dalej, że cieszą
się chwałą zbawionych w niebie lub też
po pewnym etapie oczyszczenia tę chwałę
osiągną – mówi ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu.
– Warto rozwijać w sobie perspektywę życia po śmierci. Kult świętych tak naprawdę
pomnaża chwałę Boga, gdyż czcimy ich ze
względu na Boga, którego oni reprezentują – zwraca uwagę ks. Arkadiusz Kinel.
Przypadające 2 listopada Zaduszki to
dzień modlitw za dusze zmarłych. W tym
czasie nasze myśli szczególnie kierują
się w stronę tych, którzy odeszli. Podobnie jak w dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy wówczas cmentarze, by pochylić się nad mogiłami naszych bliskich.

– Dzień Zaduszny to dzień zadumy. Wspominamy wtedy zmarłych, a szczególną
pamięcią otaczamy dusze czyśćcowe. Zakładamy przecież, że Pan Bóg zawsze daje
człowiekowi drugą szansę. A śmierć nie jest
końcem, tylko początkiem – mówi ks. Arkadiusz Kinel. – Piękne jest to w naszej polskiej tradycji, że to są dni bardzo przez nas
celebrowane. Odwiedzamy wtedy cmentarze, palimy znicze. Idziemy nie dlatego, że
tak wypada, ale z potrzeby serca, z szacunku dla tych, którzy odeszli. Myślę, że to nas
wyróżnia na tle Europy – dodaje.
Historia Dnia Zadusznego w Kościele
katolickim sięga końca X wieku. Jego
obchody zapoczątkował św. Odylon. Na
dzień modlitw za dusze zmarłych – stąd
nazwa Zaduszki – wyznaczył pierwszy
dzień po Wszystkich Świętych. Tradycja
rozpowszechniła się w XIII wieku w całym Kościele katolickim. W Polsce obchody Dnia Zadusznego zapoczątkowano
w XII wieku. W XV wieku tradycja ta była
już znana w całym kraju. 
WG

Była jedną z najbardziej znanych zabrzańskich lekarek, specjalistką w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Przez
długie lata pełniła funkcję ordynatora
Oddziału Dermatologii Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Jako przewodnicząca
Zespołu ds. Promocji Zdrowia przy prezydencie Zabrza mocno angażowała się
w działania promujące zdrowy styl życia.
Wyszkoliła liczne grono lekarzy. Zajmowała się też pracą naukową, jest autorką
licznych publikacji medycznych. Znalazła
się w gronie najbardziej zasłużonych zabrzańskich lekarzy wyróżnionych przez
Śląską Izbę Lekarską. Była laureatką
wyróżnienia św. Kamila. Z jej inicjatywy
w zabrzańskich parafiach zorganizowana została wystawa pamiątkowych zdjęć
związanych z osobą papieża Jana Pawła II.
Bogumiła Szymczyk zmarła 19 kwietnia
2017 r. w wieku 89 lat. Została pochowana na cmentarzu parafii Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Będzinie-Łagiszy.

Fot. TVP Katowice

Fot. Igor Cieślicki

Dr Bogumiła Szymczyk

Stanisław Adamczyk
Zaczynał jako pomocnik operatora kamery podczas pracy przy serialach telewizyjnych. Przez ponad 30 lat, jako operator kamery, związany był z katowickim
oddziałem Telewizji Polskiej. Z jej ekipą
pojawiał się przy najważniejszych wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
sportowych czy politycznych naszego
regionu. Przez lata współpracował także z Telewizją Zabrze, głównie podczas
pracy nad filmami dokumentalnymi. Był
m.in. autorem zdjęć do filmów z cyklu
„Przede wszystkim człowiek”, przedstawiających sylwetki osób związanych
z Zabrzem. Stanisław Adamczyk zmarł
po długiej chorobie 20 września 2017 r.
Miał 59 lat. Został pochowany na cmentarzu parafii św. Anny w Zabrzu.
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lekcja historii
O początkach jednej z najbardziej znanych aren sportowych na Śląsku
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24 stycznia 1945 r. Zabrze zostało
zdobyte przez Armię Czerwoną, a 19
marca tegoż roku przekazane administracji polskiej. Pierwsza powojenna informacja o stadionie miejskim
pochodzi z wydawnictwa „Plan-Informator miasta Zabrza oraz sąsiednich miejscowości. Rok 1945”,
w którym wśród funkcjonujących
w Zabrzu instytucji znalazł się następujący zapis „Wojsko Radzieckie
– Stadion”. Wśród uzbrojenia, które znajdowało się na wyposażeniu
tego wojska, były m.in. działa przeciwlotnicze ustawione na stadionie.
Na przełomie maja i czerwca 1945 r.
powstał Klub Sportowy Zabrze,
który za symboliczną złotówkę wydzierżawił od miasta stadion przy
ul. ks. K. Damrota. Jednym z pierwszych zadań było przekonanie Rosjan do usunięcia dział z boiska.
Informacje o pierwszych meczach
KS Zabrze nie są pewne. Najprawdopodobniej tym pierwszym rozegranym na własnym stadionie był mecz
z RKS Ludwik Mikulczyce, zakończony
przed czasem z powodu ostrej gry
gospodarzy. Zanim mecz przerwano,
obie drużyny zdążyły strzelić po cztery
bramki. Wspomina się również zwycięstwo nad drużyną żołnierzy radzieckich 8:0 (6:0).

Towarzysko i o punkty

W dniach 8–9 września 1945 r. odbyło się w Zabrzu „Święto Sportu Śląska
Opolskiego” z udziałem ponad tysiąca
sportowców. Na różnych zabrzańskich
boiskach, w tym na stadionie miejskim,
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Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

W październikowym wydaniu „Naszego Zabrza Samorządowego” przypomnieliśmy historię stadionu przy ul. Roosevelta od momentu jego otwarcia do czasów II wojny światowej. Tym razem
przyjrzyjmy się bliżej, jak sportowa arena funkcjonowała w latach 1945–1948.

rozegrano turniej piłkarski. Jesienią
1945 r. KS Zabrze wziął udział w rozgrywkach o awans do klasy A  rejonu
Śląska Opolskiego, które zakończył na
ostatnim miejscu w grupie. Nowy Klub
Sportowy Zjednoczenie Zabrze powstał
25 marca 1946 r. pod patronatem Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu
Węglowego i posiadał trzy sekcje: piłki
nożnej, lekkoatletyczną i narciarską.
2 kwietnia 1946 r. na nadzwyczajnym
walnym zebraniu KS Zabrze podjęto
uchwałę o połączeniu z KS Zjednoczenie. Tym samym nowym gospodarzem
stadionu miejskiego został ten nowo
powstały klub. Jego drużyna piłki noż-
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nej została dopuszczona do rozgrywek eliminacyjnych Śląska Opolskiego
w grupie piątej. Pierwszy mecz oficjalny
na swoim stadionie KS Zjednoczenie
rozegrało 28 kwietnia 1946 r. z KS Skra
Zabrze i zwyciężyło 4:2. W kolejnych
meczach pierwszej rundy tej grupy piłkarze Zjednoczenia pokonali kolejno
RKS Huta Zabrze 6:2 (1 maja), RKS Kopalnia Mikulczyce 9:1 (12 maja) oraz RKS
Liniarnia Bytom 7:1 (19 maja).
W czerwcu 1946 r. obchodzony był Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża,
w ramach którego 10 czerwca na stadionie miejskim odbyły się dwa towarzyskie mecze piłkarskie, z których

lekcja historii
dochód przeznaczono na PCK. W pierwszym spotkały się drużyny Urzędu
Skarbowego (pod wodzą naczelnika
Chaladeja) i Stowarzyszenia Kupców
(pod wodzą prezesa Dworaczka). Wynik
zmagań na boisku nie jest nam znany,
jak natomiast wiadomo, poza boiskiem
po dłuższej walce górą był Urząd Skarbowy. W drugim meczu KS Zjednoczenie zremisowało z RKS Concordia 4:4.
W dniach 14–15 września 1946 r. na
stadionie miejskim odbyły się II Górnicze Igrzyska Sportowe Zabrzańskiego
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego.
W konkurencjach lekkoatletycznych,
z wyjątkiem biegów na 1500 i 5000 metrów, tak zawodnicy, jak i zawodniczki
KS Zjednoczenie albo wygrywali, albo
zajmowali miejsca na podium. Gorzej
im poszło w pływaniu, a w finale turnieju
piłki nożnej przegrali z RKS Ludwik 1:3,
co, jak określono w klubowej kronice,
„było czarną plama dla naszego klubu”.
Mimo zajęcia drugiego miejsca w grupie piątej rozgrywek eliminacyjnych
Śląska Opolskiego, uchwała walnego
zgromadzenia Polskiego Związku Piłki
Nożnej o utworzeniu Opolskiego Okręgu Piłki Nożnej spowodowała, że ostatecznie KS Zjednoczenie awansowało
do klasy A. Pierwszy mecz o mistrzostwo klasy A  na stadionie w Zabrzu
rozegrano 29 września 1946 r. KS Zjednoczenie Zabrze wygrało z RKS Lwowianka Opole 3:1 (3:0). Według zapisu
w kronice klubowej „Bramkami podzielili się Rąp, Kowalik i Dubiel”, a według
wklejonej w tejże kronice notatki prasowej „Bramki dla Zjednoczenie uzyskali: Kowalik dwie oraz Borowiecki”.
Ostatecznie sezon 1946/47 drużyna KS
Zjednoczenie zakończyła na drugim
miejscu, zdobywając tytuł wicemistrza
Okręgu Opolskiego.

Nie zawsze 90 minut

KS Zjednoczenie nie był jedynym użytkownikiem stadionu przy ul. ks. K.
Damrota. Jak wynika z zachowanego
w archiwum pisma, skierowanego do
Zarządu Opolskiego OZPN w Zabrzu
w listopadzie 1946 r., „wszelkie spotkania” rozgrywał tam również Milicyjny
Klub Sportowy ZEW w Zabrzu.
Nie wszystkie mecze piłkarskie rozgrywane w tym czasie w Zabrzu trwały pełne 90 minut. Przykładowo, 12 czerwca
1947 r. KS Zjednoczenie spotkało się
w ramach rozgrywek górniczych z Amatorskim Klubem Sportowym kopalni
Rokitnica. Przy stanie 2:1 dla drużyny
z Rokitnicy, jej zawodnicy opuścili boisko
niezadowoleni z decyzji sędziego. Z kolei

na przełomie 1947 i 1948 r. rozgrywany
był zimowy turniej o puchar „Sportu”.
W pierwszym meczu rozegranym 26
grudnia 1947 r. KS Zjednoczenie podejmowało GZKS Skra Zabrze i do przerwy
prowadziło 10:0, w związku z czym goście zrezygnowali z dalszej gry i mecz
zakończył się po 45 minutach.
Po serii zwycięstw KS Zjednoczenie
dotarło do półfinału tych rozgrywek,
w którym na swoim stadionie zremisowało z Polonią Wołczyn 1:1 (0:1).
A ponieważ w dogrywce nie padła żadna bramka, do finału trzech okręgów
o puchar „Sportu” awansowali zabrzanie, którzy mieli lepszy stosunek rzutów rożnych. Pierwszym rywalem był
KS Ruch Chorzów, który świeżo awansował do rozgrywek reaktywowanej
I ligi. Pięć tysięcy kibiców, którzy przyszli na mecz rozegrany 29 lutego 1948 r.,
było świadkami nie lada sensacji. Faworyzowani chorzowianie przegrali 3:1
(2:0). Tak mecz zrelacjonował „Dziennik
Zachodni” w artykule zatytułowanym
„5.000 widzów świadkami sensacyjnej
porażki. Ruch przegrywa w Zabrzu 1:3
(0:2).” „Zabrze. Wszystkich tych, którzy spodziewali się ubiegłej niedzieli
łatwego, a w każdym razie pewnego
zwycięstwa Ruchu, spotkało poważne rozczarowanie. Faworyt spotkania
Ruch przegrał zdecydowanie z dobrą
drużyną górników KS Zjednoczenie
w stosunku 1:3 (0:2). Jest to jedna z największych sensacji sportowych Śląska
na przestrzeni ostatnich kilku niedziel.
Pierwszych kilkadziesiąt minut nie
wskazywało bynajmniej, że eksmistrz
Polski zejdzie z boiska pokonany. Gra
była otwarta przy zmiennej przewadze obu drużyn. KS Zjednoczenie, zdając sobie sprawę z tak prestiżowego
znaczenia meczu, jak i pucharowego
(mecz z cyklu o puchar „Sportu”), grało
niezwykle ambitnie. Ofiarność graczy
Zabrza, walczących zaciekle o każdą
piłkę, przyniosła też rezultat w postaci
dwóch bramek strzelonych w pierwszej połowie. Po zmianie pól Ruch dąży
do zmiany wyniku. Wszystkim jego akcjom brak jednak wykończenia, a pech
strzałowy uniemożliwił zdobycie bramki. W tym czasie Zjednoczenie, grające
w dalszym ciągle[!] niezwykle ambitnie, zdobywa trzecią bramkę. 5000
widzów, śledzących przebieg meczu,
zrozumiało w ostatnich minutach gry,
że będą świadkami największej sensacji zimowego sezonu piłkarskiego.
Wprawdzie Ruchowi udaje się strzelić
honorowego gola, na wygraną brakło
już jednak czasu i dyspozycji”. Dwie

bramki dla gospodarzy strzelił Eryk
Nowara, jedną Kurt Kwaśniok. Niestety, w kolejnym meczu, rozegranym 7
marca 1948 r. w Będzinie, Zjednoczenie
przegrało z Sarmacją Będzin 5:1 (1:0)
i odpadło z dalszych rozgrywek.

W przededniu połączenia

Nie wszystkie mecze rozgrywane na
stadionie w Zabrzu były odpowiednio
przygotowane. 4 kwietnia 1948 r. odbył
się tam mecz II grupy o mistrzostwo
klasy C pomiędzy GZKS Koksochemia
Zabrze a GZKS Gnomia Bytom. Po
meczu do Wydziału Gier i Dyscypliny Opolskiego OZPN w Zabrzu trafiło
pismo gości z poniższymi zarzutami:
„Mecz powyższy miał według pisma
G.Z.K.S. Koksochemia rozpocząć się
o godz. 11.30 na stadionie miejskim
w Zabrzu. Tymczasem rozpoczęto grę
o godz. 12.20 czyli 50 minut później.
W dodatku sędziego związkowego nie
było, a sędzią jak się później okazało
był członek aktywny gospodarzy (rezerwa), który bardzo stronniczo dla
swego klubu rozstrzygał. Pozatem nie
było chorągiewek autowych. Prosimy
o zajęcie stanowiska w tej sprawie”.
Pod koniec 1948 r. zaczęto dążyć do
komasacji kilku działających w jednej miejscowości klubów górniczych
w jeden klub. W Zabrzu 14 grudnia,
w przeddzień kongresu zjednoczeniowego PPR i PPS, kluby KS Zjednoczenie Zabrze, Pogoń Zabrze, Concordia
Zabrze i Skra Zabrze dokonały fuzji
i w ten sposób powstał Górniczy Związkowy (Zakładowy) Klub Sportowy Górnik Zabrze. Redakcja „Sportu” tak podsumowała to wydarzenie: „Powstał
najsilniejszy liczebnie i organizacyjnie
klub sportowy w Polsce, liczący 12 sekcji, kilka tysięcy członków czynnych
i wspierających, dysponujący wszelkimi urządzeniami sportowymi łącznie
z pięknym miejskim stadionem”. Jego
losy to już temat na osobną opowieść.



Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Szczypiorniści Górnika Zabrze utrzymują się w ścisłej czołówce tabeli swojej grupy

Pojedynek z Azotami Puławy

Piłkarze ręczni Górnika Zabrze nie zwalniają tempa. W rozegranych do końca października ośmiu kolejkach rozgrywek PGNiG
Superligi zanotowali siedem zwycięstw. Zaledwie raz, na wyjeździe, musieli uznać wyższość zawodników zespołu PGE Vive
Kielce. W efekcie w tabeli grupy granatowej uplasowali się na
drugim miejscu. Na koncie mają także serię sześciu wygranych
z rzędu oraz miano ekipy niepokonanej do tej pory u siebie.
W październiku szczególne ważny dla
Górnika był pojedynek z Azotami Puławy.
Z tą ekipą zabrzanie zawsze toczą wyrównane i zacięte mecze. Tak też było w tym
sezonie. Trójkolorowi praktycznie przez
całe spotkanie ustępowali pola rywalowi i dopiero kilkanaście ostatnich minut
zdecydowało o ich wygranej 28:26. Siedem trafień zaliczył Bartłomiej Tomczak.
Po tym spotkaniu zadowolenia nie krył
szkoleniowiec Górnika Rastislav Trtik.
– Kibice mogli zobaczyć bardzo dobry mecz.
Może nasza gra nie była taka, jak chcieliśmy, ale wiemy dlaczego i poprawimy to.
Na pewno było jednak sporo emocji, a to
najcenniejsze dla kibiców. No i wygrana
w meczu – mówił Rastislav Trtik.
Wspaniała seria zwycięstw Górnika
w Superlidze została przerwana przez
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zawodników PGE Vive Kielce. W wyjazdowym spotkaniu zabrzanie nie mieli
wiele do powiedzenia i ulegli najlepszej

Nasi szczypiorniści mają powody do zadowolenia
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od lat polskiej drużynie szczypiornistów
różnicą aż trzynastu goli. Vive wygrało
33:20.
W szeregach Górnika najlepiej spisał się
reprezentant kraju Marek Daćko, zdobywając w tym meczu osiem bramek. Ta
przegrana zabrzan została dość szybko
zapomniana po kolejnym meczu Górnika, z beniaminkiem MKS Kalisz. Tym
razem w swojej hali przy ul. Wolności
Górnik nie dał się rozpędzić gościom.
Gospodarze pewnie pokonali zespół
z Kalisza 33:26. Najlepiej pod względem strzeleckim w drużynie pokazali się
Bartłomiej Tomczak (dziewięć bramek)
i Marek Daćko (osiem trafień).
Po zwycięstwie z Kaliszem, które miało
miejsce 18 października, naszych szczypiornistów czekało wyjątkowo długie
wolne. Kolejny mecz, z KPR Legionowo,
zaplanowano bowiem na 12 listopada.
– Nie ma grania o punkty, co nie znaczy, że
chłopcy leżą do góry brzuchami – zastrzega Rafał Biliński, fizjoterapeuta NMC
Górnika Zabrze. – Trener Rastislav Trtik
ma w tej chwili taki system pracy, że są
dwa dni naprawdę ciężkich zajęć, a trzeci
przeznaczony jest na regenerację. Wtedy
najczęściej można spotkać drużynę na basenie i w… moim gabinecie. Pamiętajmy, że
odnowa i regeneracja są tak samo ważne
jak trening. I tak sześć dni. Zwykle niedziela
jest już wolna – dodaje.
Po starciu z Legionowem NMC Górnik
Zabrze czekają jeszcze dwa kolejne wyjazdy: wpierw do Piotrkowa, a później do
Mielca. W domu zabrzanie zagrają dopiero 3 grudnia z Zagłębiem Lubin.

WG

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Efektowny marsz po punkty
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Górnik Zabrze utrzymuje się w czołówce tabeli rozgrywek ekstraklasy i...

Walczymy o półfinał Pucharu Polski

Fot. Jerzy Przybysz

Zaledwie sześć minut później Hiszpan po
raz kolejny wpisał się na listę strzelców.
Była to szósta bramka strzelona w tym
roku Chojniczance przez Igora Angulo. Przypomnijmy, że wiosną tego
roku, jeszcze w I lidze, hiszpański napastnik trafił do bramki Chojniczanki
cztery razy. Trzecia bramka dla Górnika padła po strzale powołanego
w październiku do reprezentacji Polski
Damiana Kądziora. Gospodarze odpowiedzieli jedną bramką, co przed listopadowym rewanżem w Zabrzu stawia
Górnika w bardzo komfortowej sytuacji.
– Jesteśmy w połowie drogi. Dwubramkowa przewaga daje nam optymistyczne
spojrzenie na przyszłość, ale Chojniczanka
to dobra drużyna i tak samo poważnie,
jak teraz, podejdziemy do drugiego meczu
z nimi – zastrzega kapitan Górnika
Mecz z Koroną Kielce dostarczył bardzo wielu emocji
Szymon Matuszek.
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Mecz z Chojniczanką staPr
nowił
przedłużenie
Świetna postawa piłkarzy Górnika Zabrze
dobrej passy Damiaw ekstraklasie przenosi się na rozgrywki Puna Kądziora, który
charu Polski. W rozegranym 24 październikilka dni wcześniej
strzelił dwie bramka ćwierćfinałowym meczu z Chojniczanki Koronie Kielce
ką Chojnice podopieczni Marcina Brosza
i został wybrany Zawodnikiem Kolejki.
wygrali pewnie na wyjeździe 3:1. Rewanż
– Cieszę się, że zaczęczeka nas 29 listopada na Arenie Zabrze.
ło wpadać. Wszystko
idzie w dobrym kierunDamian Kądzior
ku. Ciężko i systematyczTrener Trójkolorowych zapowiadał, że sytuację na boinie trenuję, by doskonalić się
traktuje Puchar Polski bardzo poważnie, sku. Dobrze brow tych aspektach i fajnie, że coraz
a potwierdzeniem tego był skład Gór- nił, mądrze atakował
mocniej przekłada się to na mecze. Jak
nika na mecz w Chojnicach. W zasadzie i stwarzał okazje bramkowe.
optymalny, tym bardziej, że w porówna- Zasłużone prowadzenie stało się faktem na pomocnika mam ten zmysł do zdobyniu do meczu z Koroną wrócił do wyjścio- w 26. minucie, kiedy Szymon Marciniak wania bramek. Chcę zdobywać ich jak
wej jedenastki Dani Suarez. Tylko kilka podyktował rzut karny za zagranie piłki najwięcej, by przekładało się to na nasze
pierwszych minut należało do gospo- ręką przez Wojciecha Lisowskiego. Piłkę zwycięstwa – podkreśla Damian Kądzior.
WG
darzy. Górnik bardzo szybko opanował w siatce umieścił rewelacyjny Igor Angulo. 
sz
by
zy

Fot. Jerzy Przybysz

Igor Angulo w Górniku do 2020 roku
Na tę wiadomość Trójkolorowi czekali z niecierpliwością! Igor Angulo przedłużył w październiku kontrakt z Górnikiem. Hiszpański napastnik zostaje
w Zabrzu co najmniej do połowy 2020 r. – To dla mnie bardzo ważny dzień. Czuję się w Zabrzu fantastycznie, przeżywam najlepszy czas w mojej karierze. Chciałem zostać tutaj na dłużej – podkreśla najlepszy obecnie snajper ekstraklasy.
Przypomnijmy, że Igor trafił do Zabrza nieco ponad rok temu. Debiutował
10 sierpnia 2016 r., wchodząc na boisko w wygranym meczu z Legią Warszawa
w Pucharze Polski. Pierwszego gola zdobył kilkanaście dni później w wyjazdowym
meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Jego bramki pomogły Górnikowi wrócić do ekstraklasy. Igor zdobył ich w poprzednim sezonie 17, zostając królem strzelców I ligi.
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sport
Na Kąpielisku Leśnym odbyło się tradycyjne święto myśliwych i jeźdźców

Pogoń za lisem wymaga ekwilibrystycznych wręcz umiejętności

Zajęcia z nordic walking, jogi, zumby, szachów i jazdy na rolkach
czekały na uczestników Rodzinnego Pikniku Sportowego, który
14 października odbył się na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie.
Impreza towarzyszyła tradycyjnemu Hubertusowi, czyli świętu
leśników, myśliwych i jeźdźców.

30

Zwycięzca z pucharem i lisią kitą

nie dla najmłodszych. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli korzystać ze stoisk
gastronomicznych z tradycyjnymi potrawami.
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Jak nakazuje obyczaj święta,
ten, kto złapał lisa w tym roku,
w przyszłym sam będzie
w jego roli, umykając przed
myśliwymi. Dużym zainteresowaniem uczestników
tegorocznego Hubertusa
cieszyły się też konkurs
skoków, gra terenowa oraz
dmuchane zamki i zjeżdżal-

Hubertus przyciągnął wielu widzów

Była też okazja, by zaprzyjaźnić się z końmi

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2017

Fot. UM Zabrze

Kulminacyjnym punktem Hubertusa
była wielka gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem, który z lisią kitą na ramieniu unikał, jak długo się dało, szalonej pogoni.
Najpierw na wierzchowce wsiedli młodzi
jeźdźcy, w wieku do 18 lat, by później
oddać pole dorosłym myśliwym, którzy
licznej widowni mogli zaprezentować
umiejętności panowania nad koniem
w galopie i sztukę utrzymywania się
w siodle podczas nagłych zwrotów.
Największym kunsztem wśród dorosłych popisał się Szymon Wierzchosławski, klasą dla siebie w kategorii młodzieżowej okazała się Martyna Łucek.
– Po gonitwie odczuwam wielkie zmęczenie, ale też i wielką radość. Na koniu jeżdżę
od dziecka. Zaczęłam pod okiem dziadka,
który kiedyś pierwszy raz zabrał mnie na
lekcję i tak się zaczęło. Najpierw były to
zwykłe spacery z kucykiem, a teraz startuję
w takich zawodach, jak dziś. Miałam tu już
kiedyś trzecie miejsce w skokach, a teraz
udało mi się zdobyć lisią kitę i z tego bardzo się cieszę – mówiła po biegu Martyna Łucek, reprezentująca klub jeździecki
„Stajnia MOSiR Maciejówka” w Zabrzu,
który zorganizował tegorocznego Hubertusa.

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Hubertus pełen sportowych emocji

sport
Zabrzanie zwyciężyli w piątej edycji akcji Honorowy Dawca Energii Fortum

Po raz kolejny na najwyższym stopniu podium

Fot. Jerzy Przybysz

Najlepsi
uczestnicy tegorocznej
akcji

Czek na 30 tys. zł trafił do Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Najlepsi uczestnicy tegorocznej akcji
Fot. Jerzy Przybysz

Aż 285 tysięcy kilometrów pokonali mieszkańcy Zabrza w ramach piątej edycji akcji Honorowy Dawca Energii Fortum. Ten imponujący wynik pozwolił im na zajęcie po raz drugi
z rzędu pierwszego miejsca w tym charytatywnym przedsięwzięciu. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców czek na 30 tysięcy złotych trafił do Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.
– To już piąta edycja programu Honorowy Dawca Energii Fortum i kolejna,
w której odnotowaliśmy wysokie zaangażowanie mieszkańców wszystkich pięciu miast. W tym roku w akcji
wzięło udział ponad 2200 osób, które
przebyły łącznie ponad 812 tysięcy kilometrów. Tym sposobem wytworzonych zostało przeszło 39 milionów
watogodzin energii. Aplikacja programu została uruchomiona ponad 90
tysięcy razy. To świetne wyniki, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję – mówi Jacek
Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum.
Tegoroczna edycja programu HDEF
trwała od 22 kwietnia do 30 września.
W tym czasie wzięło w nim udział
ponad 650 mieszkańców Zabrza,
którzy łącznie przebyli 285 tysięcy
kilometrów, co pozwoliło na wytworzenie ponad 14 milionów watogodzin energii. Zabrzanie w tym roku,
spośród dostępnych dyscyplin, naj-

chętniej wybierali nordic walking.
Dzięki zwycięstwu pomoc finansowa
w wysokości 30 tys. zł trafi do Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Zajmuje się ono wielospecjalistyczną i kompleksową opieką,
terapią, edukacją oraz rehabilitacją
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną
głębszego
stopnia i z niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Towarzystwo prowadzi Centrum Edukacji i Rehabilitacji,
w którym na co dzień 130 podopiecznych korzysta ze specjalistycznych
zajęć, terapii oraz rehabilitacji ruchowej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych.
– Darowizna przekazana przez Fortum
zostanie przeznaczona na wyposażenie
mieszkania treningowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu ich przygotowania do
samodzielnego funkcjonowania – mówi

wzruszona Iwona Płatek, prezes
Towarzystwa.
Honorowy Dawca Energii Fortum to
akcja charytatywna odbywająca się
w pięciu polskich miastach: Bytomiu, Częstochowie, Płocku, Wrocławiu i Zabrzu. Ma na celu promocję
aktywnego trybu życia oraz pomoc
potrzebującym. Jest skierowana zarówno do osób aktywnych fizycznie,
jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę ze sportem.
– Gratuluję mieszkańcom Zabrza kolejnego świetnego wyniku. Dziękuję
wszystkim za liczny udział w tegorocznej edycji programu oraz ogromne zaangażowanie i determinację. Zabrzanie
po raz kolejny pokazali, że aktywność
fizyczna jest ich mocną stroną i chętnie
wspierają akcje pomagające potrzebującym z naszego miasta – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 

MM

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2017

31

ROZRYWKA
Poziomo: 1 – muzułmańska świątynia, 5 – To-

1

masz, polski as żużlowy (walczy o odzyskanie
sprawności po wypadku), 8 – np. z kremem,
9 – autor, 10 – Tomasz, znany krytyk filmowy,
11 – olbrzymi wąż dusiciel, 12 – opłata za naukę, 14 – maszyna szyfrująca z okresu II wojny
światowej, 16 – zmierzch, 19 – najgrubszy palec ręki, 21 – gorący latynoski taniec, 22 – amunicja imitująca wybuch, 23 – człowiek lodu, 24
– oaza zieleni w mieście, 26 – niezapowiedziana wizyta, 28 – spadek na giełdzie, 29 – moda
na starocie, 30 – jeden ze zmysłów, 33 – tłusty
i słodki przysmak, 35 – kwiatowa grządka, 37 –
duplikat, 38 – opał do kominka, 39 – coś z ptactwa domowego, 40 – matematyk z Miletu, 41
– obycie, 42 – dawna sypialnia.
Pionowo: 1 – jednoślad, 2 – kontur, 3 – figura
geometryczna w cyrku, 4 – mówca, 5 – naczynie do gotowania, 6 – śliwka chińska, 7 – oberżyna, 13 – padaczka, 15 – owocowa lub z nóżek, 17 – malarz naszej historii, 18 – drobne
pozostałości, np. po pieczywie, 20 – sarkazm,
21 – myli się tylko raz, 25 – alfabet, 27 – nauka
o roślinach, 30 – Północna i Południowa w USA,
31 – smukłe drzewo liściaste, 32 – wypadek na
szosie, 34 – niejedna w parku lub w szkole, 36 –
na nóżce dziecka.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dol-

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Co nagle, to po diable”, nagrody otrzymują: Helena Kolocze i Adrian Nohl – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Danuta Gil – poczęstunek w McDonald’s.
Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 listopada.

Rozwiązania nr 11 (271)

3

4
5

(imię i nazwisko)

32

2

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

F o t o k o n k u r s

Fot. Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

sać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Kazimierz Śliwa i Bartosz Drapich
– poczęstunek w McDonald’s, Justyna Przeradzka – poczęstunek w restauracji
Śląskie Rancho oraz Maciej Kasza – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Miodunka, autorem cytowanego wiersza jest Czesław Miłosz, a myśl
Konfucjusza brzmi: „Człowiek zdenerwowany jest zawsze pełen jadu”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

nym rogu utworzą hasło, które należy wpi-

Nasze
Zabrze Samorządowe 11/2017
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. Zwycięzców wyłonimy spośród autorów odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 24 listopada. Nasz
adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia budynek Kardio-Medu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 10C. Nagrodę, czyli poczęstunek
w restauracji Śląskie Rancho, otrzymuje Aldona
Depta, którą prosimy o kontakt z redakcją do
24 listopada.

ROZRYWKA

Chciałbym zaśpiewać ci

3

Chciałbym zaśPiewać ci – lecz serce mI bije nA trwOgę,
Centrum handlowe M1

pioSenkę cichą i złotą, jak kRaje właSne, kochAne,

ul. plut. R. Szkubacza 1

jak ziEmi przyJęcie w duSzę, gdy świteM na roLi stanę,
SPONSORZY NAGRÓD

taką jak pocałuneK, którego dać cI nie mogę.
Chciałbym zaśpiewAć ci – lecz iść w dalszą musZę już drogę,
pieśń jAko pędy wichróW, łamiące drzewA poddaNe,
jak góRskich potokóW huki... jak słodKą otWartą ranę...
taKą jak pocAłunek, któregO dać ci nie mogę.

–

–

Z 28 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autorki 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 24 listopada.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

donosiciel,
składnik powietrza,
podkuwa konie,
miś z dobranocki,
żona bacy,
Indianie zamieszkujący Jukatan,
zostają z wysmażonej słoniny,
kornik atakujący Puszczę Białowieską.

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 24 listopada.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Tolkiena, 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 24 listopada.
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Kultura
W Łaźni Łańcuszkowej odbyła się konferencja naukowa „Schulz i po Schulzu”

Fot. UM Zabrze

Zabrzańska republika marzeń

Uczestnicy konferencji w Łaźni Łańcuszkowej

Wystawa w Galerii Café Silesia

Fot. Igor Cieślicki

„Zabrze Republiką Marzeń” to hasło
związane z cyklem imprez kulturalnych
i edukacyjnych, jakie organizowane były
w Zabrzu od jesieni 2016 do lata 2017 r. Inspiracją tych działań była postać Brunona Schulza, prozaika, grafika, malarza i rysownika żydowskiego pochodzenia. W październiku w Łaźni Łańcuszkowej odbyła się
dwudniowa konferencja naukowa podsumowująca projekt.
– O takich twórcach, jak Brunon Schulz,
warto pamiętać i sięgać do ich twórczości. Bardzo się cieszę, że wielu naszych
młodych zabrzan sięga po tę tematykę.
To pokazuje siłę Schulza jeszcze dziś, po
latach – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Brunon Schulz urodził się w 1892 r.
w Drohobyczu. Zginął z rąk gestapowca
w listopadzie 1942 r. Choć jego literacki
dorobek nie należy do największych –
pozostawił po sobie zbiory opowiadań
„Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium
pod klepsydrą” – Brunon Schulz uznawany jest za klasyka europejskiego modernizmu oraz jednego z najwybitniejszych artystów XX w. W Zabrzu postać

Schulza stała się inspiracją do zorganizowania cyklu warsztatów, wystaw,
pokazów i debat, które odbywały się od
jesieni ubiegłego do lata tego roku. Zainaugurował go spektakl przygotowany
przez Agatę Dudę-Gracz w pomieszczeniach dawnego hotelu Admiralspalast
(na zdjęciu poniżej).
Trwająca w dniach 9–10 października konferencja naukowa „Schulz i po
Schulzu” stanowiła zwieńczenie projektu. Uczestniczyli w niej najwybitniejsi
współcześni badacze, komentatorzy
i popularyzatorzy dzieła drohobyckiego artysty.
– Kiedy zobaczyłem hotel Admiralspalast, stwierdziłem, że to
jest gotowa scenografia do
filmu, do jakiejś opowieści.
Tutaj żyją duchy jeszcze
tej dawnej świetności. Weszliśmy tam z Agatą i ona
powiedziała, że to jest
właśnie ten świat Brunona
Schulza, świat początku XX
wieku, kiedy Schulz żył, pracował, pisał i rozwijał swoją niezwykłą wyobraźnię – dzielił się swoimi wrażeniami Jan Bończa-Szabłowski
z Fundacji Republika Marzeń.
– Od 2001 roku organizujemy corocznie
w Drohobyczu spotkania ekumeniczne,
rozpoczynające się od wspólnej modlitwy w miejscu tragicznej śmierci Brunona
Schulza. Wspólnie modlą się Żydzi, Ukraińcy i Polacy. W miejscu, gdzie Schulz został zastrzelony przez gestapowca, wmurowaliśmy w chodnik tablicę pamiątkową.
To takie przywrócenie Schulza Drohobyczowi i Drohobycza Schulzowi. Po drugiej
wojnie światowej to miasto było miastem
ukraińskim, wchodziło w skład Związku
Radzieckiego i ślad po Schulzu zaginął,
jakby nikt nigdy nie słyszał o tym pisarzu
i artyście – mówiła Wiera Meniok z Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu.
Konferencja była również okazją do
wręczenia nagród w konkursach plastycznych i literackich, których tematyką była twórczość Brunona Schulza. 

MM

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

34

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2017

TWOJA REKLAMA

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

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2017

35

