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Rusza XII
Metropolitalne
Święto Rodziny
„Rodzina - wspólnota pokoju”
to hasło towarzyszące dwunastej
już edycji Metropolitalnego Święta Rodziny.
Jego obchody zostaną zainaugurowane
w Zabrzu 18 maja.
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POCZĄTEK MAJA TO CZAS, GDY SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAMY O ISTOTNYCH DATACH W NASZEJ HISTORII

Pod znakiem ważnych rocznic
Uroczystości związane z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja i rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej towarzyszą nam nieodłącznie w pierwszych dniach maja.
Ten okres to również Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Pracy.
ka dla upamiętniania wydarzeń, do
jakich doszło w 1886 r. w Chicago.
Po strajku i zwolnieniu wszystkich
pracowników jednego z zakładów
doszło wówczas do zamieszek.
1 maja to również rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nasz
kraj dołączył do tej europejskiej rodziny w 2004 r., będąc w grupie dziesięciu państw przyjętych wówczas do
wspólnoty.

Uroczystości na placu przed kościołem św. Anny

D

zień Flagi RP ustanowiony został w 2004 r. Obchodzimy go 2
maja, czyli pomiędzy dwoma świętami państwowymi: Świętem Pracy
oraz Świętem Narodowym Trzeciego
Maja. Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla dzieci i dorosłych przygotowało z tej okazji Muzeum Miejskie
w Zabrzu.
– Będziemy robić flagi, kokardy
patriotyczne i inne akcesoria w barwach narodowych. Przypomnimy,
skąd wywodzą się nasze barwy i symbole narodowe i jak należy prawidłowo wieszać flagi – zapowiada Irena
Winder z Muzeum Miejskiego w Zabrzu. – W tym roku spotykamy się 2
i 3 maja o godzinie 11 w naszej muzealnej Galerii Café Silesia. Zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków i pradziadków – dodaje. Wstęp na zajęcia
jest wolny.
Święto Narodowe Trzeciego Maja
obchodzimy w rocznicę uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3 Maja,
pierwszej konstytucji w nowożytnej
Europie, a drugiej po Stanach Zjednoczonych na świecie. W ramach
zabrzańskich obchodów Święta Na-
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Fot. UM Zabrze

rodowego Trzeciego Maja w kościele
św. Anny odprawiona zostanie msza
w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie,
pod tablicą „Pamięci tych, co grobów
nie mają” na placu kościelnym, złożone zostaną kwiaty. Zabrzanie będą
mogli wziąć udział w rodzinnym
pikniku i posłuchać koncertu Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod dyrekcją Henryka
Mandrysza. W tym roku wystąpi ona
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
Początek maja to również Święto Pracy, obchodzone jest od 1890 r.
Wprowadziła je II Międzynarodów-

Koncert w ogrodzie botanicznym

Fot. I. Cieślicki

Warsztaty w Muzeum Miejskim

Fot. Muzeum Miejskie

Początek maja to także czas, gdy
wspominamy śląskich powstańców.
W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło
bowiem III powstanie śląskie, które
było odpowiedzią na niekorzystne
dla Polski wyniki plebiscytu przeprowadzonego na Górnym Śląsku. Był
to największy zbrojny zryw Ślązaków
w XX wieku. Powstanie trwało do
5 lipca 1921 r.
– Maj jest miesiącem szacunku
i pamięci o ważnych wydarzeniach
naszej historii – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Zachęcam do udziału w organizowanych w naszym mieście obchodach.
Nie zapomnijmy również o fladze
narodowej na naszych domach i budynkach, która jest wyrazem naszej
pamięci i patriotyzmu – dodaje prezydent miasta.
GOR
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O edukacyjnym
wymiarze turystyki

Zabrzanin Rzemieślnikiem Roku

str. 20
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ZA NAMI XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TURYSTYCZNA

Dyrektor MGW Bartłomiej Szewczyk

Fot. I. Cieślicki

– Te dwa dni to wspaniała okazja
do wymiany myśli, dobrych praktyk
i doświadczeń. Gościmy wspaniałych specjalistów z branży turystycznej z Francji, Niemiec, Grecji, Belgii,
Słowacji, Czech. Nasza konferencja
powoduje, że wszyscy na szlaku tury-

Fot. I. Cieślicki

styki postindustrialnej idziemy coraz
bardziej razem – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Ciekawe wykłady, warsztaty i dyskusje,
których co roku jesteśmy świadkami,
świadczą o tym, że możemy się wzajemnie inspirować – dodaje.
Międzynarodową konferencję poświęconą turystyce dziedzictwa przemysłowego Zabrze organizuje już od
2004 r. Przedsięwzięcie z roku na rok
cieszy się coraz większym uznaniem
i zainteresowaniem w branży turystycznej. – Ta konferencja stanowi
platformę wymiany praktycznych
doświadczeń. Z jednej strony pozwala nam się uczyć, a z drugiej pokazać to, co w Zabrzu udało nam się
osiągnąć – zwraca uwagę Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
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chodzi o pomysły rewitalizacyjne
w naszym kraju. To, co udało się zrobić w waszym mieście, to wielka rzecz
i powód do dumy – dodaje.

Edukacja to nieodłączny element turystyki

202 tysiące osób
odwiedziło w 2018 r.
zabrzańskie obiekty
położone na szlaku
turystyki industrialnej

Fot. MGW

– Bardzo nas cieszy, że
turystyka
industrialna
w Polsce tak pięknie się
rozwija – mówi Ewa
Pawlak-Lewandowska, dyrektor Departamentu Turystyki
w
Ministerstwie
Sportu i Turystyki.
– W ubiegłym roku
mieliśmy rekordowe
przyrosty liczby turystów, w tym także wyjazdów krajowych, dwu-,
trzydniowych. Jeśli chodzi
o turystykę industrialną, Zabrze jest doskonałym miejscem, by
podzielić się doświadczeniem i wymienić uwagami w tym zakresie – dodaje.
– Przyjechałem tutaj, żeby oddać
hołd najwspanialszej rewitalizacji
w Polsce – podkreśla Andrzej Szumowski z Muzeum Polskiej Wódki.
– Zabrze jest perłą w koronie, jeśli

Zaproszeni eksperci spotkali się
w Łaźni Łańcuszkowej Fot. I. Cieślicki
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Tegoroczna konferencja poświęcona była działaniom edukacyjnym
w turystyce dziedzictwa przemysło-

wego. – Edukacja to nieodzowna część
turystyki. Turystyka bez edukacji nie
miałaby sensu – mówi Jacek Janowski,
dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji
Turystycznej. – Każdy z nas podróżując uczy się czegoś nowego. Poznaje
nowe kultury, tradycje, obiekty, ludzi,
miejsca. Tak jest również w przypadku
obiektów postindustrialnych. Poznając je, zdobywamy wiedzę na temat
tego, jak wcześniej się pracowało, jak
wydobywało się węgiel, jak ciężka to
była praca. Poznajemy tradycje i kulturę mieszkających tu ludzi – dodaje.
Zabrzańska konferencja wpisała się
w obchody przypadającego w tym roku
stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Grecją.
GOR

POWIEDZIELI NAM

JACEK
JANOWSKI,

NIKOLETTA
NIKOLOPOULOU,

POLSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

GRECKA NARODOWA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

– W rozwijaniu turystyki jesteśmy daleko z przodu,
zwłaszcza jeśli chodzi o Śląsk
i Zabrze. Widać tu bardzo profesjonalne i konsekwentne
podejście do rozwoju turystyki poprzemysłowej w Polsce.
Goście tej konferencji przyjeżdżają do naszego kraju nie tylko po to, żeby pokazywać dobre przykłady. Przyjeżdżają do
nas również po to, żeby uczyć
się od nas.

– W zabrzańskiej konferencji
brałam udział już przed rokiem. Spotkałam tutaj grupę
wyjątkowych ludzi i postanowiliśmy stworzyć coś wspólnie w kolejnym roku. Chcemy
pokazać, co mamy do zaoferowania, podzielić się naszą
muzyką, tańcem, kulinariami.
Morze i słońce są niewątpliwie
naszymi atutami, ale mamy do
zaproponowania o wiele więcej przez 365 dni w roku.
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GRECJA BYŁA PARTNEREM TEGOROCZNEJ EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH

Różne oblicza turystyki
ukazały się w Zabrzu
Ponad 70 różnorodnych stoisk wypełniło halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
podczas zorganizowanych w kwietniu XI Międzynarodowych Targów Turystycznych.
Na gości imprezy, której partnerem była w tym roku Grecja, czekały interesujące pokazy, koncerty, degustacje lokalnych smakołyków i konkursy z nagrodami.
jak powinno się przyrządzić prawdziwą grecką sałatkę. – W sałatce greckiej nie ma sałaty. Jest dwanaście innych produktów, a jej przyrządzenie
jest bardzo proste. Ale trzeba pamiętać, że sałatka nie smakuje dobrze,
jeśli nie mamy dobrego towarzystwa.
To jest najważniejsze – uśmiecha się
Teo Vafidis.

Zwiedzających targi porwał do tańca
energetyczny zespół Zoe Tiganourii Fot. I. Cieślicki

– Już po raz jedenasty chcemy pokazać to, czym możemy się pochwalić
na śląskim szlaku turystyki industrialnej, ale jednocześnie zaprezentować
też, co najpiękniejszego jest u naszych
przyjaciół – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.

Pokazy kulinarne przygotował Teo Vafidis
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Fot. UM Zabrze

Partnerem
tegorocznej
edycji wydarzenia została Grecja, a targi wpisały się w obchody
jubileuszu stulecia
nawiązania
stosunków dyplomatycznych
między naszymi krajami.
Gości imprezy porwał do tańca
energetyczny grecki zespół Zoe Tiganourii. Była też okazja do spróbowania przysmaków rodem z południa
Europy.
– Jeśli chcemy dobrze jeść, musimy trochę bawić się kuchnią. Dzisiaj
w Polsce są dostępne wszystkie produkty niezbędne w greckiej kuchni – zwraca uwagę Teo Vafidis, który
podczas targów prowadził pokazy
kulinarne, tłumacząc między innymi

Zabrzańskie targi są okazją do pokazania, jak różne oblicza może mieć
turystyka. – Na Śląsku do pewnego
momentu turystyki przyjazdowej
nie było w ogóle – podkreśla Marek
Ciechanowski, prezes Izby Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej. – Obiekty, które dzisiaj przyciągają turystów,
jeszcze nie tak dawno były czynnymi
zakładami. Dzisiaj prowadzący przez
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Śląsk szlak przemysłowy jest po prostu
rewelacyjny, i to w skali nie tylko
Europy. Polska jest dzisiaj w czołówce krajów pod względem
zagospodarowania tego typu
obiektów. Inni mogą się od
nas uczyć, a dowodem na
to jest organizowana w Zabrzu konferencja – dodaje.
Wśród
wystawców
tradycyjnie nie zabrakło
przedstawicieli
obiektów
dziedzictwa przemysłowego,
szlaków kulinarnych, rękodzieła artystycznego, miast, regionów
oraz biur podróży. Swoje stoiska
przygotowały m.in. Zamek Orawski,
Park Techniki Wojskowej, Galeria Figur Stalowych, Muzeum Pojazdów
Zabytkowych, Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazownictwa, Muzeum
Medycyny i Farmacji, Stowarzyszenie

Zaprezentowały się lokalne browary

Fot. I. Cieślicki

Efektowne makiety zachwycały
najmłodszych Fot. I. Cieślicki

Miłośników Kolei czy też czeskie
Muzeum Kapeluszy.
– Przybliżamy projekt „Bajkowa Odra” – mówi Anna Musioł z jednego ze stoisk. – To
trasa turystyczna, która znajduje się w Czechach i łączy ze
sobą kilkanaście miejscowości.
W każdej z nich znajduje się coś
ciekawego do obejrzenia. Z myślą
o turystyce rodzinnej stworzyliśmy
w każdej z tych miejscowości bajkową
postać. Dzięki temu te miejsca stają
się też atrakcyjne dla najmłodszych –
dodaje.
Na gości imprezy czekały konkursy, w których można było wygrać
m.in. wycieczkę do Grecji, piłkę z autografami piłkarzy Górnika Zabrze,
bilety do Sztolni Królowa Luiza, Filharmonii Zabrzańskiej czy Teatru Nowego. W drugim dniu targów chętni

Goście z Japonii prezentowali sztukę kaligrafii i origami
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Fot. I. Cieślicki

mogli wziąć udział w grze fabularnej
„Zabrze udaje Greka”. Polegała ona
na wykonywaniu humorystycznych
zadań nawiązujących do Grecji, od
starożytności aż po czasy bardziej
współczesne. Tegoroczne targi objęła
patronatem Polska Izba Turystyki.
GOR

Bajkowy szlak pokazali goście z Czech

Fot. I. Cieślicki
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W MAJU PO RAZ DWUNASTY RUSZA METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY

Rodzina, czyli wspólnota pokoju
Zespół Sound’n’Grace wystąpi 18 maja w Domu Muzyki i Tańca podczas koncertu inaugurującego XII Metropolitalne Święto Rodziny. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie w tym roku
hasło „Rodzina – wspólnota pokoju”. Wpisujące się w program obchodów koncerty, festyny,
konferencje, wykłady, imprezy sportowo-rekreacyjne i spektakle potrwają do czerwca.

W Domu Muzyki i Tańca wystąpi zespół Sound’n’Grace

– Przed nami dwunasta edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Jego
obchody i popularyzacja związanych
z nim idei na trwałe wpisały się już
w krajobraz wydarzeń społeczno-kulturalnych naszej aglomeracji – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, która przed laty zainicjowała przedsięwzięcie wspólnie ze
śp. Krystyną Bochenek, wicemarszałek Senatu.
W tym roku Metropolitalne Święto Rodziny zainaugurowane zostanie

To już dwunasta edycja święta
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Fot. I. Cieślicki

Fot. mat. organizatora

18 maja. Na scenie Domu Muzyki
i Tańca wystąpi zespół Sound’n’Grace. To liczący ponad 20 wokalistów
chór gospel, którego historia sięga
2005 r. Grupa wykonuje również
różnorodne utwory muzyki rozrywkowej, zaaranżowane w ukochanych
przez siebie stylach muzycznych.
Z Sound’n’Grace pracują wspaniali
instrumentaliści, muzycy współpracujący na co dzień ze znanymi polskimi artystami.
Dzień później w katowickiej katedrze będzie miała miejsce uroczysta eucharystia w intencji małżonków i ich rodzin. W programie
tegorocznej edycji Metropolitalnego
Święta Rodziny znalazły się m.in. rodzinne festyny, rajdy rowerowe czy
biegi uliczne. Ważnym wydarzeniem
będzie z pewnością zaplanowana
na 26 maja pielgrzymka mężczyzn
i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej gromadząca od
kilkudziesięciu lat wielotysięczny
tłum pątników. Muzeum Górnośląskie zaprosi na warsztaty artystyczne, których uczestnicy wykonywać
będą ozdoby z... wytłoczek po jaj-

kach. Spektakle dla dzieci „La serva
padrona” oraz „Mały Kominiarczyk.
Zróbmy operę!” przygotowała Opera
Śląska. A to tylko niektóre z wydarzeń, których szczegółowy program
można znaleźć na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl.
– Cieszę się, że wystarcza nam determinacji i konsekwencji, aby głośno
mówić o rodzinie, bo przecież wiemy,
że to nasz fundament, z którego wyrasta najpiękniejsze dzieło – mówi
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik,
która jest koordynatorem Metropolitalnego Święta Rodziny.
– W jedności naszego działania
ma się ukazać piękno rodziny, jako
wspólnoty, która kształtuje ludzi pokoju. Cały świat woła o pokój, ale wiemy, że pierwszym miejscem wychowania jest rodzina – zwraca uwagę
bp Marek Szkudło, katowicki biskup
pomocniczy.
Przypomnijmy, że idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się
przy grobie św. Jana Pawła II podczas
pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu w 2007.
W organizację tego wydarzenia włączają się samorządy, poszczególne
parafie, stowarzyszenia, organizacje
społeczne, osoby prywatne, całe rodziny oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
– Nasza metropolia ma być wspólnotą, która buduje w oparciu o pewne wartości związane z rodziną. Staramy się promować to święto wśród
gmin członkowskich, namawiać je
do tworzenia ambitnego kalendarza,
które jako zarząd będziemy wspierać
organizacyjnie i finansowo – podsumowuje Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
GOR
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PO RAZ KOLEJNY ZAPROSIŁ NA DZIEŃ INNOWATORA

Biznes, samorząd i nauka
łączą siły dla studentów
Otwarcie Laboratorium Kreatywnego Myślenia wpisało się w tegoroczną
edycję Dnia Innowatora. Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem zabrzańskiego samorządu, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Prezydent Zabrza oraz przedstawiciele KSSE i uczelni w Laboratorium Kreatywnego Myślenia

– Dzień Innowatora to dobra okazja
do pokazania, jak ścisła jest współpraca
między uczelniami a strefą biznesu i samorządem. To dobrze rokuje przyszłości naszego województwa – podkreśla
prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. – Dzięki tej konferencji
nasi studenci uświadamiają sobie, jak
ważne jest to, żeby się uczyć, żeby doskonalić swoje kompetencje i być konkurencyjnym na rynku – dodaje.
Dzień Innowatora odbył się w Zabrzu po raz drugi. W programie konferencji znalazły się m.in. wykłady
i sesje warsztatowe poświęcone robotyce w służbie człowieka, tworzeniu
innowacyjnych rozwiązań, aplikacjom
mobilnym czy też myśleniu wizualnemu w projektowaniu innowacyjnych
rozwiązań. Do dyspozycji studentów
oddane zostało również Laboratorium Kreatywnego Myślenia.
– To nowoczesna przestrzeń służąca rozwijaniu kreatywności i innowacyjnych pomysłów – tłumaczy dr
inż. Joanna Machnik-Słomka z Wy-
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Fot. I. Cieślicki

działu Organizacji i Zarządzania. –
Przestrzeń jest tak zaaranżowana, by
sprzyjała pracy zespołowej. W laboratorium jest wydzielona strefa multimedialna z dotykowymi monitorami.
Mamy również stanowisko wirtualnej
rzeczywistości – dodaje.
– Dzisiaj mówi się dużo o inteligentnych miastach. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie dobrze przygotowana kadra – zwraca uwagę prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Współpraca samorządu, nauki i biznesu przynosi wiele korzyści studentom. Inwestorzy chętnie przychodzą
do miast pod warunkiem, że samorząd stworzy odpowiednie podwaliny
i są kadry, które wypełnią przygotowaną przestrzeń – dodaje.
Dzień Innowatora to tylko jedna
z inicjatyw, w jakie włącza się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Z myślą o kreatywnych, młodych ludziach stworzyła ona również Klub
Innowatora. – To platforma skupiająca młodych ludzi, których interesuje
odkrywanie świata. Chcemy zaanga-

żować się w proces budowania ich
otwartości i pobudzania do
odkrywania potrzeb technologicznych
– mówi prof. Barbara Piontek, zastępca
prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Podczas konferencji prof. Krzysztof Wodarski przekazał na ręce prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik
przyznaną miastu statuetkę „Zasłużony dla Wydziału Organizacji i Zarządzania”. Wyróżnienia trafiły także do
firmy Granit Strzegom SA oraz spółki
ZBM-TBS. Podczas marcowego spotkania podpisano list intencyjny dotyczący współpracy Politechniki Częstochowskiej oraz KSSE.
GOR

Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania

Fot. I. Cieślicki
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POSIEDZENIA KOMISJI
KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

14.05 godz. 16.00 – specjalna strefa ekonomiczna. Rozwój
terenów inwestycyjnych w mieście.
16.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA EKOLOGII

15.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.05 godz. 15.00 – inwestycja hermetyzacji Stacji Segregacji A.S.A. Komisja wyjazdowa.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

16.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.05 godz. 15.00 – inwestycja hermetyzacji Stacji Segregacji A.S.A. Komisja wyjazdowa.

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA

8.05 godz. 16.00 – modernizacja Teatru Nowego w Zabrzu –
zakres, realizacja, plany.
15.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA OŚWIATY

ZA NAMI KWIETNIOWA SESJA RADY MIASTA

Sesja pod
znakiem oświaty
Apel do premiera w sprawie zwiększenia
subwencji oświatowej przyjęli radni podczas kwietniowej sesji. Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele strajkujących
nauczycieli.

15.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
27.05 godz. 16.00 – współpraca zabrzańskich placówek
oświatowych z miastami partnerskimi – projekty wymiany
młodzieży. Informacja o realizowanych projektach w ramach funduszy europejskich.

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ
I ROZWOJU MIASTA

13.05 godz. 18.00 – Zabrzańska Strefa Ekonomiczna – stan
realizacji i pozyskiwania inwestorów.
16.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

13.05 godz. 15.00 – informacja nt. gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Zabrzu.
15.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA REWIZYJNA

15.05 godz. 14.30 – rozpatrywanie sprawozdania finansowego miasta za rok 2018. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2018. Sprawy organizacyjne i bieżące.

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

13.05 godz. 16.30 – spotkanie z wszystkimi klubami sportowymi piłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki w Zabrzu. Dotacje
na rok 2019 i omówienie aktualnych działań.
15.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

16.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
23.05 godz. 16.00 – realizacja zadań miasta związanych ze
wspieraniem rodzin wielodzietnych. Informacja na temat
pieczy zastępczej i asystentów rodzinnych.

DYŻURY RADNYCH
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, wt. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30
7.05
Dariusz Walerjański
Adam Harasimowicz
Gabriela Bator

28.05
Joachim Wienchor
Sebastian Markisch
Janusz Bieniek
30.05
Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański

ŚRODY, GODZ. 13.00–16.00
Łucja Chrzęstek-Bar

9.05
Marian Rau
Agnieszka Rupniewska

/ po wcześniejszym umówieniu
– tel. 32 27-39-750 /

16.05
Dariusz Walerjański

ŚRODY, GODZ. 15.00–16.30
Adam Ilewski

14.05
Kamil Żbikowski

PIĄTKI, GODZ. 14.00–15.30
Sebastian Dziębowski

21.05
Przemysław Juroszek

WTORKI, GODZ. 13.00–14.30
Krystian Jonecko

Radni przyjęli w kwietniu 16 uchwał

Fot. TVZ

W

ydatki na oświatę stanowią co roku największą pozycję w budżecie Zabrza. Do środków przekazywanych przez rząd nasze miasto dokłada około stu milionów
złotych. „W roku 2018 miasto Zabrze dołożyło do realizacji zadań oświatowych 34,58 procent wartości wydatków
bieżących na oświatę, nie licząc zadań własnych, czyli
prowadzenia przedszkoli oraz inwestycji w zakresie bazy
oświatowej. Subwencja oświatowa jest niewspółmierna
do nałożonych zadań edukacyjnych. Wysokość nakładów
nie sprzyja utrzymaniu standardów kształcenia, a tym samym poprawie jakości pracy szkoły. Z podobnymi problemami spotyka się większość gmin w Polsce. (…) Dlatego
zwracamy się z apelem o zwiększenie subwencji tak, by
mogła ona przynajmniej zapewnić pokrycie wynagrodzeń
i pochodnych w oświacie” – czytamy w apelu przyjętym
w kwietniu przez radnych.
Radni przyjęli ogółem szesnaście uchwał. Zdecydowali m.in. o połączeniu publicznej Szkoły Podstawowej
nr 17 im. Bohaterów Westerplatte z publicznym VIII Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu i utworzeniu w ten
sposób Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu. Ustalili także plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz określili granice obwodów publicznych szkół podstawowych. Z kolei
w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza zlikwidowany został oddział
sportowy.
GOR
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W MAJU ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wybieramy eurodeputowanych
W niedzielę 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W całej Polsce wybierzemy 52 eurodeputowanych. Liczba mandatów do obsadzenia w każdym z trzynastu
okręgów wyborczych uzależniona będzie w dużej mierze od zanotowanej w nim frekwencji.

Siedziba Parlamentu Europejskiego

Fot. wikipedia.org

KIEDY GŁOSUJEMY?
26 maja 2019 r.
7.00–21.00

JAK GŁOSUJEMY?

Głosować można tylko na jedną
listę kandydatów, stawiając znak „X”
(co najmniej dwie linie przecinające
się w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje
się jego pierwszeństwo do uzyskania
mandatu.
Głos będzie nieważny w przypadku postawienia znaku „X” w kratkach
obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
lub w przypadku niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.
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ILE MANDATÓW?

W majowych wyborach w Polsce
ma zostać wybranych 52 eurodeputowanych. Liczba ta została ustalona przy
założeniu, że Wielka Brytania opuści
Unię Europejską. Jeśli jednak w najbliższym czasie do brexitu nie dojdzie
i w Parlamencie Europejskim zasiądą
brytyjscy posłowie, naszemu krajowi
przypadnie w udziale 51 mandatów.
Wybory do PE odbędą się w krajach UE
od 23 do 26 maja. Kadencja wyłonionego w nich Parlamentu Europejskiego
rozpocznie się na początku lipca.

DOPISANIE
DO SPISU WYBORCÓW

Do 21 maja wyborca może złożyć
wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. W Zabrzu wniosek
można złożyć w budynku Urzędu Miej-

skiego przy ulicy Powstańców Śląskich
5–7, pok. 112 w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, od wtorku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dodatkowe informacje:
32 37-33-494, 32 37-33-412.

GŁOSOWANIE
PRZEZ PEŁNOMOCN IKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończą 75 lat lub
posiadają orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wniosek można złożyć do
17 maja w budynku Urzędu Miejskiego
przy ulicy Powstańców Śląskich 5–7,
pok. 109 w poniedziałki w godzinach
od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dodatkowe informacje:
32 37-33-448.
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DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ TAURON UCZNIOWIE DYSPONUJĄ NOWOCZESNYM SPRZĘTEM

Tauron wyposażył szkolną
pracownię elektryczną
O ponad trzysta silników elektrycznych, wyłączników do rozdzielnic i innych specjalistycznych
urządzeń elektrycznych wzbogaciła się pracownia elektryczna w zabrzańskim Zespole Szkół nr
3. To efekt współpracy placówki z dystrybutorem energii.
Fot. T

– Nowy sprzęt zostanie wykorzystany do przygotowania uczniów do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik-elektryk.
Nasza szkoła pełni funkcję ośrodka
egzaminacyjnego, cieszymy się więc,
że dzięki wsparciu Taurona możemy
profesjonalnie wyposażyć stanowiska
egzaminacyjne – mówi Anna Milcarz,
dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu.
Współpraca szkoły i firmy Tauron trwa już od ośmiu lat. W jej efekcie uczniowie mogą m.in. zwiedzać
obiekty eksploatowane przez przedsiębiorstwo, takie jak np. rozdzielnia
energetyczna zaopatrująca w prąd
Zabrze. Przedstawiciele firmy prowadzą szkolenia i prelekcje. Uczniowie zapoznają się też z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym
przez elektryków. Tauron umożliwia

Uczniowie szkoły mogą poznawać obiekty firmy Tauron i otrzymują nowoczesny sprzęt

uczniom zdobycie cennego doświadczenia podczas praktyk zawodowych
oraz udział w konkursie „Praktykant
Roku Tauron Dystrybucja”.
Przekazany szkole w kwietniu
sprzęt to 301 sztuk specjalistycznego

Fot. ZS nr 3

wyposażenia pracowni elektrycznej:
od przycisków modułowych, wyłączników nadprądowych do rozdzielnic, szybkozłączek i silników
elektrycznych.
GOR

OBRADOWAŁY KOMISJA ŚRODOWISKA
ORAZ KOMISJA GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI

Senatorowie z wizytą w Zabrzu
Senackie Komisje Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
obradowały w kwietniu w naszym mieście. Wizyta w Zabrzu była okazją do
zwiedzenia przez senatorów Sztolni Królowa Luiza oraz Kopalni Guido.

S

enatorowie gościli w Zabrzu od 8
do 9 kwietnia. W tym czasie wysłuchali m.in. wystąpień prelegentów reprezentujących Politechnikę
Śląską i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Prof. Krystian
Probierz z Politechniki Śląskiej zaprezentował wykład dotyczący wy-
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stępowania i eksploatacji najważniejszych kopalin Polski. Dr hab.
Marek Marcisz oraz dr Łukasz Gawor
przedstawili nowoczesne techniki
teledetekcyjne wykorzystujące drony w ochronie środowiska i geologii.
Nowoczesne metody zgazowania
węgla przybliżył z kolei dr Aleksander

Fot. UM Zabrze

Sobolewski, dyrektor
Instytutu
Chemicznej
Przeróbki
Węgla w Zabrzu.
GOR

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

au
r on

W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ RUSZYŁA BUDOWA KOLEJNEGO ZAKŁADU

Z Korei przez Zabrze
na podbój Europy
Lokując swój najnowszy zakład w Zabrzu, zamierza rozpocząć podbój europejskich
rynków koreański koncern Korea Electric Terminal. Firma zajmuje się produkcją podzespołów do samochodów elektrycznych. Fabryka, której budowa ruszyła w kwietniu,
ma być gotowa do końca roku.

Symboliczne rozpoczęcie budowy zakładu

Fot. I. Cieślicki

– Polski oddział KET będzie strategiczną bazą naszej firmy w Europie
– podkreśla Won Jun Lee, właściciel
i dyrektor naczelny koncernu KET. –
Firma KET podjęła w ubiegłym roku
decyzję o inwestycji w Zabrzu. Jej celem jest produkcja kluczowych części
do przyjaznych środowisku samochodów elektrycznych. Będziemy przy-

czyniać się do rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Zabrzu – dodaje.
Koreańczycy tłumaczą, że na
miejsce swojej najnowszej inwestycji
wybrali Zabrze m.in. ze względu na
oferowaną przez miasto bardzo dobrą
infrastrukturę oraz zaplecze w postaci
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Na zabrzańskich terenach spe-

Zabrzańskie tereny specjalnej strefy ekonomicznej wybrało już 23 inwestorów
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cjalnej strefy ekonomicznej stanie zakład o powierzchni ponad 12,7 tysiąca
metrów kwadratowych. Koszt inwestycji to prawie 90 mln zł. W zakładzie
zatrudnionych będzie około 250 osób.
– Kolejny inwestor rozpoczynający
budowę zakładu w Zabrzu potwierdza, że inwestując w rozwój terenów
specjalnej strefy ekonomicznej 65
milionów złotych, przygotowaliśmy
ofertę, która cieszy się powodzeniem
wśród przedsiębiorców – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki zapewnianemu
przez miasto sprawnemu wsparciu
inwestorów realizacja planów budowy
i uruchomienia produkcji następuje
w imponująco krótkim czasie, co podkreślają sami przedsiębiorcy – dodaje.
Zabrzańskie tereny specjalnej
strefy ekonomicznej przyciągnęły już
łącznie 23 firmy. Wśród inwestorów są
zarówno przedsiębiorstwa działające
w branży motoryzacyjnej, spożywczej,
stalowej, jak i np. tworzyw sztucznych.
GOR

Fot. UM Zabrze
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GRUNTOWNĄ MODERNIZACJĘ PRZESZEDŁ ODDZIAŁ UROLOGICZNY SZPITALA KLINICZNEGO NR 1

Urologia na miarę XXI wieku
Wydzielone zostały sala pooperacyjna oraz izolatka. Powstały dyżurka lekarska i pielęgniarska z prawdziwego zdarzenia. Gruntownie odnowione zostały sale, pojawił się nowy
sprzęt. Oddział Urologiczny Szpitala Klinicznego nr 1 zaprezentował w marcu swe odmienione oblicze. Trwająca półtora roku modernizacja kosztowała ponad 8 mln zł.
sal chorych, każda z nich zyskała też
własną toaletę. Powstała kuchnia oddziałowa.
W ramach projektu zakupiono
m.in. nowoczesny ultrasonograf, który posłuży do wykonywania zabiegów biopsji prostaty w poszukiwaniu
raka tego narządu i obrazowania całego układu moczowego. Zestaw do
cystoskopii będzie wykorzystywany
do obrazowania wnętrza pęcherza

SZPITAL W LICZBACH
O modernizacji oddziału opowiada jego ordynator - prof. Andrzej Paradysz

Dyrektor SK nr 1 Dariusz Budziński

Fot. I. Cieślicki

– Ten projekt łączy się z możliwością bardzo szerokiego zastosowania
metod małoinwazyjnych w urologii.
To jest dzisiaj podstawa naszej specjalności – zwraca uwagę prof. Andrzej Paradysz, ordynator oddziału.
– Modernizacja oddziału pozwoli
na zapewnienie pomocy pacjentom
zgodnie z ich oczekiwaniami, jak
i rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Urologicznego – podkreśla
14

344 łóżka

Fot. I. Cieślicki

Dariusz Budziński, dyrektor Szpitala
Klinicznego nr 1 w Zabrzu. – Skorzystają też nasi pracownicy, poprawią
się warunki ich codziennej pracy,
w terapii pacjentów będą korzystać
z nowoczesnych urządzeń medycznych – dodaje.
Trwająca półtora roku przebudowa oddziału objęła m.in. wydzielenie
sali pooperacyjnej oraz izolatki, co
pozwoli zmniejszyć liczbę zakażeń
szpitalnych. W ramach modernizacji stworzono dyżurkę pielęgniarską
z punktem zabiegowym oraz dyżurkę lekarzy. Poszerzono przejścia do

11 klinik
26 oddziałów
4 zakłady
22 000
hospitalizowanych
chorych rocznie
1000 osób rocznie
hospitalizowanych na
Oddziale Urologicznym

KOLEJNA INWESTYCJA
Modernizacja urologii to nie jedyna inwestycja przeprowadzona w zabrzańskiej placówce w ostatnich latach. W 2018 r. oddano do użytku nowe poradnie dla dzieci oraz wyremontowano
stację dializ dla dorosłych. W 2019 r. w szpitalu rozpoczęła się
gruntowna modernizacja oddziałów pediatrycznych. Wartość
tego dofinansowanego przez Unię Europejskiego projektu wyniosła blisko 30 mln zł.
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moczowego przy podejrzeniach nowotworu. Zakupiono również zestaw
do urodynamiki, przydatny w ocenie
zaburzeń funkcjonowania układu
moczowego.
Szpital kupił również nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany na bloku operacyjnym. To
m.in. wysokiej klasy laparoskop,
umożliwiający
przeprowadzanie małoinwazyjnych
operacji
nowotworów miedniczki i moczowodu. Ultrasonograf
z
możliwością
obrazowania
śródoperacyjnego będzie wykorzystywany np.
w operacjach usuwania raki nerki. Ze
środków projektu kupiono również nowoczesne
stoły operacyjne, które pozwalają na
bezpieczne ułożenie chorego podczas długich zabiegów operacyjnych.
W ramach przedsięwzięcia doposa-

Oddział prezentuje się teraz bardzo nowocześnie i estetycznie

żono także
Zakład
Patomorfologii
w nowoczesny,
ekologiczny i bezpieczny sprzęt do obróbki i przechowywania materiału histopatologicznego.

Fot. I. Cieślicki

który specjalizuje się w leczeniu pacjentów pediatrycznych z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), w tym
koordynuje w Polsce leczenie ALL
u niemowląt. Z zabrzańską hematologią przez długie lata związana
była prof. Danuta Sońta-Jakimczyk,
wybitna specjalistka w dziedzinie

SZPITAL W LICZBACH
8,2 mln zł kosztowała przebudowa i wyposażenie
Oddziału Urologicznego w nowy sprzęt
6,9 mln zł to wysokość pozyskanego
dofinansowania ze strony Ministerstwa
Zdrowia i Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
1,3 mln zł to wkład własny szpitala

Szpital Kliniczny nr 1

N A S Z E

Fot. I. Cieślicki

Z A B R Z E
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Przypomnijmy, że Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko
to najstarsza baza kliniczna Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Ze szpitalem związana była m.in. prof. Bożena Hager-Małecka, współtwórczyni
śląskiej pediatrii, której zawdzięczamy powstanie Śląskiego Centrum Pediatrii. W połowie lat 80. utworzona
została kierowana przez prof. Józefa
Dzielickiego Klinika Chirurgii Dziecięcej, w której wykonywano pionierskie zabiegi korekty zniekształconej
klatki piersiowej i operacje laparoskopowe.
W SK nr 1 funkcjonuje Oddział
Hematologii i Onkologii Dziecięcej,

pediatrii, onkologii i hematologii
dziecięcej. W szpitalu funkcjonuje
również jeden z dwóch w województwie śląskim Oddziałów Endokrynologii Dziecięcej, mający m.in. wieloletnie doświadczenie w leczeniu
zaburzeń odżywiania z jadłowstrętem psychicznym i bulimią. Oddział
Patologii Noworodka, jako jedyny
w województwie śląskim, stosuje dializoterapię u noworodków.
Uroczystość otwarcia przebudowanego Oddziału Urologicznego była
połączona z obchodami 35-lecia powstania w Zabrzu Kliniki Urologii.
GOR
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MODERNIZACJA REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA FINISZU

Trwają testy nowoczesnych filtrów
Na finiszu są już prace związane z hermetyzacją działającej w naszym mieście
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W kwietniu ruszyły
testy przygotowanego w nowej części zakładu systemu oczyszczania powietrza.
Ma on neutralizować wszelkie uciążliwości zapachowe.

Hermetyzacja zakładu to efekt współpracy samorządu i firmy FCC

– Po zakończeniu modernizacji
wszystkie procesy biologicznego przetwarzania odpadów będą odbywały
się w szczelnie zamkniętej hali. Powietrze mające kontakt z odpadami
będzie wydostawało się na zewnątrz
przez specjalny system filtrujący. Wykorzystane w nim filtry będą je oczyszczały oraz eliminowały uciążliwości
zapachowe będące efektem przetwarzania odpadów – mówi Krzysztof
Tomczyński, dyrektor ds. inwestycji
i technologii FCC Polska . – Dzięki
temu powietrze wydostające się na zewnątrz będzie całkowicie oczyszczone
– dodaje.
W ramach testowego rozruchu instalacji uruchomione zostały systemy
oczyszczania powietrza procesowego
oraz napowietrzania i zraszania odpadów w nowych tunelach kompostowniczych. Sprawdzenie urządzeń
odbyło się przy pustych tunelach.
Pozwoliło to na ocenę funkcjonowania i współpracy poszczególnych
elementów wentylacji, zarówno przy
sterowaniu ręcznym, jak i automatycznym.
16

Fot. FCC Polska

TAKIE SĄ LICZBY
400 metrów
rur wentylacyjnych
wykorzystanych zostało
w nowej instalacji

56 tysięcy metrów
sześciennych powietrza
może oczyścić w ciągu
godziny nowa instalacja
15 mln zł
to koszt modernizacji
zakładu

Sercem uruchomionej instalacji to składający się z trzech filtrów
system oczyszczający powietrze procesowe. W pierwszej kolejności trafia ono do biofiltra, potem nastąpi
proces oczyszczania mechanicznego
z cząstek stałych, takich jak pyły. Na
końcu powietrze będzie dodatkowo

oczyszczane w filtrze wypełnionym
węglem aktywnym, który jest najlepszym znanym pochłaniaczem związków organicznych.
Z kolei testowany również system
do napowietrzania odpadów składa
się z kanałów transportujących powietrze do tuneli kompostowniczych,
wentylatorów ssąco-tłoczących, klap
umożliwiających sterowanie strumieniem powietrza oraz czujników
temperatury i ciśnienia pozwalających kontrolować przebieg procesów.
Całość aparatury do zarządzania oraz
monitorowania procesem mieści się
w wentylatorowni. Hermetyczna hala
będzie także izolować otoczenie od
hałasu. Wszystkie procesy związane
z przetwarzaniem odpadów, w tym
także załadunek i rozładunek, będą się
odbywać wewnątrz hali.
Montaż wyposażenia kończy budowę nowej części instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.
Objęła ona nową halę operacyjną, kanały kompostownicze oraz wentylatorownię wraz z systemem oczyszczania powietrza. – Kolejnym działaniem
będzie modernizacja istniejącej części, a następnie połączenie jej z nową
częścią zakładu – zapowiada Aldona
Dydak ze spółki FCC Polska. – Modernizacja zakładu to jeden z kilku
elementów programu „Zabrze 2019”.
Jej celem jest pełna hermetyzacja
procesu biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych. Pozwoli to
wyeliminować możliwe uciążliwości
zapachowe i podnieść komfort życia
mieszkańców sąsiadujących z zakładem – dodaje.
Wartość inwestycji, która w całości finansowana jest ze środków Grupy FCC Environment CEE, wyniesie
ponad 15 mln zł.
GOR
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DOBRE WIADOMOŚCI DLA PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Ruszyła wymiana torowisk
W naszym mieście ruszyła wymiana kolejnych odcinków torowisk tramwajowych. W pierwszej kolejności modernizacja objęła rejon placu Teatralnego. W kolejnych miesiącach ekipy
remontowe przeniosą się na ulice Religi i Powstańców Śląskich.

Ekipy remontowe w pierwszej kolejności pojawiły się w rejonie placu Teatralnego

P

rzygotowania do rozpoczęcia
robót trwały od połowy lutego.
Właśnie wtedy podpisana została
umowa dotycząca przebudowy infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul.
Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul.
Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami. – Od
tego czasu wykonawca przygotowywał się do rozpoczęcia prac, uzgodnił
zmiany w organizacji ruchu i rozpoczął badania mostu nad Bytomką –
tłumaczy Andrzej Zowada, rzecznik
spółki Tramwaje Śląskie S.A.
W kwietniu prace ruszyły na dobre. W rejonie placu Teatralnego zdemontowane już zostały stare szyny
i zbutwiałe podkłady. W następnych
etapach prace będą prowadzone

Fot. I. Cieślicki

kolejno w ul. Powstańców Śląskich
i w ul. Religi. Nowe torowiska mają
być gotowe do połowy grudnia. Modernizacja obejmie łącznie około 1,6
km pojedynczego toru wraz siecią
trakcyjną, przebudowę sieci teletechnicznych, kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych,
przebudowę oświetlenia ulicznego
oraz przejazdów drogowo-torowych.
Wykonawcą robót, których koszt
to ponad 23 mln zł, jest konsorcjum krakowskich spółek KZN RAIL
i SPAW-TOR.
Wymiana torowisk w ścisłym centrum Zabrza to element gigantycznego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w aglomeracji. Jest
on współfinansowany przez Unię Eu-

ZMIANY W ROZKŁADACH JAZDY
W związku z remontem torowisk zmieniona została trasa tramwajowej linii nr 3, która obecnie nie kursuje do Mikulczyc, lecz
w relacji Makoszowy pętla – Gliwice zajezdnia. Na wyłączonym
z ruchu tramwajów odcinku Zarząd Transportu Metropolitalnego
uruchomił autobusową komunikację zastępczą oznaczoną jako
T-3, kursującą w relacji Zabrze Goethego – Mikulczyce pętla
z częstotliwością co 20 minut.

ropejską ze środków Funduszu Spójności.
– Rozpoczęliśmy kolejny etap
remontów torowisk tramwajowych
w Zabrzu. Efektem będzie podniesienie jakości podróży oraz zwiększenie
bezpieczeństwa użytkowników dróg
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Warto przypomnieć, że już wcześniej modernizacja objęła torowiska między innymi
wzdłuż ulic 3 Maja, Bytomskiej, Brysza i Wolności. Wykonane zadania,
współfinansowane z budżetu Zabrza,
w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę jakości funkcjonowania tego

Wymienione torowisko wzdłuż ul. 3 Maja

Fot. I. Cieślicki

ekologicznego środka transportu –
dodaje.
Wymiana torowisk w śródmieściu to nie koniec dobrych wieści.
– Podobnie jak przy projekcie realizowanym w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, tak
i teraz będziemy mocno inwestować
w infrastrukturę tramwajową na terenie Zabrza. Rozpoczęte prace to
początek ofensywy inwestycyjnej, za
którą kryją się kolejne modernizacje
długich odcinków torowisk między
innymi wzdłuż ulicy Wolności i ulicy Tarnopolskiej – wylicza Bolesław
Knapik, prezes spółki Tramwaje Śląskie S.A.
GOR
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W ZABRZU ODBYŁA SIĘ XXVI WIELKA GALA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ
ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z KATOWIC

Zabrzanin Rzemieślnikiem Roku
Ryszard Genge, właściciel zabrzańskiej firmy Moto-Test, otrzymał tytuł Rzemieślnika Roku
podczas zorganizowanej 6 kwietnia Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości z Katowic. W uroczystości przygotowanej w Domu Muzyki i Tańca
uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, który odebrał Honorową Złotą Statuetkę.

Gościem tegorocznej gali był prezydent Andrzej Duda

Prezes Izby i prezydent Zabrza

I

Fot. UM Zabrze

zba Rzemieślnicza oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją
pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 r. Do tej pory
potwierdziła kwalifikacje ponad 400
tysięcy osób i obecnie, za pośrednictwem organizacji terytorialnych
i przedsiębiorców, daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy.
Od kilku lat swoją doroczną galę
Izba organizuje w Domu Muzyki
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Rodzinnych” i podziękowała czterem
przyjaciołom środowiska rzemieślniczego województwa śląskiego, wręczając im statuetki „Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła”.
– Bardzo się cieszymy, bo nie dość,
że jesteśmy najlepszą specjalną strefą
ekonomiczną w Polsce, to również
w Europie – zwraca uwagę Janusz
Michałek, prezes KSSE. – Ta nagroda
jest dla nas bardzo cenna, ponieważ
przyznaje ją Izba skupiająca kilkadziesiąt tysięcy rzemieślników. Jest
tak dużym pracodawcą, jak my. Przypomnę, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to 80 tysięcy miejsc
pracy – dodaje.
Fot. UM Zabrze

i Tańca. Uroczystość jest okazją do
nagrodzenia wyróżniających się rzemieślników oraz osób i instytucji
wspierających rozwój rzemiosła. – Tegoroczna edycja wydarzenia zbiega się
z jubileuszem 25-lecia pełnienia przeze mnie funkcji prezesa zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej. Dlatego
jest mi szczególnie miło, że ponownie
spotykamy się integrując środowisko
rzemieślnicze oraz pielęgnując wieloletnie tradycje – podkreśla Jan Klimek,
prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
W tym roku jedenaście firm zostało wyróżnionych nagrodą „Firma z Jakością”. Statuetkę „Firma z Jakością
– Nagroda Specjalna” otrzymali Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A. oraz organizator Targów Piekarniczych, Cukierniczych i Lodziarskich
SweetTARGI. Cztery firmy zostały
wyróżnione nagrodą „Wiarygodny Lider Biznesu”. Izba nagrodziła również
siedem wielopokoleniowych „Firm

Ryszard Genge ze statuetką dla Rzemieślnika
Roku Fot. Izba Rzemieślnicza / Irek Dorożański
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Rzemieślnikiem
Roku
został
Ryszard Genge, właściciel firmy
Moto-Test oraz Starszy Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców
w Zabrzu. – Zaszczyt jest podwójny
– uśmiecha się Ryszard Genge. – To
wyróżnienie jest bardzo ważne jeśli
chodzi o rzemiosło, a odebranie go
z rąk prezydenta to dodatkowa radość
– dodaje.

Nagrodę odebrał dr Janusz Michałek, prezes KSSE

Marian Kurzyca, prezes firmy KŁOS
Fot. Izba Rzemieślnicza / Irek Dorożański

Wśród nagrodzonych rzemieślników nie zabrakło również innych
przedstawicieli Zabrza. Tytuł „Wiarygodny Lider Biznesu” otrzymała
zajmująca się sprzedażą stali zbrojeniowej firma Nowax. Wśród firm
rodzinnych nagrodzona została Piekarnia Ciastkarnia KŁOS. Zabrzański
historyk Dariusz Walerjański otrzymał tytuł „Spolegliwego Przyjaciela
Rzemiosła”.

Nagroda trafiła do firmy Nowax
Fot. Izba Rzemieślnicza / Irek Dorożański
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– Ludzie to największa wartość naszego miasta. Ludzie, którzy pracują
i nie robią tego dla nagród czy wyróżnień – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Serdecznie
gratuluję wszystkim laureatom – dodaje.
Szablą im. Jana Kilińskiego, czyli
najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym, został wyróżniony Mieczysław Kucharski, właściciel hotelu i restauracji Marysin Dwór. Podczas gali
wręczono także medale Gloria Artis.
Złoty otrzymał Krzysztof Dzikowski,
autor tekstów piosenek śpiewanych
m.in. przez zespół Czerwone Gitary.
Srebrny przyznano Jerzemu Skrzypczykowi, perkusiście Czerwonych Gitar, który jako jedyny jest w zespole od
samego początku do teraz.
– Czuję ogromne wzruszenie. To
bardzo bliska sercu nagroda, ponieważ honoruje moje piosenki – mówi
Krzysztof Dzikowski.

„Spolegliwi Przyjaciele Rzemiosła”

Fot. Izba Rzemieślnicza / Irek Dorożański

Laureaci medali Gloria Artis

Fot. UM Zabrze

– Chyba jestem jedynym w Polsce
perkusistą, który otrzymał medal Gloria Artis, a właściwie dwa, ponieważ
mam już brązowy i srebrny. Mam nadzieję, że dociągnę do złotego – śmieje się Jerzy Skrzypczyk.
Muzyczną gwiazdą wieczoru był
Andrzej Sikorowski wraz z córką Mają
Sikorowską i zespołem Sikorowscy.
GOR

Fot. Izba Rzemieślnicza / Irek Dorożański
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W MAJU SWOJE ŚWIĘTO MAJĄ STRAŻACY, HUTNICY I KOKSOWNICY

Pod opieką św. Floriana
Uroczyste poświęcenie sztandaru spółki JSW Koks wpisało się w obchody przypadającego 4 maja wspomnienia św.
Floriana. Tego dnia swoje święto mają również hutnicy oraz
strażacy. Wszystkim składamy jak najlepsze życzenia!

Święty Florian

Poświęcenie sztandaru spółki JSW Koks

U

Fot. UM Zabrze

roczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 28 kwietnia
w zabrzańskim kościele św. Jadwigi.
W ceremonii uczestniczyli m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz
Soszyński z zarządu JSW Koks S.A.
Przypomnijmy, że spółka powstała w wyniku połączenia Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.

i Koksowni Przyjaźń S.A. Jest jednym
z największych producentów i eksporterów koksu i węglopochodnych.
Maj to również czas, gdy słowa
wdzięczności kierujemy w stronę
strażaków. Zabrzańscy ratownicy na
co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Walczą z ogniem, pomagają
ofiarom wypadków, usuwają skutki skażeń chemicznych. W 2018 r.

Francesco del Cossa, 1473. / wikipedia.org

interweniowali prawie 2,5 tysiąca razy.
Jedną trzecią tej liczby stanowiły pożary. Najwięcej pracy strażacy mieli
w kwietniu, sierpniu i lipcu. Odnotowano wówczas odpowiednio 306, 256
i 253 interwencji. Stosunkowo najspokojniejsze okazały się listopad, luty
i styczeń. Interwencji było wówczas od-

Nasi strażacy interweniują rocznie
2,5 tysiąca razy Fot. I. Cieślicki

powiednio 143, 145 i 148. Warto zwrócić uwagę, że zawodowych strażaków
wspierają w Zabrzu ochotnicy. Ponad
sto lat liczy już jednostka OSP w Kończycach, niewiele młodsza jest jednostka w Makoszowach. Strażacy ochotnicy
stacjonują również w Grzybowicach
i Mikulczycach.
Obchody Dnia Strażaka w zabrzańskiej komendzie PSP
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WYJĄTKOWY KONCERT PASYJNY W KOŚCIELE ŚW. ANNY

Resonans zaśpiewał
dla Norberta Kroczka
Pamięci Norberta Kroczka, założyciela i wieloletniego dyrygenta zabrzańskiego chóru młodzieżowego Resonans con tutti, poświęcony był Koncert Pasyjny, jaki 17 kwietnia odbył się
w kościele św. Anny. W tym roku mija ćwierć wieku od śmierci artysty.

P

ubliczność, która wypełniła kościół św. Anny, wysłuchała słynnego „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu artystów
chóru Resonans con tutti oraz Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego.
– To jeden z najważniejszych
utworów muzyki klasycznej – podkreśla Waldemar Gałązka, dyrygent
chóru Resonans con tutti. – Wykonywanie go, dla każdego artysty, który
poczuł śpiew chóralny, to duże wydarzenie i wielka przyjemność. Dla
nas jest to także utwór symboliczny,
ponieważ Mozart, jak wiadomo, nie
dokończył tego dzieła – zwraca uwagę Waldemar Gałązka.
Z dziełem swojego życia, jakim
było stworzenie chóru Resonans con
tutti, nieoczekiwanie rozstał się także Norbert Kroczek. Artysta zmarł
29 kwietnia 1994 r. podczas festiwalu w Cork w Irlandii. „Około godziny
22 ruszamy na scenę. Za nami są tylko Łotysze. Zaczynamy „Jasiu, Jasiu”

Gościem koncertu była Maria Kroczek

– trochę strachliwie, ale „Polonez”
już jest brawurowy, a jeszcze lepsze
„A w tej naszej dolinie”. Huraganowe
oklaski świadczą, że program i wykonanie podobają się publiczności.
Wracamy na tyły sali koncertowej

Artyści chóru Resonans con tutti w kościele św. Anny
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Fot. UM Zabrze

i zaczynamy, jak to zwykle po każdym
występie, analizować co było złe, a co
dobre. Nagle profesor mówi „Trzymajcie mnie” i osuwa się trzymany
przez żonę M. Kroczek i A. Jarczyka
na podłogę, tracąc przytomność. Jest
to trzeci zawał serca – niestety ostatni
w Jego życiu. Natychmiastowa akcja
reanimacyjna dała wprawdzie pozytywny skutek – profesor odzyskał
przytomność, ale dalsze usilne próby
utrzymania Go przy życiu w szpitalu South Infirmary Victoria Hospital
skończyły się niepowodzeniem” –
wspominają artyści chóru Resonans
con tutti na stronie internetowej zespołu.
Kwietniowego koncertu ze wzruszeniem wysłuchała Maria Kroczek,
żona śp. Norberta Kroczka. W kościele św. Anny pojawili się również byli
członkowie chóru, rodziny i przyjaciele chórzystów oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Zabrza.
GOR
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ZA NAMI KOLEJNA ODSŁONA KAMPANII SPOŁECZNEJ „NIEBIESKIE ZABRZE”

Pomagają zrozumieć autyzm
W obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu wpisuje się kampania „Niebieskie
Zabrze”. W jej programie znalazły się m.in. warsztaty plastyczne oraz bieg z udziałem uczniów.

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 15

Fot. UM Zabrze

K

ampania społeczna „Niebieskie
Zabrze” jest kontynuacją licznych
inicjatyw Zespołu Szkół Specjalnych
nr 41 i Stowarzyszenia KONTAKT, podjętych po raz pierwszy w 2009 r. z myślą o osobach dotkniętych autyzmem.
– Chodzi o propagowanie szacunku
dla różnorodności, postaw tolerancji
i integracji między społecznościami
dzieci zdrowych i dotkniętych niepełnosprawnościami. To się udaje, wiele
środowisk włącza się w tę inicjatywę –
podkreśla Teresa Paradowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej.
– Mówiąc o autyzmie, powinniśmy pamiętać, że to są osoby, które mają trud-

Bieg integracyjny w parku Leśnym

ności komunikacyjne, trochę inaczej
zachowują się w środowisku społecznym, co jest utrudnione poprzez fakt,
że bodźce, na które my nie zwracamy
uwagi, dla tych osób mogą stanowić
źródło niepokoju, zagrożenia, albo też
reakcji, które uważa się za nieadekwatne. A to jest ich sposób pokazania, że
hałas, duża zbiorowość ludzi, jakieś wymagania, których nie znają i nie oczekują, są dla nich zbyt trudne – tłumaczy
Teresa Paradowska.
– W naszej placówce również uczą
się dzieci z autyzmem – mówi Grażyna Kasperek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15. – Staramy się obalać

Fot. UM Zabrze

stereotypy dotyczące autyzmu, żeby
nasze dzieci czuły się w naszej szkole
jak najlepiej, a także aby nauczyciele
i uczniowie wiedzieli, jak poruszać się
w temacie autyzmu – dodaje.
Kampania „Niebieskie Zabrze” ma
uświadomić istotę autyzmu oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu
osób dotkniętych tym zaburzeniem.
Obejmuje m.in. akcje informacyjne
prowadzone w miejscach publicznych,
konferencje i szkolenia na temat autyzmu. Wśród tegorocznych inicjatyw
znalazły się także bieg i piknik integracyjny oraz symboliczne wypuszczenie
do nieba niebieskich balonów. 
MM

DEBATA W RAMACH PROJEKTU „MIASTA IDEI” ODBYŁA SIĘ W ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ

Zabrze wie, jak przyciągać inwestorów
„Tereny inwestycyjne w Zabrzu. Jak przyciągnąć nowych inwestorów?” pod takim hasłem
w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza odbyła się debata w ramach realizowanego
przez Gazetę Wyborczą projektu „Miasta Idei”.
– Zabrze w ostatnich latach pokazało, że potrafi dobrze przygotować się do
przyciągania inwestorów. Zabrze doskonale odrobiło swoją lekcję i na nową falę
napływu innych firm jest dobrze przygotowane – mówił dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zabrze w przeszłości było miastem
przemysłowym. Dziś po kopalniach
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zostało wspomnienie. Ale zostali też
wspaniali ludzie, którzy potrafią pracować, identyfikują się z miastem i mają
szerokie horyzonty. Dlatego Zabrze
działa wielopłaszczyznowo – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. - Staramy się stworzyć
nowe przestrzenie dla inwestorów. Nie
zapominamy też o tych przestrzeniach,

które służyły przedsiębiorcom. Wszystko to realizujemy, mając na uwadze, że
Zabrze to miasto medycyny, turystyki,
kultury, sportu, miasto poprzemysłowe, ale, co jeszcze raz chcę podkreślić,
miasto wspaniałych ludzi, otwartych
na zmiany i chętnych do podejmowania nowych wyzwań – zaznaczała prezydent Zabrza.
MM
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W KWIETNIU OBCHODZILIŚMY XXVI TYDZIEŃ ZIEMI

Z troską o nasze środowisko
„Człowiek – zagrożony gatunek?” to hasło trwającego od 24 do 30 kwietnia XXVI Tygodnia
Ziemi. Zainaugurował go wykład dr. Tomasza Rożka, którego można było wysłuchać
w Łaźni Łańcuszkowej.

Dr Tomasz Rożek

Fot. Tomasz Jodłowski

T

egoroczny Tydzień Ziemi był swego rodzaju przeglądem zagrożeń
dla naszego gatunku, a w konsekwencji dla całego środowiska naturalnego.
Organizatorzy chcieli diagnozować
stan istniejący oraz wskazywać dobre
praktyki i drogi przezwyciężania różnorodnych zagrożeń.
W programie Tygodnia Ziemi znalazły się m.in. interesujące wykłady.
O tym, czy powinniśmy się obawiać
sztucznej inteligencji, opowiadał dr

Miejski Ogród Botaniczny

Fot. UM Zabrze

Tomasz Rożek, fizyk i dziennikarz
naukowy.
– To jeden z tematów, o których
bardzo dużo słyszymy, trochę mówimy, ale warto go uporządkować
– uśmiecha się dr Tomasz Rożek. –
Jednym z celów takich spotkań jest
pokazanie, jak wiele zależy od nas.
Jeżeli wiemy, jak korzystać z pewnych
technologii, to prawdopodobieństwo, że użyjemy ich źle, jest dużo
mniejsze – dodaje.

W ramach Tygodnia Ziemi niespodzianki dla najmłodszych przygotował Miejski Ogród Botaniczny. W Łaźni Łańcuszkowej otwarta
została z kolei wystawa fotografii
przyrodniczej Tomasza Sczansnego
„Śląsk naturalnie”. Można ją oglądać do 2 czerwca. Wstęp wolny. Organizatorem przedsięwzięcia jest
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. 
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RUSZA NOWY SEZON ZABRZAŃSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

eś
Igor Ci

licki

Więcej stacji i rowerów
Na 6 maja zaplanowano start kolejnego sezonu Zabrzańskiego
Roweru Miejskiego. W tym roku do dyspozycji mieszkańców
będzie zarówno więcej rowerów, jak i stacji ich wypożyczeń.
W ubiegłym roku mieszkańcy
mogli wypożyczać rowery w sześciu
miejscach naszego miasta: przy Politechnice Śląskiej (ul. Roosevelta),
dworcu PKP, w Rokitnicy (pętla autobusowa), w sąsiedztwie Kopalni Guido (ul. 3 Maja), Sztolni Królowa Luiza
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(ul. Miarki) oraz Łaźni Łańcuszkowej
Sztolni Królowa Luiza (ul. Wolności).
Teraz powstały dwie kolejne stacje:
w Grzybowicach oraz przy kompleksie rekreacyjnym Aquarius Kopernik.
W poprzednim sezonie do dyspozycji wypożyczających było 50 ro-

werów. Tym razem przygotowanych
zostało 65 rowerów: 62 standardowe,
dwa tandemy i jeden typu cargo.


GOR
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ZA NAMI ÓSMA EDYCJA OPERACJI META

Maturzyści przejęli miasto
Już po raz ósmy maturzyści opanowali Zabrze. W piątek 26 kwietnia na skwerze
przy ul. Powstańców Śląskich wystartowała „Operacja Meta”. Na imprezie promującej bezpieczną i dobrą zabawę zagrał zabrzański zespół The Night Springs.
– „Operacja Meta” to jedyne w regionie, jeśli nie w całej Polsce, tego
typu święto maturzystów – mówi Paweł Franzke z Centrum Organizacji
Pozarządowych w Zabrzu. – Chcemy
zaproponować chwilę relaksu przed
trudnymi egzaminami, które ich
czekają. Może ta chwila rozluźnienia
bardzo im się przyda – dodaje.
Tegoroczna impreza tradycyjnie
już rozpoczęła się od wypuszczenia
w niebo balonów w barwach Zabrza.
Dla maturzystów zagrał młody zabrzański zespół The Night Springs,
który przygotował wyjątkowo energetyczny zestaw muzyczny. – Pozyskaliśmy wielu partnerów, którzy
przygotowali dla maturzystów mnóstwo zniżek i promocji. Część z ofert
będzie obowiązywać aż do końca czerwca – zwraca uwagę Paweł
Franzke. – Każdy maturzysta uczący się w Zabrzu otrzymał w szkole
specjalną kartę pamiątkową, która
w połączeniu z pieczątką przybitą
podczas „Operacji Meta” otwierała

Maturzyści wypuścili w niebo bal ony w barwach Zabrza

Fot. UM Zabrze

– Życzę wszystkim maturzystom,
aby egzamin dojrzałości był udanym
krokiem w dorosłe życie, a uzyskane
wyniki pozwoliły na podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach
– mówił zastępca prezydenta Zabrza
Krzysztof Lewandowski.
GOR

drogę do czerpania z imprezy pełnymi garściami – dodaje.
– Cieszymy się, że możemy w ten
sposób świętować ostatnie wolne
dni przed maturą – uśmiecha się
Żaneta, jedna z tegorocznych maturzystek.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA WIOSENNĄ IMPREZĘ
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Majowe Granie
w parku przy Dubiela
Na 25 maja zaplanowano tegoroczną edycję imprezy plenerowej
Majowe Granie. Bawić się będziemy w parku przy ul. Dubiela.
– Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Z pewnością nie zabraknie
atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak
i nieco starszych mieszkańców – podkreśla Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
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Majowe Granie na stałe wpisało
się już w kalendarz imprez organizowanych w naszym mieście. Co roku
przyciąga tłumy zabrzan, na których
czekają koncerty, ciekawe warsztaty
czy też występy laureatów artystycz-

nych festiwali. Szczegółowy program
tegorocznej imprezy już wkrótce
pojawi się na stronie internetowej
www.mok.art.pl.
MM
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W MAJU ODBĘDZIE SIĘ 22. EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU RYSOWANIA

Młodzi artyści przy sztalugach
Co roku przyciąga około tysiąca artystów, którym pozuje setka modeli. W hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki odbędzie się 31 maja 22. Międzynarodowy Festiwal
Rysowania. W tym roku towarzyszyć mu będzie hasło „Świat ekorobotów”.

M

iędzynarodowy Festiwal Rysowania na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych organizowanych w naszym mieście. Biorą
w nim udział osoby bez ograniczeń
wiekowych, które łączy jedno: pasja
rysowania.
– Zaczęło się od idei, którą pani
prezydent, a wówczas dyrektor szkoły plastycznej, zaczęła propagować.
Festiwal ewoluował, od sali gimnastycznej, po halę Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, gdzie spotyka się
około tysiąca uczestników. Chcemy,
aby to było wielkie święto rysunku.
Wśród uczestników można spotkać
i przedszkolaków, i seniorów. Są
oni oceniani w różnych kategoriach
przez profesjonalne jury – mówi
Wojciech Werner, dyrektor Zespołu
Szkół nr 18, do którego należy zabrzański plastyk.
Tegoroczną edycję festiwalu zaplanowano na 31 maja. Hala będzie

Międzynarodowy Festiwal Rysowania przyciąga co roku około tysiąca osób

otwarta od godziny 10. Oficjalne
rozpoczęcie zaplanowano godzinę
później. Uczestnicy powinni mieć
swoje przybory i materiały do rysowania. Na miejscu będzie można kupić m.in. brystol i ołówki. – Jurorami
będą wykładowcy z wyższych uczelni

Fot. I. Cieślicki

plastycznych – zwraca uwagę Witold
Berus, jeden z organizatorów imprezy. – Wystawę laureatów oraz wręczenie nagród i katalogów z najlepszymi
rysunkami zaplanowano po letnich
wakacjach – dodaje.
MM
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W MAJU ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA IMPREZY STUDENT FEST

Zabrzańscy studenci
zapraszają na juwenalia
Na 30 maja zaplanowano kolejną edycję zabrzańskich juwenaliów. Imprezy
wpisujące się w program tegorocznego Student Festu będą się odbywać
na Arenie Zabrze oraz w kampusie Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta.
– W programie znajdziemy wykłady
popularnonaukowe, turniej piłkarski
oraz koncerty – wylicza Mariusz Dajczak z biura organizacyjnego imprezy.
Na Arenie Zabrze zmierzą się ze
sobą drużyny studentów i wykładowców Wydziału Organizacji i Zarzą-
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dzania oraz Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz Urzędu Miejskiego. – Po turnieju przenosimy się pod
scenę, gdzie odbędą się fantastyczne

koncerty przeplatane konkursami –
zapowiada Mariusz Dajczak.
Student Fest co roku przyciąga tłumy. Wśród uczestników imprezy są
zarówno studenci, jak i mieszkańcy Zabrza i okolicznych miast.
GOR
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UCZCILIŚMY PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
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Ludzie, o których zawsze
będziemy pamiętać

W parku im. Poległych Bohaterów odbyły się 10 kwietnia uroczystości z okazji rocznicy
zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. W kościele św. Kamila odprawiona została
wcześniej msza w intencji ofiar obu tragedii.

Śp. Krystyna Bochenek

W

tym roku mija 79. rocznica
zbrodni katyńskiej, której ofiarami byli polscy oficerowie, policjanci, urzędnicy państwowi oraz inteligencja. Jak wynika z ustaleń Instytutu
Pamięci Narodowej, zginęło wówczas
ponad 21,7 tysiąca Polaków. 10 kwietnia 2010 r. w drodze do Smoleńska
rozbił się samolot, na pokładzie którego znajdowało się 96 osób udających się na obchody 70. rocznicy tej

Tegoroczne uroczystości w parku przy ul. Dubiela

26

Śp. Grzegorz Dolniak

tragedii. Zginęli m.in. prezydent RP
Lech Kaczyński z małżonką, Ryszard
Kaczorowski, ostatni prezydent RP
na uchodźstwie, parlamentarzyści,
przedstawiciele instytucji państwowych, dowódcy Sił Zbrojnych RP.
Wśród ofiar były osoby mocno związane z Zabrzem: Krystyna Bochenek,
Grzegorz Dolniak i Maciej Płażyński.
W naszym mieście o tragedii przypominają tablice i symboliczne dęby

Śp. Maciej Płażyński

zasadzone w parku im. Poległych Bohaterów.
W środowy poranek 10 kwietnia
spotkali się przy nich przedstawiciele samorządu, służb mundurowych,
instytucji miejskich, organizacji pozarządowych oraz szkół. Podczas
uroczystości, którą rozpoczęło odegranie hejnału miasta, przy tablicach
złożono kwiaty i zapalono znicze.
Okolicznościową modlitwę odmówił
ojciec Wojciech Węglicki, proboszcz
parafii św. Kamila.
– Rocznice są szczególnymi momentami, które każą nam się zatrzymać i pomyśleć, w jaką stronę
Fot. UM
idziemy – mówi prezydent
Zab
rze
Zabrza
Małgorzata
Mańka-Szulik. – Dziś
chcemy uczcić pamięć tych, którzy odeszli, ale
jednocześnie
z tej trudnej
lekcji
chcemy
wyciągać wnioski na przyszłość
– dodaje.
GOR
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JUŻ PO RAZ TRZYNASTY W ZABRZU ODBYŁY SIĘ DNI PAPIESKIE

Nauka św. Jana Pawła II
wciąż wskazuje nam drogę
Projekcja filmu, wernisaż wystawy, wieczór literacki i tradycyjne spotkanie przy kremówkach wpisały się w obchody trzynastej już edycji Dni Papieskich. Cykl wydarzeń poświęconych św. Janowi Pawłowi II trwał od 2 do 8 kwietnia.

Wieńczący Dni Papieskie panel dyskusyjny w Teatrze Nowym

O

bchody Dni Papieskich zainaugurowane zostały 2 kwietnia
w Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie zaprezentowano film
„Jako w niebie, tak i w Komańczy”
w reżyserii Macieja Wójcika. To fabularyzowany dokument przedstawiający historię internowania prymasa
Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.
Kolejnego dnia w Kaplicy św. Barbary
Kopalni Guido można było posłuchać
recitalu gitarowego Patryka Filipowicza „Do Ciebie pieśnią wołam Panie”.
Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła z kolei 4 kwietnia do Czytelni Ogólnej na wieczór literacki inspirowany
pamięcią o św. Janie Pawle II.
– Z jednej strony przywołujemy
teksty Karola Wojtyły i Jana Pawła II.
Z drugiej przybliżamy publiczności
teksty osób, które korzystają z nauk
Jana Pawła II i w swoich tekstach odnoszą się do tych nauk – mówi Henryk
Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zabrzu.
W ramach Dni Papieskich w kościele św. Pawła Apostoła otwarta
została wystawa „A przecież nie cały
umieram”, na której zaprezentowano
materiały prasowe z okresu śmierci
Ojca Świętego.
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Fot. UM Zabrze

Zwieńczeniem Dni Papieskich
była zorganizowana w Teatrze Nowym
dyskusja na temat „Jak odmienić oblicze ziemi? Tej ziemi”. Wzięli w niej
udział prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, ks. Roman Chromy –
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa
Kurii Metropolitalnej w Katowicach,
architekt prof. Krzysztof Gasidło oraz
prof. Zbigniew Kadłubek, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
– My, jako architekci, urbaniści,
dosłownie odmieniamy oblicze tej
ziemi. Ale tak naprawdę wszyscy odmieniamy oblicze ziemi. Chodzi o to,
żeby je odmieniać w sposób odpowiedzialny – zwraca uwagę prof. Krzysztof Gasidło.
– Dzisiaj, kiedy naszego Ojca Świętego nie ma już wśród nas, jego słowa
wybrzmiewają jeszcze mocniej. Jego
przesłania i myśli są z nami i przypominają, że kiedyś przyjdzie moment,
w którym będziemy musieli zdać
relację z tego, co udało nam się
osiągnąć na ziemskiej drodze, na
ile kochaliśmy drugiego człowieka – mówi prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
– To były piękne obchody Dni
Papieskich, pełne skupienia i my-

Św. Jan Paweł II

Fot. wikimedia / cc

śli, ale także sztuki, dyskusji. Dziękujemy za udział wszystkim mieszkańcom
– podsumowuje Czesław Zdechlikiewicz z Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
GOR

Recital gitarowy w kaplicy św. Barbary
na poziomie 170 Kopalni Guido Fot. UM Zabrze
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ZA NAMI ÓSMA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TAŃCA IGRASZKI

Scena pełna pozytywnej energii
Ponad 700 młodych tancerzy zaprezentowało się na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zabrzu podczas kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Igraszki. Impreza zorganizowana została już po raz ósmy.
zaprezentowały – mówi Joanna Trętowska z jury festiwalu.
Laureatów tegorocznej edycji
roztańczonego festiwalu można było
podziwiać podczas koncertu galowego, który odbył się 12 kwietnia na
scenie Miejskiego Ośrodka Kultury.
– Serdecznie dziękujemy dzieciom za
barwne występy
Fot. MO
K.
i mnóstwo
pozytywFot.

Scena Miejskiego Ośrodka Kultury aż kipiała pozytywną energią

F

estiwal Igraszki skierowany jest
do dzieci w wieku od trzech do
ośmiu lat. W rywalizacji biorą udział
soliści, duety oraz zespoły. W tym
roku w imprezie wzięło udział 750
młodych tancerzy, którzy zaprezentowali 68 występów tanecznych przygotowanych pod okiem 55 choreografów.
– W Igraszkach bierzemy udział
po raz pierwszy. Wrażenia są bardzo
dobre. Jest sympatyczna atmosfera
i duża różnorodność. Lubimy takie festiwale, gdzie czuć pozytywną energię
bijącą od tylu dzieci, uśmiechniętych,
radosnych i zadowolonych z tego, co
robią – uśmiecha się Tomasz Podgórski, instruktor tańca i choreograf.
– Taniec to moja wielka pasja.
Zaczęła się dwa lata temu, kiedy zachęciła mnie moja koleżanka i już
tak zostało. Na festiwalu bardzo mi
się podoba – podkreśla Ania, jedna
z uczestniczek.
Jurorzy, oceniający występy małych artystów, mieli nie lada kłopot,
by wyłonić laureatów. – Kierujemy
się różnymi kryteriami. Patrzymy
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MO
K.

Fot. MOK

na technikę,
dobór
strojów, bierzemy
pod
uwagę choreografię i ogólną radość dziecka podczas
wykonania. Dzieci są dobrze przygotowane. Widać, że trenerzy, instruktorzy i opiekunowie włożyli bardzo
dużo pracy w to, by dzieci dobrze się

Efektowna choreografia i stroje robiły wrażenie

nej energii, instruktorom
i rodzicom za trud przygotowań,
a jurorom za zaangażowanie i pomoc
merytoryczną – podsumowuje Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zabrzu.
MM

Fot. MOK
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W ZABRZU ODBYŁA SIĘ KOLEJNA ODSŁONA PROJEKTU TATO.NET

Ojcowie dzielili się doświadczeniem
Wymianie doświadczeń związanych z ojcostwem oraz zdobywaniu praktycznej wiedzy na
temat okazywania miłości i szacunku w rodzinie służyło forum „Tato.Net Odkrywamy ojcostwo”, które po raz kolejny zorganizowane zostało w Zabrzu.

Panel dyskusyjny w ramach tegorocznej edycji wydarzenia

– Miłość i szacunek to wartości
centralne w budowaniu każdej międzyosobowej więzi. Wartości, które
dzisiaj przez nas, mężczyzn, muszą
być ponownie odkryte. Co więcej, to
są również wartości, które wzajemnie
się wzmacniają. Dzieci potrzebują
bezwarunkowej miłości ojca. Takie
doświadczenie motywuje je do okazywania postawy szacunku. Z kolei

Fot. UM Zabrze

szacunek okazywany ojcom pomaga
im kochać w sposób bezwarunkowy
– uważa dr Emerson Eggerichs ze Stanów Zjednoczonych, jeden z gości forum „Tato.Net Odkrywamy ojcostwo”.
Tato.Net to jedyna polska organizacja skierowana do ojców, która posiada własne zaplecze naukowe. Organizacja czerpie zarówno z dorobku
krajowych socjologów i psycholo-

gów, jak i zagranicznych ekspertów
w dziedzinie badań nad rodziną,
a szczególnie nad rolą ojca w rodzinie
i społeczeństwie.
– Tato.Net jest inicjatywą upowszechniającą społecznie cenny
wzorzec ojca. Bowiem tylko kochająca się rodzina zapewnia warunki do właściwego wychowania
młodego pokolenia, dając poczucie bezpieczeństwa wynikające
z szacunku, autorytetów i tradycji –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
W
kwietniowym
spotkaniu
uczestniczyli specjaliści z zakresu
wielu dziedzin, m.in.: instruktor ratownictwa górskiego Jarosław Bator,
prezes Fundacji Międzynarodowego
Instytutu Edukacji dr hab. Kazimierz
Korab, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
dr hab. Grzegorz Grochowski.
GOR

ZA NAMI XII WOJEWÓDZKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW

Rywalizacja na głosy
Piosenka polska w Unii Europejskiej to hasło towarzyszące dwunastej już edycji Wojewódzkiego Festiwalu Młodych
Talentów, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 5.

M

łodych artystów oceniało jury,
któremu przewodniczył Bartek Caboń, absolwent Wydziału Jazzu
i Muzyki Estradowej Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
współpracujący m.in. z Budką Suflera,
Urszulą czy Edytą Górniak.
W kategorii klas I–III pierwsze
miejsce zajął Karol Cieślik z Grupy Ar-
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tystycznej Czelodka w Rydułtowach.
W kategorii klas IV–VI triumfowała Patrycja Sinicka ze Szkoły Podstawowej
nr 6 w Sosnowcu. W kategorii obejmującej klasy VII–VIII oraz III klasę gimnazjum najwyżej oceniona została Emilia
Grzelak z Kobióru. Z kolei wśród szkół
ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce
zajęła Jadwiga Lazar ze Śląskiej Szkoły

Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach.
– Nasz festiwal rozpoczął się od
warsztatów wokalnych, które zorganizowaliśmy. Liczba chętnych przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
To zachęciło nas do zorganizowania
festiwalu – mówi Alicja Korol, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5. 
GOR
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PRZYBLIŻAMY DZIEJE KOLEJNEJ Z DZIELNIC NASZEGO MIASTA

Zaborze i jego mieszkańcy
Zaborze, przez całe wieki było wsią rozrastającą się pomiędzy obecnymi ulicami ks.
Korczoka, Kawika i Pordzika. Dopiero od początku XIX wieku dysponujemy danymi statystycznymi na temat tej miejscowości, publikowanymi w różnego typu opisach Śląska.

W

1819 r. w Zaborzu mieszkało 315
osób, a w 1830 r. 345 osób w 70 domach (wszyscy byli katolikami). Piętnaście lat później w 100 domach mieszkały
854 osoby. Oprócz katolików było to pięciu ewangelików i troje żydów. W Zaborzu były w tym czasie dwie karczmy, kuźnia, rzeźnik i trzech piekarzy, hodowano
305 sztuk bydła i 180 świń. W 1861 r.
w Zaborzu było 147 domów prywatnych i 176 budynków gospodarczych.
Mieszkało w nich 2147 osób, w tym 2013
katolików, 63 ewangelików i 71 żydów.
Dominium, należące do hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka, miało 572 morgi powierzchni, zaś grunty
należące do zaborskich chłopów – 1046
mórg.
Na początku XVII w. na wschód od
Zaborza powstał folwark Poręba, przy
którym z czasem rozwinęła się pierwsza z zaborskich kolonii. Pierwsze
domy postawiono po północnej stronie obecnej ul. Wolności i wschodniej
stronie ul. S. Struzika (będącej przedłużeniem ul. Bielszowickiej). Założenie
kolejnych kolonii w Zaborzu związane
jest z powstaniem i rozbudową kopalni
„Królowa Luiza”. 20 kwietnia 1869 r. pomiędzy Królewską Inspekcją Górniczą
w Zabrzu a 26 pracownikami kopalni
została podpisana umowa umożliwiająca górnikom nabycie parcel i wybudowanie domów mieszkalnych. Jako
lokalizację pod zabudowę wyznaczono
teren wzdłuż ul. Wolności, na odcinku
pomiędzy ulicami: Jodłową i Mikołowską. Od południa działki graniczyły z ul.
Małgorzaty. W tym czasie na północ od
ul. Wolności ciągnęły się pola uprawne
zaborskich chłopów, a na południe –
grunty dominium. Wybudowanie tego
osiedla dało początek Kolonii A, należącej administracyjnie do Zaborza.
Z czasem zabudowana została również
północna strona ul. Wolności – powstały tam m.in. oba ratusze, szkoła, kościół
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Zaborze Kolonia A – nieistniejąca zabudowa przy ul. Wolności Fot. Muzeum Miejskiego w Zabrzu

z cmentarzem i szpital, co uczyniło
z Kolonii A centralne miejsce Zaborza.
W tym samym roku tereny położone na południe od budowanych szybów „Poręba” kopalni „Królowa Luiza”
podzielono na 10–13-arowe parcele
i przekazano nieodpłatnie robotnikom
pracującym przy kopaniu tych szybów,
chcącym wybudować własne domy.
Równocześnie postanowiono udzielić
im nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 1500 marek, spłacanej w ratach
miesięcznych. Warunkiem otrzymania
parceli i pożyczki było wybudowanie
w ciągu jednego roku domu, w którym mogłyby zamieszkać co najmniej
trzy rodziny. Ponadto w żadnym z pomieszczeń nie mógł być prowadzony
wyszynk napojów alkoholowych.
Jeszcze w tym samym 1869 r. pierwsze domy stanęły przy obecnych ulicach Wiejskiej, W. Bogusławskiego i W.
Wróblewskiego. Ponieważ głód mieszkań był nadal duży, w kolejnych latach
wydzielono na tych samych warunkach
nowe parcele przy kolejnych ośmiu ulicach. W 1884 r. domy zaczęły powstawać przy trzech następnych ulicach,
a w 1890 – przy jeszcze trzech. Nowo
powstałą kolonię nazwano „Zaborze
Kolonia B”. Szybko utarła się dla niej
nieoficjalna nazwa „Na czternastem”

lub „Czternastka”. Nazwy te pochodzą
od szybiku nr 14 Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej, znajdującego się
na przedłużeniu ul. Racławickiej.
Około 1870 r. pomiędzy obecnymi
ulicami 3 Maja, J. Rymera i Kolejową
wybudowano z kolei Kolonię C, również należącą administracyjnie do gminy Zaborze.
Od lat 70. XIX w. dysponujemy
danymi z przeprowadzanych co kilka
lat w Niemczech spisów powszechnych. 1 grudnia 1871 r. naliczono
5914 zaborzan, w tym 3047 mężczyzn i 2867 kobiet. 5404 z nich było
katolikami, 321 – ewangelikami, 189
– żydami; tworzyli 1255 gospodarstw
domowych zamieszkujących w 361
domach. 1865 zaborzan urodziło się
w tej miejscowości. Prawie 1/3 (1764
osoby) stanowiły dzieci poniżej dziesiątego roku życia. Wśród pozostałych
mieszkańców 1441 stanowili analfabeci, 2486 potrafiło pisać i czytać,
a 223 nie rozpoczęło nauki szkolnej.
W Zaborzu wykazano czterech niewidomych, pięcioro głuchoniemych
i pięcioro chorych psychicznie. W całej miejscowości wymieniono siedem
zamieszkałych miejsc: w Zaborzu Wsi
w 113 domach mieszkało 1529 osób;
w Porębie w 58 domach mieszkały
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1054 osoby; w Kolonii A w 40 domach
mieszkało 797 osób; w Kolonii B w 61
domach mieszkało 1001 osób; w Kolonii C w 36 domach mieszkały 582 osoby. Na starych mapach i pocztówkach
oraz w opracowaniach statystycznych
pojawiają się jeszcze dwie mniej znane
nazwy. Pierwsza z nich to „Coaks-Anstalten” (Koksownie) zmieniona następnie na „Koaksplatz” (Plac Koksowy), pochodząca od znajdujących się
tam kilku koksowni. Ta część Zaborza
zlokalizowana była przy ul. Wolności przy wylocie ul. H. Sienkiewicza.
W 1871 r. w 36 domach mieszkało
tam 730 osób. Druga, to „Redenhütte”
(Huta „Reden”) obejmująca zaborską
część tego zakładu przemysłowego.
W 1871 r. w 17 domach mieszkało tam
221 osób.
W ciągu następnych czternastu lat
liczba zaborzan wzrosła ponad dwukrotnie. 1 grudnia 1885 r. było ich już
12 552: 6449 mężczyzn i 6103 kobiety.
Liczba katolików wzrosła do 11 776,
liczba ewangelików wzrosła do 590,
zaś liczba żydów spadła do 186. Przybyło również domów – było ich już 544.
Tym razem jako miejsca zamieszkałe
w Zaborzu wymieniono: Plac Koksowy z 21 domami i 695 mieszkańcami;
Kopalnię „Królowa Luiza” z 16 domami
i 297 mieszkańcami; Kolonię A z 43 domami i 1144 mieszkańcami; Kolonię B
ze 194 domami i 4650 mieszkańcami;
Kolonię C z 54 domami i 1398 mieszkańcami; Porębę z 75 domami i 2064
mieszkańcami; Hutę „Reden” z 13 domami i 184 mieszkańcami oraz Szyby
„Poręba” z dwoma domami i 45 mieszkańcami. Dodatkowo w dominium,
nazywanym w tym czasie obszarem
dworskim, w dwóch domach mieszkało 123 katolików (64 mężczyzn i 59
kobiet).
2 grudnia 1895 r. w Zaborzu spisano 645 domów i 18 389 mieszkańców,
w tym 9113 mężczyzn i 9276 kobiet.
Było wśród nich 17 611 katolików, 615
ewangelików i 163 żydów. W obszarze dworskim Zaborze w 119 domach
mieszkało 4312 osób (2124 mężczyzn
i 2188 kobiet): 4044 katolików, 216
ewangelików i 52 żydów.
W 1905 r. obszar dworski Zaborze
włączono do gminy Zaborze. 1 grudnia
1905 r. liczba mieszkańców powiększonej tak gminy wynosiła 25 973 osoby,
w tym 13 084 mężczyzn i 12 889 kobiet.
Do dyspozycji 11 698 gospodarstw
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domowych było 836 domów zamieszkanych i siedem domów niezamieszkanych. Oprócz 24 759 katolików, żyło
tam 1032 ewangelików, ośmiu innych
chrześcijan, a także 167 żydów.
Ciekawe dane przyniósł kolejny
spis powszechny, który odbył się 1
grudnia 1910 r. Gmina Zaborze miała powierzchnię 735,1 hektara i stały
w niej 853 domy. Wśród 27 065 mieszkańców było prawie po równo reprezentantów obu płci: 13 559 mężczyzn
i 13 506 kobiet. W spisie tym spytano
o „Muttersprache”, czyli język ojczysty.
8879 osób podało język niemiecki. Było
wśród nich 7843 katolików, 895 ewangelików, 131 żydów i 10 osób innych
wyznań. Aż 16 386 osób podało jako
język ojczysty polski. Było wśród nich
16 328 katolików i 58 ewangelików. 44
osoby podały inny język, a 1756 – język
niemiecki i jeden inny.
Kolejny spis powszechny odbył się
w Niemczech w czasie pierwszej wojny
światowej. 1 grudnia 1916 r. w Zaborzu
spisano 25 304 mieszkańców – 11 814
mężczyzn i 13 490 kobiet. 206 mężczyzn służyło w tym czasie w armii
niemieckiej, a aż 771 znajdowało się
w niewoli państw Ententy.
W październiku 1919 r. Zaborze
liczyło 25 432 mieszkańców. Podczas
przeprowadzonego 20 marca 1921 r.
plebiscytu do głosowania uprawnionych było 15 386 osób: 13 308 osób
urodzonych i nadal mieszkających
w Zaborzu; 1722 osoby urodzone
w Zaborzu, ale tam nie mieszkające
(tzw. emigranci) oraz 356 osób nie urodzonych w Zaborzu, ale tam zamieszkałych. Udział w plebiscycie wzięło
15 081 osób, z czego 8851 głosowało za
pozostaniem Górnego Śląska w Niemczech, a 6051 za przyłączeniem go do
Polski. 179 głosów unieważniono.
W listopadzie 1923 r., już po podziale Górnego Śląska, Zaborze liczyło 28 970 mieszkańców. W czasie
kolejnego spisu powszechnego, który
przeprowadzono 16 czerwca 1925 r.,
również pytano o język ojczysty. Wśród
29 208 zaborzan naliczono 14 566
mężczyzn i 14 642 kobiety.
Język niemiecki jako ojczysty podało 18 619 osób, a język polski jedynie 1127 osób. Aż 9435 osób podało
oba języki, 9 – inny język, a 18 – niemiecki i inny. Wśród mieszkańców
Zaborza było 27 116 katolików, 1815
ewangelików, 36 chrześcijan innego

obrządku, 107 żydów i 134 osoby innych wyznań.
1 stycznia 1927 r. Zaborze wraz
z Biskupicami i Maciejowem włączono
do Zabrza. Zaborze zajmowało wtedy obszar 963 ha i mieszkało w nim
29 858 osób. W następnych latach liczbę mieszkańców Zabrza i jego dzielnic podawano według stanu na dzień
10 października. W 1927 r. Zaborze
liczyło 30 123 mieszkańców, w 1928 –
30 125, w 1929 – 30 664, 1930 – 30 525,
1931 – 30 690, 1932 – 30 720, 1933
– 29 954. W 1934 r. naliczono 29 477
zaborzan, w tym 14 513 mężczyzn
i 14 964 kobiety. Po raz ostatni podano
wtedy również liczby wyznawców poszczególnych religii. Było to 27 284 katolików, 1867 ewangelików, 86 żydów
i 241 wyznawców innych religii.
Druga wojna światowa i jej konsekwencje odbiły się także na obliczu
Zaborza. Mniejszość polską spotkały
represje, wielu działaczy polonijnych
zginęło w obozach koncentracyjnych. Mężczyźni, powołani do armii
niemieckiej, ginęli na frontach, część
z nich dostała się do niewoli, z której
nie wszyscy wrócili. W lutym 1945 r.
również zaborzanie wywożeni byli
do pracy w radzieckich kopalniach.
W wyniku weryfikacji część ludności zmuszona została do wyjazdu
do Niemiec, wielu decydowało się
na taki wyjazd w następnych dziesięcioleciach. Na ich miejsce napływali Polacy z Kresów Wschodnich
II Rzeczypospolitej i innych części
Polski, repatrianci z Francji. Niestety, nie udało się dotrzeć do zbyt
wielu danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców Zaborza w okresie powojennym. Według
spisu powszechnego przeprowadzonego 12 grudnia 1970 r., Zaborze
z 20 350 mieszkańcami było wtedy
trzecią, po Śródmieściu i Rokitnicy, najludniejszą dzielnicą Zabrza.
W następnym trzydziestoleciu liczba
mieszkańców Zaborza zwiększyła się
o połowę – pod koniec 1999 r. było to
już 31 080 osób. W ciągu kolejnych
dwudziestu lat liczba mieszkańców Zaborza znowu zaczęła spadać.
14 grudnia 2011 r. w Zaborzu zameldowane były 21 194 osoby; z tego
w Zaborzu Północ – 16 760 osób,
a w Zaborzu Południe – 4434.
Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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MUZEUM MIEJSKIE ZAPRASZA NA WYSTAWĘ POŚWIĘCONĄ SUKCESOWI SZCZYPIORNISTÓW

Pogoń za mistrzostwem
28 maja 1989 roku to jeden z najważniejszych dni w historii zabrzańskiego szczypiorniaka. Po wielu nieudanych próbach zdobycia mistrzostwa Polski przez piłkarzy ręcznych Pogoni Zabrze, w końcu udało się zrealizować marzenia kibiców.
O sukcesie przypomina wystawa, którą od 16 maja do 18 sierpnia będzie można
oglądać w galerii Muzeum Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich.

J

uż w 1988 r. zabrzanie byli
o krok od zdobycia złotego medalu. Na przeszkodzie
stanęła drużyna Wybrzeża
Gdańsk oraz zmiany w regulaminie rozgrywek. Gdyby
liga odbyła się w „starym” systemie, to zabrzanie zdobyliby
mistrzostwo Polski. Niestety, tak
się nie stało, bowiem, po raz pierwszy w historii, Polski Związek Piłki
Ręcznej wprowadził finał rozgrywek
podobny do play-off. Po rundzie zasadniczej osiem najlepszych zespołów rywalizowało w dwóch grupach.
O tytule decydowały mecze pomiędzy zwycięzcami obu grup. W sezonie zasadniczym Pogoń była liderem.
W drugiej fazie rywalizacji zabrzanie również zajęli pierwsze miejsce.
W finale przeciwnikiem Pogoni zostało Wybrzeże Gdańsk, zwycięzca
grupy drugiej. Co ciekawe, system
play-off zawsze premiuje drużynę,
która do finału wchodzi z lepszym
bilansem, a ten korzystniejszy miała Pogoń. Pierwszy mecz powinien
odbyć się w Zabrzu. Polski Związek
Piłki Ręcznej zdecydował jednak inaczej. Gospodarzem spotkania zostało
Wybrzeże, które pewnie wygrało ten
pojedynek 25:19. Wówczas po meczu
trener zabrzan Tadeusz Szymczyk
stwierdził, że był to najgorszy mecz
jego podopiecznych w całym sezonie. O tytule mistrzowskim miał zadecydować rewanż w Zabrzu. Pogoń
musiała odrobić sześć bramek. Ostatecznie wygrała różnicą tylko jednego
trafienia, a więc mistrzem Polski zostało Wybrzeże. Warto wspomnieć, że
piłkarze ręczni Pogoni po wielu latach
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oczekiwania w końcu otrzymali własną halę sportową, którą do użytku
oddano na Barbórkę 1987 r.
Kolejny sezon również przyniósł
kibicom Pogoni wiele emocji, ale tym
razem wszystko zakończyło się po ich
myśli. 28 maja 1989 r. to jeden z najważniejszych dni w historii zabrzańskiego szczypiorniaka. Pogoń w końcu osiągnęła wymarzony cel. Udało
się to zrealizować w ich 803. meczu
w ekstraklasie.
Rozgrywki w sezonie 1988/89
podopieczni trenera Tadeusza Szymczyka zakończyli na trzecim miejscu
w tabeli, za Wybrzeżem Gdańsk i Śląskiem Wrocław. O tym, kto zdobędzie
mistrzostwo Polski, miała zadecydować faza play-off. Zabrzanie rozegrali
sześć kolejnych spotkań, w których
doznali tylko jednej porażki. W finale
rozgrywek przyszło im się zmierzyć,
podobnie jak rok wcześniej, z Wybrzeżem Gdańsk.
Pierwsze finałowe spotkanie
rozegrano w hali przy ulicy Wolności. Pogoń zagrała znakomity mecz,
wygrywając 19:18 (9:9). Końcówka
spotkania była bardzo emocjonująca. Przy wyniku remisowym 18:18

zabrzanie na kilka sekund przed
zakończeniem meczu przechwycili piłkę, a następnie
sfaulowany został Szymon Dobrzyński. Sędzia podyktował
rzut karny, którego na bramkę
zamienił etatowy strzelec Pogoni – Leszek Sadowy. Sytuacja
z końcówki meczu spowodowała,
że gdańszczanie nie mogli pogodzić
się z decyzją arbitra. Bogdan Wenta,
który w tamtym okresie był jednym
z najlepszych polskich szczypiornistów, nie wytrzymał presji, po czym
najpierw próbował pobić jednego
z kibiców Pogoni, a następnie opluł
sędziego. Decyzją związku Wenta za
swoje zachowanie został zawieszony.
By zdobyć mistrzostwo, zabrzanie musieli wygrać kolejne spotkanie
rozgrywane w Gdańsku. Pogoń, niestety, przegrała ten pojedynek 17:24.
Zgodnie z regulaminem, o mistrzostwie Polski miał zadecydować dodatkowy mecz, który również odbył
się w hali Wybrzeża. Szczypiorniści
Pogoni Zabrze w najważniejszym
meczu sezonu okazali się lepsi, wygrywając 24:21. Tym samym po raz
pierwszy w historii zdobyli mistrzostwo Polski.
Autorami tego sukcesu byli: Piotr
Bar, Roman Honysz, Antoni Parecki, Waldemar Strzelec (bramkarze)
– Grzegorz Bil, Szymon Dobrzyński,
Jarosław Frąckowiak, Zygfryd Jędrzej,
Jacek Kalisz, Marek Kąpa, Piotr Konitz, Wincenty Markowski, Ryszard
Masłoń, Wojciech Piątek, Leszek Sadowy oraz Andrzej Staszewski.
Arkadiusz Stefańczyk,
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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TRASA TEGOROCZNEGO TOUR DE POLOGNE PONOWNIE PROWADZIĆ BĘDZIE PRZEZ NASZE MIASTO

Najlepsi kolarze świata
ponownie wjadą do Zabrza
W Zabrzu zlokalizowana będzie meta trzeciego etapu tegorocznej edycji wyścigu
kolarskiego Tour de Pologne. Najlepsi kolarze świata będą się ścigać na ulicach
naszego miasta 5 sierpnia. Zabrze będzie ich gościć już po raz trzeci.

Kolarzy dopingują na trasie tłumy kibiców

Fot. UM Zabrze

– 76. Tour de Pologne zapowiada
się bardzo ciekawie, a trasa jest szybka i dynamiczna. Kolarze ponownie
będą się ścigać na południu Polski, bo
te tereny sprawdziły się podczas poprzedniego wyścigu – podkreśla Czesław Lang, dyrektor generalny Tour
de Pologne. – Mamy wiele ciekawych
miejsc, etapy płaskie, pagórkowate
i górskie. Na jednym z etapów będzie
premia rozgrywana na bieżni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, czym nawiązujemy do przeszłości i czasów
Królaka, Szurkowskiego czy Szozdy,
kiedy tysiące ludzi na trybunach
obserwowało rywalizację kolarzy
– dodaje.
Podobnie jak przed rokiem, uroczyste otwarcie wyścigu będzie miało
miejsce na Rynku Głównym w Krakowie. Pierwszego dnia kolarze będą
mieli do pokonania pagórkowaty etap
ze startem i metą w Krakowie. Kolejne
dwa dni to typowo sprinterskie etapy
z trudną technicznie trasą. 4 sierpnia
peleton wystartuje z Tarnowskich
Gór i zafiniszuje przy Spodku w Katowicach. Dzień później na trasie po-
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jawi się Stadion Śląski w Chorzowie,
a finisz zaplanowano w Zabrzu. Tego
dnia kolarze będą mieli do pokonania
157 km.
Czwarty etap będzie rozgrywany
pod hasłem stulecia powstań śląskich, a kolarze pierwszy raz wjadą
w wysokie góry. Piąty etap to pagórkowata trasa z Kopalni Soli „Wieliczka” do Bielska-Białej. Ostatnie dwa
dni będą decydujące dla losów klasyfikacji generalnej. Szósty etap to
Małopolska i Zakopane. Siódmy to
klasyczna górska trasa w przepięknej
scenerii polskich Tatr.
Tour de Pologne po raz kolejny włączy się w obchody najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Wyścig świętował już obchody
Roku Chopinowskiego, upamiętniał
rocznicę powstania warszawskiego,
przejechał śladami papieża Jana Pawła II. W ubiegłym roku Tour de Pologne odbywał się pod hasłem Narodowy Wyścig Niepodległości, włączając
się w obchody stulecia odzyskania
niepodległości. W tym roku przypada stulecie polskiego olimpizmu

i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W związku z tym Tour de Pologne
rozgrywany będzie jako „Wyścig Pokoleń” i w szczególny sposób nawiąże do olimpijskich sukcesów kolarzy,
przede wszystkim Ryszarda Szurkowskiego, Czesława Langa i Rafała
Majki.
Podczas Tour de Pologne tradycyjnie nie zabraknie imprez towarzyszących sportowej rywalizacji zawodowców. Od 3 do 8 sierpnia potrwa
kolejna edycja Kinder+Sport Mini
Tour de Pologne. Młodzi kolarze będą
rywalizować w Krakowie, Katowicach, Zabrzu, Jaworznie, Bielsku-Białej i Zakopanem.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce.
Od 2011 r. zaliczany jest do UCI World
Tour, czyli cyklu najważniejszych zawodów świata w kolarstwie szosowym. Co roku zawodników ogląda
na trasie około 3,5 miliona kibiców,
a transmisja telewizyjna dociera do
ponad stu krajów na całym świecie.
GOR

Ubiegłoroczna rywalizacja na ulicach Zabrza

Fot. UM Zabrze
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ZABRZAŃSCY SZCZYPIORNIŚCI NAJLEPSZYMI GRACZAMI PGNIG SUPERLIGI

Trójkolorowy
zawodnik miesiąca
Iso Sluijters, prawy rozgrywający NMC Górnika Zabrze, drugi raz z rzędu został
wybrany zawodnikiem miesiąca PGNiG Superligi. Kibice docenili umiejętności
Holendra i jego wciąż wzrastającą skuteczność rzutową.
Wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie już po raz kolejny trafiło do zawodnika Trójkolorowych.

I

so Sluijters został wyróżniony tym
tytułem po raz drugi z rzędu. Nasz
rozgrywający w lutym również otrzymał laur i zegarek ufundowany przez
sponsora plebiscytu – firmę
Balticus. W marcu nie tylko
utrzymał świetną dyspozycję
z poprzedniego miesiąca, ale
nawet poprawił swój rezultat.
Zdobył o pięć bramek więcej, wpisując się na listę strzelców aż 34 razy.
W rundzie zasadniczej rozgrywek Iso
Sluijters okazał się drugim najlepiej
rzucającym rozgrywającym Superligi.
Warto zwrócić uwagę, że Iso nie
jest pierwszym laureatem plebiscytu w trójkolorowej szatni. Wcześniej
dwukrotnie (za występy w paździer-

niku i grudniu) wyróżniono Mateusza

Korneckiego,
bramkarza
Górnika. Z kolei w listopadzie
wygraną świętował Ignacy
Bąk – kolega z pozycji Iso Sluijtersa. Gratulujemy!
GOR

Iso Sluijters

Fot. Handballzabrze

W MAJU CZEKA NAS KOLEJNA EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TAŃCA

Parkiet zawiruje tancerzami
Najlepsze pary taneczne Europy rywalizować będą w Zabrzu 12 maja podczas
kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca. Turniej tradycyjnie
już odbędzie się w Hali Sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności.

P

ary rywalizować będą zarówno
w tańcach standardowych (walc
angielski, tango, walc wiedeński,
foxtrot i quickstep), jak i gorących latynoamerykańskich, wśród których
są brazylijska samba, kubańska rumba, hiszpańskie paso doble oraz jive i
cha-cha. Zabrzański turniej jest jednym z zaledwie kilku w Polsce, któ-
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Fot. Igor C
ieślic
ki

rych uczestnicy we wszystkich grupach wiekowych zdobywają punkty
do światowych list rankingowych.
Zawody ruszają o godzinie 9. Na godzinę 18 zaplanowano rozpoczęcie
wieczornej gali. Imprezę poprowadzą Iwona Pavlović i Sławomir
Kurzak.
GOR
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IGOR ANGULO PROWADZI W KLASYFIKACJI STRZELCÓW EKSTRAKLASY

Hiszpański napastnik
w Zabrzu przeżywa
najlepszy okres w karierze
70 bramek w 113 oficjalnych meczach zdobył dla Trójkolorowych Igor Angulo,
a ten wynik może jeszcze poprawić. Hiszpański napastnik jest na dobrej drodze,
by sięgnąć po tytuł króla strzelców w tym sezonie rozgrywek ekstraklasy.

Igor Angulo strzela bramkę z rzutu karnego w meczu ze Śląskiem Wrocław

I

gor Angulo swoje strzeleckie popisy w barwach Górnika Zabrze
zainaugurował 27 sierpnia 2016 r.
Zdobył wówczas bramkę w meczu
z Zagłębiem Sosnowiec. W swoim
pierwszym sezonie w Górniku strzelił
łącznie 17 bramek, zdobywając tytuł
króla strzelców I ligi. Rok później, już
w najwyższej klasie rozgrywek, zaliczył 22 trafienia, co pozwoliło mu na
zajęcie drugiego miejsca na podium.
Teraz jest na dobrej drodze, by sięgnąć po koronę króla strzelców. Po
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Fot. D. Hermiersz / Górnik Zabrze

33 kolejkach miał już na koncie 22
bramki, wyprzedzając o siedem trafień Carlitosa, Flavio Paixao i Marcina
Robaka. Do tego dochodzą trafienia
w Pucharze Polski oraz kwalifikacjach
do Ligi Europy.
Hiszpański napastnik od czasu
przyjazdu do Polski zalicza najlepszy
okres w swojej piłkarskiej karierze. Jak
podliczył serwis weszlo.com, nigdy
wcześniej nie strzelał tylu bramek.
W najlepszym sezonie 2014/2015,
gdy grał w drugiej lidze greckiej, zdo-

był 14 bramek, dokładając sześć trafień w pucharze kraju. Igor Angulo
w ciągu niecałych trzech sezonów
w Polsce zdobył więcej bramek niż
w całej wcześniejszej karierze! A to
robi tym większe wrażenie, gdy weźmiemy pod uwagę, że Igor Angulo
nie jest już najmłodszym piłkarzem.
W styczniu skończył bowiem 35 lat.
Dwie bramki zdobyte w kwietniu
w meczu ze Śląskiem Wrocław pozwoliły Hiszpanowi na kolejny awans
w klasyfikacji strzelców Górnika
wszech czasów. Z 68 trafieniami Igor
Angulo zrównał się bowiem z zajmującym 9. miejsce w rankingu Janem
Urbanem. Wynik jest fantastyczny,
biorąc pod uwagę, że Igor osiągnął
go w 112 meczach. Na kolejne trafienia nie trzeba było jednak długo
czekać. Dwie bramki Angulo dołożył
w wygranym przez Trójkolorowych
4:0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec.
Hiszpan jest pierwszym, od czasów
Włodzimierza Lubańskiego, graczem
naszego klubu, który w dwóch kolejnych sezonach strzelił co najmniej 20
bramek!
Licząc rywali, którym Angulo
strzelał gole, jest ich już 24 w polskim futbolu i 25, dodając do tego
Zarię Balti, której strzelił gola w eliminacjach Ligi Europy. Obecnie
w najwyższej klasie rozgrywkowej
gra aż trzynaście drużyn, których
bramkarze kapitulowali po golach
Angulo. Do kompletu brakuje tylko
Arki i Cracovii. Gratulujemy i czekamy na kolejne gole!
GOR
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ZA NAMI 23. WIELKANOCNY FESTIWAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA

Artyści z Chin zachwycili Zabrze
Już po raz piąty Zabrze znalazło się na trasie Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena. Tym razem na scenie Domu Muzyki i Tańca zaprezentowali się chińska Ningbo
Symphony Orchestra pod batutą Hao Chenga oraz pianista Krzysztof Książek.

.
lik
yr

ralna. W kolejnych latach koncertowały u nas Litewska Orkiestra
Kameralna, Hong Kong Sinfonietta oraz Israel Camerata Orchestra
Jerusalem.
Zaproszona w tym roku Ningbo
Symphony Orchestra powstała
w 2015 r. Jej głównym dyrygentem
i dyrektorem artystycznym jest profesor Feng Yu. Krzysztof Książek to
jeden z najciekawszych pianistów
swojego pokolenia. Jest absolwenFo
t. P
tem Akademii Muzycznych
at
ry
kP
w Krakowie i Bydgoszczy
w klasie prof. Stefana
Wojtasa. Obecnie, w ramach studiów podyplomowych w klasie
prof. Arie Vardiego,
studiuje w Hochschule für Musik,
Theater und Medien
Hannover.

Krzysztof Książek przy fortepianie

Fot. Patryk Pyrlik

– Już po raz kolejny Zabrze
było gospodarzem koncertu w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. To wydarzenie umacnia markę naszego miasta
na kulturalnej mapie regionu i kraju
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Festiwal, który odbywa się już
od 1997 r., przedstawia dzieła Beethovena, a także innych twórców,
których zainspirowała muzyka tego
wybitnego kompozytora. Zabrze,
dzięki staraniom prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik i przychylności dyrektor Festiwalu Elżbiety
Pendereckiej, po raz pierwszy stało
się współgospodarzem przedsięwzięcia w 2015 r. Na scenie Domu
Muzyki i Tańca wystąpiła wówczas
niezwykle utalentowana skrzypaczka Ju-Young Baek oraz światowej
sławy Koreańska Orkiestra Kame36

GOR

NingboSymphony Orchestra na scenie Domu Muzyki i Tańca

Fot. Patryk Pyrlik
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W OPOLSKIM TEATRZE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO WRĘCZONO ZŁOTE MASKI 2018

Teatr Nowy nagrodzony!
Twórcy „Morza cichego” odebrali w kwietniu Złotą Maskę za rok 2018 w kategorii Najlepszy spektakl dla młodych widzów. Nagrodę im. Leny Starke, za role w tym
samym przedstawieniu, otrzymały Anna Konieczna, Danuta Lewandowska i Joanna
Romaniak. Za swoje kreacje aktorskie Anna Konieczna otrzymała również nagrodę
im. Zbigniewa Grucy. Gratulujemy!
Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.
– Dziękuję i gratuluję wszystkim,
którzy przyczynili się do zdobycia
przez nas nagród – podkreśla Jerzy
Makselon.
W 51. edycji nagrody teatralnej
Złote Maski w województwie śląskim
kandydowały przedstawienia, których premiery miały miejsce w teatrach od 1 stycznia do 31 grudnia

Nagrodzeni artyści Teatru Nowego ze Złotą Maską

D

oroczna uroczystość uhonorowania artystów z województw
śląskiego i opolskiego odbyła się tym
razem w opolskim Teatrze im. Jana
Kochanowskiego. Dla Teatru Nowego
była wyjątkowo udana. Artyści wrócili
do Zabrza ze sporą kolekcją nagród.
– Mieliśmy w tym roku to szczęście, że nasze spektakle były nominowane w dwóch prestiżowych kategoriach: Spektakl roku oraz Spektakl
dla młodych widzów – mówi Jerzy
Makselon, dyrektor Teatru Nowego
w Zabrzu. – „Morze ciche” robi prawdziwą furorę. Właściwie nie ma dnia,

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

byśmy nie dostawali zaproszenia do
zaprezentowania spektaklu w różnych częściach kraju. Wybieramy się
do Warszawy, Kielc, Łodzi, Krakowa –
wylicza dyrektor Jerzy Makselon.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że
nasz spektakl został tak fantastycznie
przyjęty i doceniony – uśmiecha się
Danuta Lewandowska, jedna z nagrodzonych aktorek. – Nagroda imienia
Leny Starke jest tym bardziej cenna,
że przyznają ją sami aktorzy – dodaje.
Nagroda im. Leny Starke przyznawana jest przez katowicki oddział ZASP
– Stowarzyszenie Polskich Artystów

Anna Konieczna

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

2018 r. Przedstawienia oceniane były
w ośmiu kategoriach. Za spektakl
roku uznano „Pod presją” Łukasza
Chotkowskiego i Mai Kleczewskiej
w reżyserii Mai Kleczewskiej, przygotowany przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
GOR

W JĘZYKU MIGOWYM
„Morze ciche” to spektakl przygotowany z myślą o dzieciach zarówno słyszących, jak i niesłyszących. Aktorzy posługują się bowiem językiem migowym. Głównym bohaterem spektaklu jest
nastoletni Emilio. Tematem, jego dorastanie – wśród rówieśników, rodzeństwa, rodziców w krajobrazie śródziemnomorskiej,
słonecznej Katalonii. Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Reżyserem przedstawienia jest Łukasz Zaleski.
Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy
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Poziomo: 1 – miejsce pracy listonosza, 5 – materiał dla
rzeźbiarza, 8 – tańcowała z igłą, 9 – Szaflarska lub Rinn,
10 – wielki przebój Edith Piaf, 11 – na koszulce Lewandowskiego 9, 12 – zabiedzony koń, 14 – cienkie i wysokie
to szpilki, 16 – Brytyjczyk w spódniczce, 19 – zakładane
w banku, 21 – mały sklep z ciuchami, 22 – podobna do cytryny, 23 – największa pustynia w Azji, 24 – nieroby mają
obie lewe, 26 – wynik rozumowania, konkluzja, 28 – górka
usypana z piasku, może być ruchoma, 29 – marcinek lub
michałek, 30 – koński sprint, 33 – sklep z medykamentami, 35 – jedno ze śląskich miast, 37 – tatrzańskie lasy, 38
– chłopiec, który wychował się w dżungli, 39 – Robinson,
powieściowy rozbitek , 40 – więziła Odyseusza, 41 – święty
od zgub, 42 – tworzą alfabet.

1

Pionowo: 1 – ta w samochodzie nie jest z pierza, 2 –
„Och …!” – śpiewał Irek Dudek, 3 – owoc z czupryną, 4
– kumpel Tytusa i Romka, 5 – wino z „Rancza”, 6 – narzędzie grawera, 7 – najpopularniejsze z bakalii, 13 – umowa
państwa z Watykanem, 15 – tubylec, 17 – inaczej malaria,
18 –płonie w lesie w harcerskiej piosence, 20 – sprawiedliwy tłuszcz, 21 – rzeczny statek lub ulubiona piosenka Jana
Pawła II, 25 – ¼ litra, 27 – sprasowany materiał sypki używany m.in. jako opał, 30 – święci ich nie lepią, 31 – belki
pod podłogą, 32 – obwarzanek, 34 – Edward dla kumpli,
36 – podobno Baśka miała fajny.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

2

1. może być pszenny,
razowy, orkiszowy,
2. miejsce pełne kramów,
straganów,
3. jadowity wąż,
4. nieodzowne w kuźni,
5. „odchudzony” fortepian,
6. na wielkanocnym stole,
7. wynalazek Bella,
8. obrońca w sądzie.

1
2
3
4
5
6
7

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.
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FOTOKONKURS

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

N

M

E

1. Nie buduj domu na piasku
2. Przedszkole nr 43
3. Goryczka
4. Leopold Staff
5. Miast mówić lub milczeć,

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach.
Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Heraklita z Efezu.

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.
sekretariat@dmit.com.pl

38

Redakcja:
Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk,
Waldemar Grudzień.
Projekt i skład: DMiT.
Okładka: Tomasz Jodłowski.
Druk: „Art–Print”, Ruda Śląska.

winno się działać

Reklama:
tel.: 32 271 56 41 w. 29
marketing@dmit.com.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skrótów i redakcyjnego
opracowania tekstów. Materiałów
niezamówionych nie zwracamy.
N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

