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Łączą nas wartości
Zabrze odwiedziło ponad dwa tysiące
uczestników Światowych Dni Młodzieży.
W programie pobytu w naszym mieście
znalazł się m.in. koncert w kościele św. Józefa.
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wokół nas
Ruszyła III edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

Decyduj o tym, jak zmienia się Twoja dzielnica
Warto brać sprawy
w swoje ręce
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza

foto: UM Zabrze

– Do tej pory
w Zabrzu
odbyły się dwie
edycje budżetu
partycypacyjnego. Wyniki
głosowania
pokazały, że mieszkańcy chętnie
biorą udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje im ciekawych pomysłów, dzięki którym
nasza Mała Ojczyzna ma szansę
jeszcze bardziej rozkwitnąć.

W ramach budżetu partycypacyjnego powstały m.in. atrakcje dla dzieci w Biskupicach...

W wielu miastach naszego regionu
mieszkańcy mają możliwość aktywnego
włączenia się w podejmowanie decyzji
o wydatkowaniu publicznych pieniędzy.
W skali kraju różne modele budżetu
obywatelskiego realizuje około 80 samorządów. W tym gronie od ubiegłego
roku jest także Zabrze. Budżet obywatelski, najkrócej mówiąc, to wyodrębniona część wydatków gminy, o której
przeznaczeniu decydują mieszkańcy.
Jest to również skuteczna forma konsul-

Ważne daty:
Składanie wniosków
25.07–2.09.2016 r.
Wstępna ocena wniosków
3.09–6.10.2016 r.
Ogłoszenie wyników
wstępnej oceny wniosków
7.10.2016 r.
Głosowanie nad wnioskami
21.10–27.10.2016 r.
Ogłoszenie wyników
głosowania
4.11.2016 r.

foto: UM Zabrze

Cztery miliony złotych przekazano do dyspozycji mieszkańców
w ramach trzeciej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, która ruszyła 25 lipca. Listę projektów, które zrealizowane zostaną w 2017 roku, poznamy 4 listopada.

...i plac zabaw Wesoła Helenka

tacji społecznych, dzięki którym zabrzanie mogą wskazać potrzebne miastu
inwestycje.
Propozycje zadań do realizacji mogą
składać osoby, które ukończyły 16 lat i są
zameldowane w Zabrzu. Przyjmowanie
wniosków rozpoczęło się 25 lipca i potrwa do 2 września. Formularze w wersji
elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.um.zabrze.pl. W wersji
papierowej można je pobrać w Punktach
Obsługi Klienta zabrzańskiego magistratu (Centrum Handlowe M1 przy ul. Szkubacza 1 oraz parter przy wejściu głównym do budynku UM przy ul. Powstańców Śląskich 5-7) i w Sali Obsługi Klienta
przy ul. Wolności 286. 
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Cieszy mnie niesłabnące
zainteresowanie zabrzan
budżetem partycypacyjnym
i możliwościami, jakie on daje.
Z każdym miesiącem przybywa
zrealizowanych projektów,
a kolejne wchodzą w ostatnią
fazę wykonania. Każdy zabrzanin może mieć swój udział
w pozytywnych przemianach,
jakie przechodzi nasze miasto. Dziś możemy nie tylko
korzystać z nowych inwestycji
i przedsięwzięć, ale samemu je
kreować, dostrzegać potrzeby
i podpowiadać, które są tymi
najpilniejszymi.
Liczę na to, że trzecia edycja
budżetu partycypacyjnego
spotka się z Państwa dużym
zainteresowaniem, a mieszkańcy kolejny raz pokażą, jak duży
potencjał drzemie zarówno
w nich, jak i w naszym mieście.
Zachęcam Państwa do udziału w trzeciej edycji budżetu
partycypacyjnego. Jestem
przekonana, że warto brać
sprawy w swoje ręce i osobiście decydować na co mają
być wydatkowane pieniądze
przeznaczone na kolejne edycje
budżetu partycypacyjnego.
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wokół nas
Zabrzańscy policjanci obchodzili w lipcu swoje święto

W numerze:

Decyduj o tym,
jak zmienia się Twoja dzielnica

s. 3

Komisariat na miarę XXI wieku

s. 4-5

Dzielili się energią przed
spotkaniem z Ojcem Świętym

s. 6-7

Lokatorzy już z kluczami

s. 8-9

O bezpieczeństwie
i komunikacji miejskiej

s. 10

Dla trzeźwo myślącego
społeczeństwa

s. 10

W trosce o kopalnię i górników

s. 11

Szychta dla najmłodszych

s. 12

Na trening przez całą dobę

s. 13

Wygodniej i bliżej po paszport

s. 14

Z Targowej na plac Warszawski

s. 14

W podzięce za pracę,
miłość i poświęcenie

s. 15

Zrobią dziecku EKG
przed urodzeniem

s. 17

Dla dobrej zabawy
i poważnej refleksji

s. 18-19

Lekcja Historii
Dwa w jednym,
czyli parę słów o Pawłowie

s. 20–21

Szkoła schowała się za drzewami

s. 21

Sport
Rodzinnie, czyli trójkolorowo!

s. 22-23

Rozrywka

s. 24–25

Kultura
Lato w mieście na półmetku

s. 26

Oglądaj
na kanale

140

w sieci Vectra
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Uroczystość uświetniła kompania reprezentacyjna śląskiej policji

Komisariat na
miarę XXI wieku

To największy, i w tej chwili najnowocześniejszy, komisariat policji w Zabrzu. Jednostka przy ul. Trocera przeszła
w ostatnich trzech latach gruntowną metamorfozę. Swe
nowe oblicze zaprezentowała oficjalnie podczas obchodzonego w lipcu Święta Policji.

– To szczególny dzień dla policjantów
i mieszkańców, ponieważ dziś ten obiekt
wkracza w XXI wiek – podkreśla inspektor
Dariusz Wesołowski, komendant miejski policji w Zabrzu. – Komisariat II przy
ulicy Trocera to obecnie najnowocześniejszy obiekt zabrzańskiej policji. To największy komisariat, który obejmuje swym zasięgiem największą część miasta i notuje
największą liczbę interwencji. Pełni tu służbę 63 policjantów – wylicza komendant.
Remont komisariatu rozpoczął się
w 2014 roku. Prace objęły m.in. termoizolację budynku, remont dachu i przebudowę strychu na szatnie oraz pomieszczenia służbowe, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, teleinformatycznej i elektrycznej,
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wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
remont wnętrza komisariatu, wymianę
mebli oraz sprzętu elektronicznego i informatycznego. Remont przeszła również strefa wejściowa budynku, która
została dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Pojawiły się nowe
elementy identyfikacji wizualnej z nowym logo policji.
Prace pochłonęły łącznie 5,1 mln zł. Aż
735 tys. zł z tej kwoty wyłożył zabrzański samorząd. – Wiele samorządów zastanawiało się czy dołożyć swoją cegiełkę
do modernizacji obiektów policji. W Zabrzu tak nie było. Gdy tylko pojawiły się
perspektywy, padły konkretne deklaracje.
Dziękuję za otwartość i wsparcie zabrzańskiego samorządu – zaznacza inspektor

foto: Igor Cieślicki

Wokół Nas
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foto: Igor Cieślicki

Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki policji w Katowicach. – Ten komisariat jest symbolem pozytywnych zmian
w polskiej policji – dodaje.
Oprócz Komisariatu II gruntowny remont przeszły do tej pory budynki
mieszczące Komisariat I i Komendę
Miejską Policji. Prace pochłonęły łącznie
9 mln zł, z czego 1,5 mln zł stanowiło
dofinansowanie z budżetu miasta. – Dofinansowujemy także zakup radiowozów
czy współorganizujemy dodatkowe patrole. Mamy bowiem na uwadze troskę o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
oraz osobom odwiedzającym Zabrze. Jesteśmy świadomi, że efektywna współpraca pozwala jeszcze skuteczniej wykonywać zadania z zakresu przeciwdziałania
i zwalczania przestępczości – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Oficjalne oddanie do użytku wyremontowanego komisariatu wpisało się
w program zorganizowanych 20 lipca
zabrzańskich obchodów Święta Policji.

Takie są liczby

kosztował remont
Komisariatu II

735 tys. zł

na mnie różne nowe obowiązki – przyznaje st. post. Patrycja Sulikowska. – Realizuję się w tym zawodzie. Policja ma to do
siebie, że jest w niej wiele różnych stanowisk i wiele możliwości rozwoju. Kierując
się własnymi predyspozycjami i umiejętnościami, można wybrać coś, w czym
można się realizować – dodaje.
– W policji pracuję 25 lat.
Już jako dziecko chciałem
być policjantem, to było
moje marzenie. Jak widać, marzenia się spełniają. To praca, która
wymaga dużo zaangażowania, ale z drugiej strony daje też dużo
satysfakcji – podkreśla podinsp. Mariusz
Majewski, zastępca naczelnika Wydziału
Kryminalnego KMP w Zabrzu.
– Święto Policji stanowi okazję, aby złożyć
najserdeczniejsze życzenia i gratulacje
wszystkim funkcjonariuszom śląskiego
garnizonu. Z uznaniem obserwujemy waszą oddaną służbę, która przyczynia się
do poprawy bezpieczeństwa w aglomeracji. Satysfakcją napawa fakt, że z roku na
rok poprawiają się wskaźniki skuteczności
w działaniu. To bez wątpienia efekt zaangażowania i profesjonalizmu, z jakim
realizujecie powierzone obowiązki. Gratuluję odpowiedzialnej postawy i dziękuję
za troskę o mieszkańców województwa
– podsumowuje prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.

GOR, SOR

foto: Jerzy Przybysz

foto: TV Zabrze

z tej kwoty wyłożył
samorząd

Uroczystości odbyły się w Teatrze Nowym. Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 150 funkcjonariuszy,
w tym dziesięć kobiet.
– Czekałam na ten
awans prawie trzy lata.
Jestem trochę zdenerwowana, bo to moja pierwsza uroczystość mianowania. Czuję, że wraz
z tym stopniem spływają

foto: TV Zabrze

5,1 mln zł

Konsekwentna współpraca samorządu i policji przynosi wymierne efekty

Podczas uroczystości w Teatrze Nowym awanse wręcza policjantom insp. Dariusz Wesołowski
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Zabrze odwiedziło ponad dwa tysiące uczestników Światowych Dni Młodzieży

foto: Igor Cieślicki

Dzielili się energią przed sp

foto: Igo

r Ci e

ślic
ki

Podczas wizyty w Zabrzu pielgrzymi m.in. zasiedli na trybunach Areny Zabrze

U zabrzańskich rodzin z jedenastu parafii zamieszkało około 350 pielgrzymów
z Włoch, Niemiec i Austrii. – W dniu przyjazdu byliśmy razem na ognisku u znajomych, którzy też gościli pielgrzymów. Była
nas 30-osobowa grupa. Wspólnie śpiewaliśmy. My po polsku, oni po niemiecku.
Trochę po angielsku. Jedliśmy wspólne
śniadania, chodziliśmy do kościoła. To był
bardzo ciekawy i fajny czas – uśmiecha
się Małgorzata Bronś, która przyjęła
do swojego domu grupę uczestników
Światowych Dni Młodzieży.
Zabrze odwiedziło także około dwóch
tysięcy młodych ludzi, którzy zatrzymali
się w sąsiednich miastach. Wśród zabrzańskich atrakcji, które mieli okazję
poznać, były m.in. Kopalnia Guido oraz
Sztolnia Królowa Luiza.

6

Goście z Dominikany w Kopalni Guido
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foto: Igor Cieślicki

To prawdziwa eksplozja pozytywnej energii! W ostatnich
dniach lipca Zabrze odwiedziło około dwóch tysięcy
uczestników Światowych Dni Młodzieży. Poznawali zakamarki Kopalni Guido, zwiedzali Arenę Zabrze, odpoczywali w Miejskim Ogrodzie Botanicznym i świetnie bawili
się podczas przygotowanych z myślą o nich koncertach.

wokół nas

Włoski biskup Gerardo Rocconi

Wspólny posiłek z pielgrzymami w rodzinie państwa Bronsiów

gorzatą Mańką-Szulik. W kolejnych
dniach zwiedzili m.in. Kopalnię Guido
i kompleks Sztolnia Królowa Luiza.
W kościele św. Józefa wysłuchali energetycznego koncertu chóru Przebudzenie. Odwiedzili Arenę Zabrze oraz
Miejski Ogród Botaniczny. – Poznają
także inne śląskie miasta. Byli w muzeum Auschwitz i w górach – wylicza
ks. Andrzej Żmuda (na zdj. powyżej),
proboszcz parafii Bożego Ciała w Kończycach.
– Cieszymy się na spotkanie z papieżem.
To dla nas bardzo ważne, by go zobaczyć
– mówi Peter Kurtenbach z Niemiec.
foto: Igor Cieślicki

– Do Światowych Dni Młodzieży przygotowywaliśmy się już od roku. Przyjechaliśmy
do Polski tydzień wcześniej, by zasymilować się z ludźmi z innych krajów i nabrać
jeszcze więcej energii. Jesteśmy pod wrażeniem wielkiej gościnności, z jaką zostaliśmy przyjęci w Zabrzu – podkreśla włoski
biskup Gerardo Rocconi z diecezji Jesi. –
To wydarzenie należy do najważniejszych
w życiu. Pokazuje, że Kościół to cały świat.
Wyniesioną stąd pozytywną energię młodzi ludzie zabiorą do swych rodzin i będą
się nią dzielić z najbliższymi – dodaje.
Przedstawiciele pielgrzymów spotkali
się w ratuszu z prezydent Zabrza Mał-

foto: Renata Matysik

foto: Igor Cieślicki

potkaniem z Ojcem Świętym

foto: Igor Cieślicki

Koncert na Arenie Zabrze

W Miejskim Ogrodzie Botanicznym młodzi ludzie usłyszeli orkiestrę górniczą Henryka Mandrysza

– Światowe Dni Młodzieży pozwalają na
umocnienie naszej wiary. To też okazja do
poznania wielu interesujących ludzi i nawiązania kontaktów z osobami z całego
świata – dodaje Vilma Conell.
– Polska ogarnięta jest w tych dniach
nieprawdopodobną energią, którą chcemy się dzielić – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – To bardzo
ważne chwile, które pokazują, że Europa
jest razem. Mam nadzieję, że więzi i przyjaźnie, które zrodzą się podczas pobytu
w Zabrzu, będą pielęgnowane w przyszłości – dodaje. 

GOR
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W naszym mieście systematycznie przybywa mieszkań w ramach budownictwa społecznego
takie są liczby:
osiedle
przy ul. Żywieckiej

12 budynków
158 mieszkań
osiedle
przy ul. Trocera
foto: Igor Cieślicki

6 budynków
72 mieszkania

Lokatorzy
i
m
a
z
c
u
l
k
z
ż
ju
– W 2012 roku nie mieliśmy jeszcze pomysłu, jak to osiedle zrealizować. Teraz kończymy budowę trzeciego bloku, a realizację trzech kolejnych chcemy rozpocząć
w przyszłym roku – mówi Franciszek Paśmionka, prezes Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Tarnowskich Górach, które prowadzi
inwestycję przy ul. Żywieckiej w Zabrzu.
Do pierwszego z bloków powstających
przy ul. Żywieckiej lokatorzy wprowadzili się pod koniec 2013 r. Klucze do
mieszkań w drugim budynku odebrali
19 lipca. – Do tej pory mieszkaliśmy w prywatnej kamienicy. Mieliśmy tam 50 metrów kwadratowych, a jest nas czworo. Tu
mamy 70 metrów i każde dziecko będzie
miało swój pokój – uśmiecha się Marta
Szczepankiewicz, która klucze odebrała
z 12-letnią córką Marysią. – Zdecydowaliśmy się na całościowe wykończenie miesz-

8

kania przez MTBS. Są lokatorzy, którzy
mają puste mieszkania, a są tacy jak my,
którzy postanowili skorzystać z takiej opcji.
Mamy już zamówioną kuchnię, meble, tak

Tak ma wyglądać gotowe osiedle przy ul. Żywieckiej
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Edyta i Łukasz Augustowscy

więc w sierpniu powinniśmy się już wprowadzić. Bardzo nam się tu podoba. Z okna
mamy piękny widok, a wczoraj nawet widzieliśmy tu sarnę – dodaje pani Marta.

wizualizacja: MTBS

Drugi blok na osiedlu powstającym przy ul. Żywieckiej został w lipcu przekazany lokatorom. Budowa kolejnego zakończy się za kilka miesięcy. A już niebawem nowe osiedle
zacznie powstawać przy ul. Trocera.

foto: Igor Cieślicki

Klucze odbiera Marta Szczepankiewicz z córką Marysią

Radości z nowego mieszkania nie kryje
także Marysia. – Wcześniej dzieliłam pokój
z bratem. Teraz cieszę się, że będę miała
swój kącik – podkreśla dziewczynka.
Na dwupokojowe mieszkanie przy ul.
Żywieckiej zdecydowali się państwo Krystyna i Stanisław Stachurowie. Przyznają, że od wielu lat mieszkają w Kończycach i nie wyobrażają sobie życia w innym miejscu. – Rodzinę mam blisko. Okolica mi się podoba. Czego chcieć więcej?
Mieszkanie ma 59 metrów i bardzo ładny
układ – zwraca uwagę pani Krystyna.
– Chodziło nam też o ogrzewanie, bo
będziemy jeszcze trochę podróżować.
Mieszkanie, które trzeba opalać, musi
być w zimie pod czyjąś opieką, musi być
dogrzewane. W tym wypadku nie ma takiego problemu – dodaje pan Stanisław.
Jeszcze w czasie wakacji do nowego „M”
chcą się wprowadzić Edyta i Łukasz Augustowscy. – Zaaranżujemy mieszkanie
według własnego pomysłu. Jeden z pokoi
przedzielimy. Bardzo podoba nam się okolica, a poza tym niedaleko mamy działkę
– wyliczają zalety mieszkania nowi lokatorzy. W dwóch gotowych już blokach
przy ul. Żywieckiej są 32 mieszkania.
Docelowo w dwunastu budynkach ma ich być 158. To lokale
jedno-, dwu- i trzypokojowe o powierzchni
od 37 do 75 metrów kwadra-

Uroczyste przekazanie lokatorom nowego bloku

towych. Na osiedlu zaplanowano także
parkingi, zieleńce oraz place zabaw dla
najmłodszych. – Z osiedla budowanego
przy ulicy Żywieckiej blisko jest zarówno
do autostrady A4, jak i centrum miasta.
Jednocześnie okolica jest bardzo spokojna i malownicza – zwraca uwagę prezes
Franciszek Paśmionka.
– Budowa tego osiedla ruszyła w czasie,
gdy znacznie ograniczone zostały możliwości finansowania inwestycji przez TBS-y.
Dziękuję za niezłomną wiarę, że gdy się
czegoś chce, można to osiągnąć pomimo trudności. Zarząd MTBS był nieugięty,
a nasze miasto wspiera właśnie nieugiętych – zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To osiedle pięknie
wkomponowuje się nie tylko w dzielnicę,
ale w całe miasto. Jest bardzo dobrze usytuowane. Myślę, że każdy, kto szanuje swój czas,
marzy o takim miejscu
do zamieszkania.
Niedaleko
mamy

też szkołę, przedszkole, ośrodek zdrowia,
piękny kościół i park czy też Dzielnicowy
Ośrodek Kultury – dodaje pani prezydent.
Aby zamieszkać w wybranym mieszkaniu, wystarczy partycypacja w kosztach
jego budowy oraz wpłata kaucji w wysokości 12-krotnego czynszu. Szczegóły
na stronie www.mtbstg.pl. Tymczasem
kolejną inwestycję planuje również
gminna spółka ZBM-TBS w Zabrzu. Do
2019 r. przy ul. Trocera ma powstać
osiedle na miarę XXI wieku. Będzie
się składać z sześciu czterokondygnacyjnych budynków o łącznej liczbie 72
mieszkań. Zaplanowano plac zabaw
i ławeczki wśród zieleni. Wnioski w sprawie najmu mieszkania przyjmowane
są do 30 sierpnia. Szczegóły na stronie
www.osiedletrocera.pl.


MM

foto: Igor Cieślicki

Krystyna i Stanisław Stachurowie

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

wokół nas

W bloku powstało 16 mieszkań
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wokół nas
Za nami lipcowa sesja Rady Miasta

foto: Igor Cieślicki

O bezpieczeństwie i komunikacji miejskiej

W lipcu radni zajmowali się 16 projektami uchwał

Szesnastoma projektami uchwał zajmowali się radni podczas lipcowej sesji Rady Miasta. Przyjęli m.in. zmiany dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w centrum miasta przy ul. Zbigniewa Religi oraz apel o pilne
działania dotyczące likwidacji zagrożeń stwarzanych przez odpady po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”.
Utworzone w 1922 r. Zakłady Chemiczne
„Tarnowskie Góry” były jednym z największych w kraju producentem chemicznych związków nieorganicznych.
W latach 90. przedsiębiorstwo znalazło
się w stanie likwidacji. Od tego czasu
trwają działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska przez
odpady, jakie przez lata gromadzone
były na zwałowiskach wokół zakładu.
Ich ilość oszacowano na 1,5 mln metrów

sześciennych. Do tej pory zabezpieczono ponad 1 mln metrów sześciennych.
Do unieszkodliwienia pozostaje jeszcze
ok. 425 tys. metrów sześciennych. Likwidacja zagrożenia napotkała jednak
na przeszkody, które uniemożliwiają jej
kontynuację przez starostę tarnogórskiego. Tymczasem odpady stanowią zagrożenie dla pobliskiego zbiornika wód
podziemnych, który obejmuje swym
zasięgiem 14 gmin, w tym Zabrze. Apel

w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów ma trafić m.in. do
premiera, parlamentarzystów, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ministrów środowiska
i finansów. Podczas sesji prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w mieście
przedstawił Artur Nowakowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego.
Z kolei na pytania dotyczące komunikacji
w regionie odpowiadał Roman Urbańczyk, prezes KZK GOP. 
SOR

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

sierpień
1 (pn.) 	Dariusz Walerjański
8 (pn.) 	Rafał Marek
	Łukasz Pach
22 (pn.) 	Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak
25 (czw.) 	Alojzy Cieśla
	Dariusz Walerjański
	Janusz Bieniek
	Adam Ilewski
29 (pn.) 	Antoni Strzoda
	Łukasz Urbańczyk
	Łucja Chrzęstek-Bar
	Damian Trześniewski
	Czesława Kowalczyk

Uczelnia, samorząd i policja łączą siły w profilaktyce uzależnień

Dla trzeźwo myślącego społeczeństwa
Wspólne podejmowanie działań w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zakłada porozumienie, jakie podpisali 29 lipca przedstawiciele samorządu, policji oraz Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
– Profilaktyka kosztuje zdecydowanie mniej
niż reagowanie na sam problem. Staramy
się działać w tym zakresie już od najmłodszych lat. Ludzie, którzy wchodzą w dorosłe
życie, muszą w pełni świadomie i odpowie-
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dzialnie podejmować decyzje – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Bardzo podoba mi się hasło, które towarzyszy nam podczas dzisiejszego
spotkania: trzeźwo myślące społeczeństwo
– dodaje. – Będziemy korzystali z wiedzy
oraz doświadczenia wykładowców i studentów Politechniki Śląskiej. Studenci wspierali
już nasze wcześniejsze akcje – mówi insp.
Dariusz Wesołowski, komendant miejski
policji w Zabrzu. – Na młode pokolenie czyhają różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
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Jeśli mogą się pojawić, to lepiej im zapobiegać. Mamy przemyślenia dotyczące prowadzenia badań i przełożenia ich wyników na
konkretne działania profilaktyczne – tłumaczy prof. Marian Turek z Wydziału Organizacji i Zarządzania.
Jak zaznacza Jan Szulik, koordynator
ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim
w Zabrzu, miasto ma bardzo dobrze poukładaną profilaktykę od przedszkola po
szkoły średnie. – Brakowało nam w tym
wszystkim profilaktyki uczelnianej. I właśnie to porozumienie pozwala bardzo szeroko rozwijać profilaktykę dla studentów
i uczelni – podsumowuje Jan Szulik.  MM

wokół nas
Samorząd podejmuje kolejne działania w sprawie przyszłości kopalni „Makoszowy”

W trosce o kopalnię i górników

– „Makoszowy” same sobie nie poradzą,
a samorząd ma ograniczone możliwości,
żeby pomóc, bo właścicielem jest Skarb
Państwa. Ale myślę, że gdy rząd i samorząd popracują razem, to ta dobra kopalnia znajdzie swoje miejsce na mapie energetycznej – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, z której inicjatywy zorganizowane zostało spotkanie. – Chcemy wymienić się informacjami.
Wiele problemów niepotrzebnie zabrnęło
tak daleko. Trzeba czym prędzej wyjść na
prostą – dodaje.
Punktem wyjścia debaty w Łaźni Łańcuszkowej była jakość węgla wydobywanego w zabrzańskiej kopalni. Swoje
opinie przedstawili prof. Marian Turek
z Politechniki Śląskiej oraz prof. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu
Chemicznej Przeróbki Węgla. – Makoszowy mają bogate złoża. Parametry tego
węgla nie są najwyższe, ale energetyka
potrzebuje takiego węgla – zwraca uwagę prof. Marian Turek.
Zygmunt Mielcarek, dyrektor zabrzańskiej kopalni, podkreślał, że jej plan naprawczy zakładał wydobycie 5 tys. ton
węgla na dobę. – Założenie było takie, że
cały wydobyty węgiel zostanie sprzedany.
Wychodząc z Kompanii Węglowej nie dostaliśmy żadnych umów, wszystkie zostały
w Kompanii. To, co obecnie sprzedajemy,
to umowy pozyskane naszym wysiłkiem –
tłumaczy dyrektor Zygmunt Mielcarek.
– Program naprawczy zakładał jasno, że
musi znaleźć się inwestor, którego teraz
nie ma. Zakładamy, że druga połowa roku
powinna być lepsza. Pierwsze drobne kontrakty już są. W czerwcu udało się zdobyć
dwa kontrakty na 100 tysięcy ton – mówi
Marek Tokarz, prezes Spółki Restruk-

foto: UM Zabrze

Debata społeczna w sprawie
przyszłości kopalni „Makoszowy” odbyła się 1 sierpnia
w zabrzańskiej Łaźni Łańcuszkowej. W rozmowach uczestniczyli m.in. dyrektor kopalni,
prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, związkowcy i parlamentarzyści.

Spotkanie w Łaźni Łańcuszkowej odbyło się z inicjatywy prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik

turyzacji Kopalń, zwracając uwagę, że
potencjalny inwestor musiałby zwrócić
państwu całą kwotę pomocy publicznej,
jaką otrzymuje w tej chwili kopalnia.
Obecnie to niecałe 200 mln zł.
– Sytuacja jest nieciekawa, kopalnia musi
sprzedać węgiel. W tej chwili nie ma roz-

wiązań, musimy czekać. Nie można się
dziwić górnikom, że są zniecierpliwieni.
Nawet najgorsza prawda jest lepsza niż
stan oczekiwania, kiedy górnicy kolejny
miesiąc słyszą, że nie ma decyzji – mówi
Eugeniusz Kuchta ze Związku Zawodowego Ratowników. 
SOR

W odpowiedzi na apel samorządu
Po apelu zabrzańskiego samorządu, o pilne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dalszego funkcjonowania kopalni „Makoszowy”,
minister Grzegorz Tobiszowski przekazał odpowiedź, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń nie ustaje w rozmowach z potencjalnymi kontrahentami
w sprawie nabycia węgla z zakładu. Jednocześnie trwa poszukiwanie inwestora strategicznego, chętnego do nabycia kopalni, przy zapewnieniu
kontynuacji wydobycia węgla z istniejących złóż oraz utrzymania miejsc
pracy. Minister Grzegorz Tobiszowski zaznaczył, że zarząd spółki ma pełne
wsparcie Ministerstwa Energii w tych działaniach.
Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w celu wydłużenia okresu finansowania strat produkcyjnych z dotacji budżetowej.
Minister przypomniał także o zmianach legislacyjnych pozwalających na
kontynuowanie procesów naprawczych w górnictwie węgla kamiennego
do końca 2018 r. oraz wydłużeniu terminu umożliwiającego korzystanie
z osłon socjalnych. Zwrócił przy tym uwagę, że do 1 lipca 2016 r. ze świadczeń skorzystało 473 pracowników kopalni „Makoszowy” (z urlopów górniczych lub jednorazowej odprawy pieniężnej). Wyrażając zrozumienie
dla zgłaszanych przez zabrzański samorząd obaw związanych z przyszłością kopalni „Makoszowy”, minister podkreślił, że Ministerstwo Energii
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zadaniom realizowanym przez
kopalnię finansowanie z budżetu państwa. Pomoc publiczna w 2015 r. to
78,4 mln zł, a plan na 2016 r. przewiduje 189,1 mln zł. Zapewnił ponadto,
że Spółka Restrukturyzacji Kopalń przygotowała wniosek o zwiększenie
środków budżetowych, który aktualnie jest weryfikowany.
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Park 12C Sztolni Królowa Luiza zaprasza najmłodszych na... Bajtel Szychtę

Maluchom nie zabraknie wrażeń

– Bajtel Szychta trwa od półtorej do
dwóch godzin. Wszyscy młodzi uczestnicy
oprócz strojów sztygarskich dostają również kaski z lampami górniczymi. Z racji
konieczności przygotowania odpowiednich strojów górniczych dla dzieci, przy rezerwacji wymagane jest podanie wzrostu
uczestnika – zwraca
uwagę Andrzej Mitek
z Muzeum Górnictwa
Węglowego.
Przypomnijmy, że
otwarty niedawno
Park 12C to część
kompleksu Sztolni
Królowa Luiza, zlokalizowana w okolicy szybu „Wilhelmina”
przy ul. Sienkiewicza. Stanowi on przestrzeń, w której
dzieci i młodzież mogą w atrakcyjny
sposób poznać zagadnienia związane z żywiołami ziemskimi, technikami
wydobywania węgla i energią w przyrodzie. Głównym zamysłem parku jest
interakcja, aktywna nauka i zabawa.
Młodsi i starsi odkryją w nim m.in. śrubę Archimedesa, słoneczną zapalniczkę, system zapór wodnych i wodospadów, pompę wodną i spory labirynt.
Wielką atrakcją Parku 12C jest podziemny park maszyn górniczych, który
prezentuje oblicze górnictwa z lat 70.
XX wieku. Jest on wypełniony zarówno
multimediami, jak i działającymi maszynami górniczymi.
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Bajtel Gruba to z kolei zabawkowa minikopalnia, pełna ruchomych urządzeń
obsługiwanych przez dzieci. Mała brygada ładuje „węgiel” do wózków na
urobek za pomocą łopaty,
foto: MG
transportuje go speW
cjalnymi przenośnikami aż do szybu, gdzie przy
pomocy kolegów napędzających
urządzenie
wyciągowe
wyjeżdża
on na powierzchnię.

Mali „górnicy” dostają profesjonalny ekwipunek
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foto: MGW

To idealna okazja do spełnienia dziecięcych marzeń, zaspokojenia ciekawości i odczucia na własnej skórze trudu górniczej pracy. Park 12C Sztolni Królowa Luiza zaprasza w każdą środę sierpnia na Bajtel Szychtę. Maluchy zostaną wyposażone w górniczy
ekwipunek i będą miały okazję poznać realia pracy w kopalni,
a nawet wziąć udział w improwizowanej akcji ratowniczej.

Konieczna
rezerwacja
Grupa uczestników Bajtel
Szychty może liczyć od 8
do 15 osób. Godzina zjazdu ustalana jest podczas
rezerwacji, której można
dokonać pod numerem
telefonu 32 271 40 77.
Szczegóły na stronie:
www.sztolnialuiza.pl.

foto: MGW

Szychta dla
najmłodszych

Tam zostaje przejęty przez brygadę
naziemną, która komunikuje się z poziomem wydobywczym za pomocą
specjalnych telefonów akustycznych.
– Bajtel Gruba to wspaniała podziemno-naziemna atrakcja, która dzięki zabawkowym maszynom górniczym pozwala
dzieciom zamienić się w małych górników
pracujących na „prawdziwej” kopalni –
podsumowuje Andrzej Mitek.

GOR

wokół nas
W pasażu Areny Zabrze otwarty został nowoczesny klub fitness

Na trening przez całą dobę
Klub w liczbach:
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stref treningowych

40

stanowisk w sali fitness

54

maszyny cardio

93

foto: Igor Cieślicki

maszyny siłowe

273

akcesoria treningowe
Dla ćwiczących przygotowano kilkanaście stref treningowych

1597

foto: Igor Cieślicki

– Ten stadion nierozłącznie kojarzy się ze
sportem, dlatego to po prostu idealna
lokalizacja dla naszej firmy – mówi Marcin Piotrowski, dyrektor Smart Gym.

Z uśmiechem dla dobrej kondycji

– Arena Zabrze to nowoczesny stadion
piłkarski, który jest magnesem dla wielbicieli aktywności fizycznej. Wierzymy,
że życie sportowe miasta będzie się skupiać właśnie tutaj, a my chcemy w nim
uczestniczyć i być jego częścią – podkreśla Agnieszka Kęsek z działu marketingu firmy. Otwarcie siłowni oznacza
inaugurację działalności strefy komercyjnej Areny Zabrze. Od teraz ma być
ona systematycznie rozbudowywana.
– Powstaną tu między innymi sklepy,
a także muzeum sportu. Wiele elementów infrastruktury zostanie w niedługim
czasie oddanych najemcom i będzie to
dobra zachęta dla zabrzan i gości spoza
miasta – uważa Tadeusz Dębicki, prezes spółki Stadion w Zabrzu.
Klub Smart Gym czynny jest całą
dobę, przez siedem dni w tygodniu.
Wstęp o każdej porze umożliwia specjalna śluza wyposażona w czytnik
kart i linii papilarnych. Na klientów
czeka tu trzynaście stref treningowych, m.in. cardio, maszyn izotonicznych, półwolnych czy studio fitness.

metrów kwadratowych
powierzchni

foto: Igor Cieślicki

Kilkaset maszyn i akcesoriów treningowych, które dostępne
są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Tak najkrócej
można podsumować ofertę klubu Smart Gym, który otwarty
został w pasażu Areny Zabrze. To pierwszy podmiot komercyjny działający na terenie zmodernizowanego stadionu.

Śluza umożliwiająca całodobowy wstęp

Cena miesięcznego karnetu to 49 zł.
– Myślę, że będzie to jedno z ulubionych
miejsc zabrzan, którzy kochają sport i są
aktywni fizycznie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Jestem przekonana, że ten piękny
stadion zyska jeszcze niejedno oblicze,
atrakcyjne dla różnych grup mieszkańców – dodaje.

WG
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W budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności działa Terenowy Punkt Paszportowy

foto: UM Zabrze

Wygodniej i bliżej po paszport

Punkt paszportowy działa na I piętrze budynku przy ul. Wolności 286

Formalności związane z wyrobieniem nowego paszportu można znów załatwić w Zabrzu. W Urzędzie Miejskim
otwarto Terenowy Punkt Paszportowy, gdzie można złożyć
wniosek oraz odebrać nowy dokument.
Mapa świata, która znajduje się na
ścianie nowo otwartego punktu paszportowego w Zabrzu, skłania do snucia
planów wakacyjnych. – Patrzę na mapę
i zastanawiam się, gdzie by tu pojechać –
śmieje się pani Paulina, która przyszła
do Urzędu Miejskiego w Zabrzu wyrobić
nowy dokument. – Nie trzeba już daleko
jeździć, aby wyrobić nowy paszport. Jeśli

mogę to zrobić w swoim mieście, to jest
wygodniej i szybciej – dodaje.
– Szukaliśmy w Internecie informacji, gdzie
możemy wyrobić paszport i dowiedzieliśmy
się, że od niedawna funkcjonuje w Zabrzu
nowy punkt paszportowy. Skorzystaliśmy
z tej możliwości. To duże udogodnienie –
podkreślają Janina i Stanisław Wilkowie.
Punkt paszportowy wrócił do Zabrza po

Nowa nazwa i siedziba ważnej dla mieszkańców instytucji

Z Targowej na plac Warszawski
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami (wcześniej Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami) ma od
22 lipca nową siedzibę. Mieszkańcy przyjmowani są obecnie
w biurach przy placu Warszawskim 10. To ten sam budynek,
w którym funkcjonuje miejska spółka ZBM-TBS.
Jednostka mieściła się do tej pory przy
ul. Targowej 2. – O zmianie siedziby zdecydowały względy finansowe. Poprzednie
pomieszczenia wynajmowaliśmy od telekomunikacji. Kolejnym argumentem były
potrzeby lokalowe. Budynek przy ulicy Targowej jest już nieco wiekowy, tutaj są dużo
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lepsze warunki – tłumaczy Tomasz Saternus, dyrektor JGN. – Zapraszamy już do
naszej nowej siedziby. Lokalizacje Punktów Obsługi Mieszkańców pozostały niezmienione – dodaje. W budynku przy pl.
Warszawskim JGN zajęła cały parter i połowę pierwszego piętra. To kilkanaście
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trzech latach przerwy. – Przepisy były powodem tego, że po długiej obecności punktu paszportowego w naszym mieście musiał on zniknąć. Dzięki naszym staraniom
i decyzji wojewody dziś mieszkańcy Zabrza
znów mogą ten dokument wyrobić w swoim mieście. To ważne szczególnie w okresie wakacyjnym – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W punkcie przygotowano trzy stanowiska obsługi interesantów, jest też kącik
zabaw dla dzieci. – Czasami szewc bez
butów chodzi i tak jest w moim przypadku.
Sam nie mam jeszcze paszportu, ale tutaj uzyskałem bardzo rzetelne informacje
o potrzebnych dokumentach, pobrałem
wnioski i niebawem z całą rodziną będziemy wyrabiać paszporty – zapowiada wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który
odwiedził zabrzański punkt paszportowy. – Zakładaliśmy, że dostęp do administracji powinien być dogodny, aby ten kontakt między urzędnikiem a obywatelem był
traktowany po partnersku. Lokalizacja zabrzańskiego biura jest bardzo dobra, to ścisłe centrum miasta – zaznacza wojewoda.
Terenowy Punkt Paszportowy mieści się
w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności
286, w pokoju 109 (I piętro). Na terenie
województwa śląskiego działa 15 biur
paszportowych. Z otwartego w Zabrzu
mogą też korzystać mieszkańcy innych
miast. 
SOR

pokoi, w których pracuje około 70 osób.
Jednostka działa w mieście już od dziesięciu lat. Oprócz bieżących zadań, związanych z utrzymaniem i zarządzaniem
tysiącem budynków z ponad 10 tysiącami lokali mieszkalnych i użytkowych, zajmuje się także prowadzeniem inwestycji. Tak było m.in. w przypadku budowy
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, remontu siedziby Muzeum Miejskiego czy
adaptacji budynku przy pl. Krakowskim
na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.
– Spółka ZBM-TBS znalazła dobrego sublokatora, który będzie po części zajmować
się tą samą profesją. Jestem przekonana,
że mieszkańcy znajdą tu dobrą obsługę
i ten budynek będzie się kojarzył z dobrze
realizowaną usługą dla zabrzan – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

MM
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W lipcu poznaliśmy kolejnych laureatów wyróżnień im. św. Kamila

W podzięce za pracę, miłość i poświęcenie

nia ją energia i skuteczność, z jaką działa na rzecz potrzebujących. Jak sama
podkreśla, nad człowiekiem trzeba
pochylać się indywidualnie, wspierać
go na wielu płaszczyznach: terapią, aktywizacją zawodową, oferując pomoc
specjalistów. Dzięki jej zaangażowaniu
placówka współpracuje z wieloma instytucjami: Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy oraz sądami i kuratorami.
– Jestem bardzo wzruszona, że przyznano
mi to wyróżnienie, a jednocześnie bardzo
zaskoczona. To dla mnie wielki zaszczyt.
To uznanie za 20 lat działalności naszego
koła. W tym czasie pomogliśmy około 3,5
tysiącu zabrzan, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnych dla siebie warunkach życia. Cieszymy się każdą osobą,
która dzięki naszemu wsparciu odzyska-

Danuta Sońta-Jakimczyk

foto: Jerzy Przybysz

Przedstawiciele DPS Zakonu Kamilianów

Maria Demidowicz

foto: Jerzy Przybysz

Do grona laureatów dołączyli w tym
roku Danuta Sońta-Jakimczyk – profesor
medycyny, hematolog i onkolog, Maria Demidowicz – prezes zabrzańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta oraz pracownicy Domu
Pomocy Społecznej, prowadzonego
przez Zakon Kamilianów w Zabrzu.
– Znamy tych ludzi z naszego życia. Być
może nie do końca jesteśmy świadomi ile
dobrego wnoszą na co dzień w życie drugiego człowieka. To ludzie, którzy z sercem na dłoni idą w kierunku drugiego
człowieka – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Prof. Danuta Sońta-Jakimczyk przez 47
lat pracowała w Katedrze i Klinice Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii
w Zabrzu. Gdy zaczynała swoją pracę,
w połowie lat 60., białaczka była nieuleczalna. – Gdy przechodziłam na emeryturę, z białaczki można było już wyleczyć
90–95 procent dzieci. Jestem szczęśliwa,
że medycyna poczyniła tak ogromne postępy. Ten postęp to wyleczone dzieci, które przysyłają kartki, zaproszenia na ślub,
zdjęcia dzieci, które urodziły. Czy może być
coś piękniejszego? – uśmiecha się prof.
Danuta Sońta-Jakimczyk, podkreślając,
że na ten sukces pracował cały zespół
znakomitych lekarzy i pielęgniarek.
Dzięki determinacji pani profesor wprowadzono także zmiany w terminach
odwiedzin małych pacjentów, a szpitalny oddział stał się namiastką domu,
gdzie jest gwarnie, radośnie i kolorowo.
Maria Demidowicz jest prezesem zabrzańskiego koła Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta od 2001 r. Wyróż-

ła wiarę w swoje możliwości i trwale się
usamodzielniła. To dowód, że warto pomagać. Przed nami jeszcze wiele planów,
bo wciąż mamy pomysły, jak jeszcze lepiej
pomagać zagubionym. Już niebawem
chcemy stworzyć Centrum Integracji Społecznej – podkreśla Maria Demidowicz.
W tym roku wyróżnieni zostali także
pracownicy Domu Pomocy Społecznej
Zakonu Kamilianów. To 53 osoby, które
codziennie z oddaniem i poświęceniem
pochylają się nad chorymi, cierpiącymi
i niepełnosprawnymi ludźmi, niosąc im
ulgę w cierpieniu, uśmiech i życzliwe
słowo. – To nagroda dla naszych pracowników. Cieszę się, że ktoś ich zauważył, dostrzegł ich codzienny trud, każdą otartą
twarz, każdy zmieniony pampers, poda-

foto: Jerzy Przybysz

Statuetki
przedstawiające
św. Kamila podtrzymującego
chorego od lat są wyrazem
wdzięczności dla osób i instytucji, które działają na rzecz
zabrzan będących w trudnych sytuacjach życiowych.
Podczas gali, zorganizowanej
9 lipca w Teatrze Nowym, poznaliśmy kolejnych laureatów
popularnych Kamilków.

nie kromki chleba, każde serce wyciągnięte do potrzebującego człowieka. To wyróżnienie na forum publicznym, pokazanie
i zauważenie, to najpiękniejsze szczęście,
to nasza wspólna radość – mówi ojciec
Andrzej Chorążykiewicz, dyrektor DPS.
– Swoim sercem i swoją pracą służymy
ludziom chorym i cierpiącym. To nagroda za całe 20 lat istnienia naszego domu.
Każdy pracownik, bez względu na to jakie
stanowisko zajmuje w naszym domu, pracuje na rzecz chorego i dla każdego z nas
jest to piękne wyróżnienie i satysfakcja za
codzienny trud i pracę – podsumowuje
Bogumiła Cisek.
W części artystycznej gali wystąpił ks.
Paweł Sobierajski i zaproszeni przez
niego goście, którzy wykonali najpopularniejsze utwory z repertuaru oper
i operetek. Dzień później, 10 lipca,
w kościele pw. św. Kamila odbyła się
uroczysta msza w intencji miasta i jego
mieszkańców. 

MM
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Prestiżowa nagroda dla Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu

Zrobią dziecku EKG przed urodzeniem

– Opracowanie dotyczy nowej technologii
związanej z rejestracją sygnału EKG dziecka nienarodzonego w łonie matki – mówi
Adam Gacek (na zdj. poniżej), dyrektor
ITAM. – Odebranie takiego sygnału jest
bardzo trudne, bo na ogół rejestruje się
sygnał EKG na powierzchni ciała matki. Tutaj trzeba było zastosować pewną technikę
i użyć bardzo wyszukanych algorytmów,
które pozwoliły z sygnału, który można zarejestrować na powierzchni
ciała matki, wyłowić sygnał EKG
płodu. Ten sygnał służy z kolei do
oceny stanu dziecka nienarodzonego i prognozowania, w jakim
stanie ono się urodzi. Jest
to osiągnięcie na skalę
światową, bo zastosowane tutaj techniki
przetwarzania i analizy sygnału dają
bardzo dużą wiarygodność zapisu
sygnału – dodaje.

foto: Renata Matysik
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Metodę oraz urządzenie do
rejestracji elektrokardiogramu nienarodzonego dziecka
opracował zespół naukowców
z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.
Wynalazek otrzymał główną
nagrodę w konkursie Eureka,
organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Pokonał
prawie 40 innych projektów.

n
Re

Przygotowane przez zabrzańskich naukowców urządzenie

Zespół naukowców opracował urządzenie, które może być stosowane w warunkach szpitalnych.
– Mamy nadzieję, że dzięki konkursowi
znajdzie się przedsiębiorca, który zainwestuje w ten pomysł i wdroży do produkcji urządzenia o mniejszych rozmiarach.
Wówczas kobieta w ciąży będzie mogła
w warunkach domowych monitorować
stan zdrowia swojego dziecka –
mówi z nadzieją Janusz Wróbel
(na zdj. powyżej), członek zespołu naukowego. – Społeczny
aspekt tego urządzenia to nie
tylko komfort dla pacjentki, ale również wzrost
prawdopodobieństwa przeżycia dzieci
z ciąży zagrożonej
– dodaje. Urządzenie może być
stosowane od 12.
tygodnia
ciąży.
Jest już testowane
w kilku ośrodkach

Skład zwycięskiego
zespołu:
Adam Matonia
Janusz Jeżewski
Tomasz Kupka
Krzysztof Horoba
Janusz Wróbel

medycznych w Polsce. Wynalazek naukowców z Zabrza okazał się najlepszy
spośród 40 zgłoszonych do konkursu
„Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”. Jego celem jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego
polskich wynalazców. Do udziału w konkursie zaproszono polskie uczelnie publiczne i niepubliczne oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN.
– Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie
ze względu na konkurencję, jaką pokonaliśmy – przyznaje Adam Gacek. – Celem
naszych prac jest stworzenie czegoś użytkowego. Konkurs potwierdza poziom tego
osiągnięcia, natomiast wygrana nie jest
głównym celem. Chodzi o to, żeby prace,
które są prowadzone, miały jakiś cel użytkowy, aplikacyjny i zastosowanie. Dlatego
większość prac, które prowadzimy w naszym instytucie, szczególnie z zakresu badań stosowanych, to prace ukierunkowane
na zastosowanie w przemyśle czy w służbie
zdrowia jako urządzenie gotowe – dodaje.
Za zajęcie pierwszego miejsca ITAM
otrzymał 30 tys. zł oraz czek na kampanię w mediach na kwotę 50 tys. zł. SOR
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Teatr Nowy, czyli przybliżamy działające w Zabrzu instytucje kultury

Dla dobrej zabawy i poważnej refleksji
muzyczny „Knajpa”, komedie „Związek
otwarty” i „Wysokie napięcie”, bajka
„Plastusiowy pamiętnik” oraz należące
do klasyki „Zbrodnia i kara” czy „Dziady”.

Na koncie ma ponad 220 premier. Co roku organizuje cieszący się wielkim uznaniem Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii
Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Zabrzański Teatr Nowy działa od 1959 r., wciąż zdobywając nowych widzów.
W efektownym budynku, mieszczącym
przed laty kasyno Huty Donnersmarck,
Teatr Nowy zainaugurował działalność
w październiku 1959 r. Wystawiona została wówczas baśń sceniczna „Czarodziej z Doliny Księżyca” w reżyserii Mieczysława Daszewskiego. Od tego czasu
liczba premier przygotowanych przez
zabrzańską scenę znacznie przekroczyła dwieście. Były wśród nich prawdziwe hity frekwencyjne, które osiągały,
przy pełnej widowni, rekordowe liczby
przedstawień. To m.in. sztuki: „Na szkle

malowane”, „Dziś do ciebie przyjść nie
mogę” czy „Wesele na Górnym Śląsku”. Powodzeniem cieszyły się nie tylko spektakle wielkiej klasyki światowej
(m.in. „Mewa” Czechowa, „Skąpiec”
Moliera, „Kupiec” Plauta), ale także
polskiej („Klub kawalerów” Bałuckiego, „Nie-Boska komedia” Krasińskiego,
„Dożywocie” Fredry, „Fircyk w zalotach”
Zabłockiego czy „Droga do Czarnolasu”
Maliszewskiego). Aktualnie w repertuarze znajdują się m.in. farsy „Hotelowe manewry” i „O co biega?”, spektakl

Zakamarki zabrzańskiej sceny można zwiedzać podczas Metropolitalnej Nocy Teatrów
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Kolejka po bilety podczas akcji „Bilet za 400 groszy”

– Staramy się budować repertuar tak, by
każdy człowiek zainteresowany teatrem
znalazł coś dla siebie. Sięgamy zarówno
po bajeczki dla najmłodszych, szkolne lektury, komedie i farsy, jak i spektakle społecznie istotne. To przynosi efekty. Świadczą o tym głosy ludzi, recenzje, ale i liczby.
W ubiegłym sezonie mieliśmy ponad 56
tysięcy widzów. To pierwszy sezon, kiedy
nam się udało przekroczyć 50 tysięcy. Zagraliśmy około 330 spektakli. To intensywne tempo broni się również od strony eko-

Wakacyjne zajęcia w ramach „Lata z teatrem”

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Propozycje dla każdego

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy
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Artystów Teatru Nowego można podziwiać
także podczas plenerowych przedstawień

Znani i lubiani
Na przestrzeni lat z Teatrem Nowym
współpracowało wielu znanych reżyserów, scenografów i muzyków. Byli wśród
nich m.in. Adam Hanuszkiewicz, Gustaw
Holoubek, Jan Machulski, Xymena Zaniewska, Katarzyna Gaertner, Wojciech
Kilar, Krzysztof Penderecki czy Józef
Skrzek. W teatrze pracowało (lub z nim

Danuta Lewandowska w „Matkach”

współpracowało) wielu najlepszych aktorów scen śląskich, uhonorowanych
Złotymi i Srebrnymi Maskami: Hanna
Boratyńska, Wincenty Grabarczyk, Mieczysław Całka, Andrzej Lipski, Danuta
Lewandowska czy Zbigniew Stryj, obec-

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

nomicznej – mówi Jerzy Makselon,
dyrektor Teatru Nowego. – Bardzo
cenię sobie atmosferę, jaka tu panuje.
Nie powiem, że jest spokojnie, bo spokój w takim miejscu nie wróży nic dobrego. Jest atmosfera twórczej pracy, bez
ciężkich wojen i konfliktów. Jest skupienie
nad tym, co robimy i mam wrażenie, że nie
ma tu w tej chwili ludzi, którzy przychodziliby do pracy z niechęcią – dodaje.
Zabrzańskich artystów coraz częściej
można podziwiać także poza granicami
naszego miasta. – W ubiegłym sezonie
dostaliśmy się ze spektaklem „Jasiu albo
Polish joke” do projektu Teatr Polska. To
ogólnopolski konkurs organizowany za
pieniądze ministerialne przez Instytut
Raszewskiego w Warszawie. Teatry zgłaszają do niego po jednym spektaklu. Tych
zgłoszeń jest co roku około stu, a komisja wybiera kilkanaście. Znaleźliśmy się
w tym gronie i to nam pozwoliło z naszym
„Jasiem” pojeździć po Polsce i zagrać
dwanaście spektakli w miastach, w których nie ma profesjonalnych teatrów. Były
to niesamowite spotkania. Pojechaliśmy
również z tym spektaklem na Ukrainę, do
Równego, gdzie został bardzo serdecznie
przyjęty przez widownię – podkreśla Jerzy Makselon. To nie jedyna zagraniczna przygoda Teatru Nowego. Gościł on
także dwukrotnie w Kairze, wystawiał
też spektakle w Gruzji.

Spektakl „Kocham”

nie zastępca dyrektora ds. artystycznych. Nagród dla zabrzańskiej sceny i jej
artystów jest znacznie więcej. W 2014
r. na Fanaberiach w Wałbrzychu Teatr
Nowy otrzymał nagrodę publiczności za
spektakl „Matki”.
– Wałbrzych to dla sztuki teatralnej szczególne miejsce, ponieważ funkcjonuje
tam jeden z najciekawszych i najbardziej
otwartych na nowoczesność teatrów. Festiwalowa publiczność jest tam bardzo
dobrze przygotowana. Startowaliśmy
w mocnej konkurencji i publiczność
wybrała nasze „Matki”. Nagrody
jurorskie bardzo cieszą i są ważne. Ale nagroda publiczności,
zwłaszcza w takim miejscu jak
Wałbrzych, to coś szczególnego. Oznacza, że potrafimy robić
teatr artystycznie ambitny, ale
równocześnie taki, który jest akceptowany i lubiany przez widzów,
a to nie zawsze idzie ze sobą w parze, wręcz często się ze sobą rozmija
– zwraca uwagę dyrektor Jerzy Makselon. – Ludzie oczekują od nas dobrej
farsy, ale jednocześnie spektakli takich
jak „Matki”, „Nieskończona historia” czy
„Podopieczni”. I to jest fantastyczne. Teatr
ma prawo, a nawet obowiązek, zajmować
się też poważniejszymi sprawami. Aspiruje skutecznie do roli istotnego narzędzia
do poważnej rozmowy o problemach
tego świata. Do teatru przychodzi się też
pomyśleć o świecie, przemyśleć pewne
kwestie. Dowodem na to jest formuła naszego festiwalu, który został wymyślony
nie jako przegląd komedii, tylko jako festiwal mający być lustrem rzeczywistości,
zwłaszcza w tych obszarach, które podlegają najbardziej intensywnym zmianom. To jest nasze pole doświadczalne,
które na tyle, na ile potrafimy, na ile jest
to rokujące, staramy się także przenosić
na naszą codzienną działalność – podsumowuje Jerzy Makselon.
MM

Festiwalowa tradycja
Od 2000 r. Teatr Nowy, wspólnie z miastem, organizuje Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Dzięki spektaklom konkursowym prezentowanym
przez najlepsze zespoły teatralne z kraju, przybliża on widzom najciekawsze realizacje dramatu współczesnego, zarówno polskiego
jak i obcego, powstałe po roku 1989. W ubiegłym roku odbyła się
jubileuszowa, piętnasta edycja przedsięwzięcia, w ramach której
zaprezentowano prawie dwadzieścia spektakli. Po raz pierwszy
w historii imprezy swoje przedstawienia wystawili artyści z Ukrainy i Gruzji. Grand Prix – Nagrodę publiczności dla najlepszego
spektaklu otrzymał zabrzański Teatr Nowy za „Zaręczyny”.

Nasze Zabrze Samorządowe 8/2016

19

lekcja historii
Kolejna zabrzańska dzielnica bez tajemnic

Trzecią kolonią założoną przez
Macieja Wilczka w 1776 r. był
Pawłów Górny (Ober Paulsdorf). Kolonia ta powstała na
północ od pierwszej Wilczkowej kolonii – Pawłowa Dolnego (Nieder Paulsdorf) założonego w 1774 r. Obie nazwano
na cześć syna Macieja, Pawła.
W 1781 r. w Pawłowie Dolnym było 19 zagród zamieszkałych przez 16 kolonistów,
zaś w Pawłowie Górnym było 16 zagród
zamieszkanych przez 13 kolonistów.
W 1830 r. obie kolonie połączono w jedną gminę Pawłów. We wsi stały 42 domy,
zamieszkiwało w nich 204 mieszkańców,
wszyscy byli katolikami przynależącymi
do parafii w Bielszowicach. Na zachód
od Pawłowa powstała „dzika” kolonia
nazwana początkowo Diebsdorfem, czyli Wsią Złodziei. Po raz pierwszy pojawiła
się ona na mapie z 1827 r., 28 stycznia
1839 r. nadano jej oficjalną nazwę Liebsdorf (Wieś Miłości). Przed 1861 r. włączono ją do Pawłowa. W ciągu następnego
piętnastolecia w Pawłowie przybyło siedem domów, a liczba mieszkańców podwoiła się do 424. Nadal wszyscy pawłowianie byli katolikami. We wsi były dwie
gospody, trzech rzemieślników, hodowano 131 sztuk bydła i 50 świń. W 1861 r.
we wsi stało 61 budynków mieszkalnych i 25 budynków gospodarczych.
Wśród 704 mieszkańców było 695 katolików, sześciu ewangelików i trzech żydów. Wśród nich było dwóch szynkarzy,
trzech kramarzy, dwóch szewców, krawiec, stolarz, murarz i kowal. Powierzchnia gruntów wynosiła 561 mórg, z czego
458 przypadało na pola uprawne.
1 grudnia 1871 r. odbył się w Prusach
spis powszechny. W Pawłowie spisano
931 mieszkańców zamieszkałych w 66
domach. Wśród mieszkańców było
457 mężczyzn i 474 kobiety, urodzone
w Pawłowie były 582 osoby, dwie osoby
nie posiadały obywatelstwa pruskiego.
Oprócz 924 katolików mieszkało tam
też siedmiu ewangelików. Ponad jedna
trzecia pawłowian (345) była analfabetami, 294 osoby powyżej 10. roku życia
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Fragment mapy z 1902 roku obejmującej Pawłów Górny, Pawłów Dolny i Liebsdorf

umiały czytać i pisać, a 292 dzieci miało
mniej niż 10 lat. We wsi mieszkał jeden
niewidomy, troje głuchoniemych i troje
chorych psychicznie. Od 1873 r. Pawłów
należał administracyjnie do nowo utworzonego powiatu zabrskiego, wydzielonego z powiatu bytomskiego. Podlegał
okręgowi urzędowemu Bielszowice, tam
również znajdował się urząd stanu cywilnego, w którym pawłowianie zgłaszali
urodzenia, małżeństwa i zgony. Osobny
urząd stanu cywilnego w Pawłowie powstał dopiero w 1900 r.
W 1887 r. opublikowano dane ze spisu powszechnego przeprowadzonego
1 grudnia 1885 r. Przez minione czternaście lat Pawłów się mocno rozwinął. W 110
domach mieszkało 1810 osób (929 mężczyzn i 881 kobiet) tworzących 383 gospodarstwa domowe. W sprawozdaniu wyróżniono trzy części Pawłowa: Liebsdorf
– 41 domów i 795 mieszkańców, Pawłów
Dolny – 35 domów i 557 mieszkańców
oraz Pawłów Górny – 34 domy i 458 mieszkańców. W całej gminie liczba katolików
wzrosła do 1806, zaś liczba ewangelików
spadła do czterech. Powierzchnia Pawłowa wynosiła 158 ha, z czego 113 zajmowały pola uprawne, a 8 ha łąki.
Kolejne dane pochodzą ze spisu przeprowadzonego dziesięć lat później –
2 grudnia 1895 r. Przez dekadę przybyło
ponad tysiąc pawłowian – było ich teraz
2883 (1469 mężczyzn i 1414 kobiet), tworzyli 612 gospodarstw zamieszkujących
w 178 domach. Oprócz 2839 katolików
było też 39 ewangelików i pięciu żydów.
Ewangelicy, należący dotychczas do parafii w Bytomiu, od 1 października 1892 r.
należeli do parafii w Zabrzu.
W następnej dekadzie Pawłów nadal
się rozrastał. 1 grudnia 1905 r. liczył on
już 4386 mieszkańców (2214 mężczyzn
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i 2172 kobiety) tworzących 878 gospodarstw domowych. Do ich dyspozycji
było 251 domów, z których 10 było w tym
czasie niezamieszkałych.
Pod względem religijnym było tu 4323
katolików, 49 ewangelików i 14 żydów.
W ciągu następnych pięciu lat przybyło
ponad tysiąc pawłowian. 1 grudnia 1910 r.
było ich już 5585 (2811 mężczyzn i 2774
kobiet), tworzyli 1033 gospodarstwa rodzinne wieloosobowe, ponadto 69 osób
tworzyło gospodarstwa jednoosobowe.
Do ich dyspozycji były 262 domy i dwa
inne obiekty mieszkalne. Pośród 744
osób, które podały język niemiecki jako
ojczysty, było 669 katolików, 65 ewangelików i 10 żydów. Język polski podało 4607 osób, wśród nich było dwóch
ewangelików, resztę zaś stanowili katolicy. Ponadto 234 osoby podały jako ojczyste: język niemiecki i inny, nieokreślony
w sprawozdaniu język (raczej na pewno
był to język polski).
Ze spisu przeprowadzonego w czasie
I wojny światowej, 1 grudnia 1916 r.,
wynika, że liczba pawłowian spadła do
5192. Wśród nich było jedynie 2334 mężczyzn i 2858 kobiet. Dziewięciu mężczyzn
służyło w tym czasie w armii niemieckiej,
a czterech znajdowało się w niewoli. Niecałe trzy lata później po raz ostatni policzono pawłowian mieszkających w państwie niemieckim. 8 października 1919 r.
było ich 5674. Od czerwca 1918 r. katoliccy mieszkańcy Pawłowa mogli modlić się
we własnym kościele, urządzonym w sali
dawnej restauracji.
Podczas przeprowadzonego 20 marca
1921 r. plebiscytu na Górnym Śląsku
do głosowania uprawnionych było
2959 osób – 2723 osoby urodzone i nadal mieszkające w Pawłowie, 200 osób

foto: ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Dwa w jednym, czyli parę słów o Pawłowie

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

Szkoła schowała się za drzewami
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w Pawłowie...

Archiwalna fotografia przedstawia dzisiejszy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia budynek mieszczący obecnie Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 6 przy ul. Sikorskiego. Gmach zachował na przestrzeni lat swój kształt, zmieniło się natomiast znacznie jego otoczenie.
Maleńkie przed laty drzewka rozrosły się tak, że budynek wręcz tonie
dziś w zieleni.
GOR

foto: Jerzy Przybysz

urodzonych w Pawłowie, ale tam nie
mieszkających, oraz 36 osób nie urodzonych w Pawłowie, ale tam mieszkających. Udział w plebiscycie wzięło 2896
osób, z czego 1443 osoby głosowały za
przyłączeniem Górnego Śląska do Polski, a 1391 osób – za jego pozostaniem
w Niemczech; 62 głosy unieważniono.
20 października 1921 r. Rada Ambasadorów podjęła decyzję o podziale obszaru
plebiscytowego na Górnym Śląsku. Pawłów wraz z ośmioma innymi gminami
powiatu zabrskiego przyznano Polsce.
28 czerwca 1922 r. Pawłów przyłączono
do Polski. Już wcześniej, 17 czerwca, na
mocy „Rozporządzenia wojewody śląskiego w przedmiocie ustroju powiatowego województwa śląskiego” zadecydowano, że Pawłów znajdzie się w nowo
tworzonym powiecie rudzkim.
Niecałe dwa lata później, 15 lutego 1924 r.,
Sejm Śląski zlikwidował powiat rudzki
i przyłączył Pawłów do powiatu katowickiego. Z informacji zawartych w „Księdze adresowej Województwa Śląskiego
Rok 1926/1927” wynika, że w tym czasie
w Pawłowie mieszkało 6009 osób, zdecydowaną większość z nich, bo aż 98 procent,
stanowili Polacy, a 2 procent – Niemcy.
9 grudnia 1931 r. odbył się w Polsce spis
powszechny, w którym ujęto 5681 pawłowian. Ostatnie przedwojenne dane pochodzą z 31 grudnia 1938 r. W Pawłowie
mieszkały wtedy 6323 osoby (3219 mężczyzn i 3104 kobiety).
Po wybuchu II wojny światowej Pawłów
został zajęty przez wojska niemieckie
i 8 października 1939 r. wraz z całym województwem śląskim przyłączony do III
Rzeszy. Po wyzwoleniu w 1945 r. pozostał w granicach powiatu katowickiego.
Z dniem 1 kwietnia 1951 r. Pawłów przyłączony został do Zabrza. Stało się tak na
podstawie „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie
zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic
niektórych miast stanowiących powiaty
miejskie w województwie katowickim”.
Dziewięć lat później, w grudniu 1960 r.,
powierzchnia Pawłowa powiększyła się
o tereny przyłączone do Zabrza z obszaru Rudy Śląskiej. Mimo zwiększenia
powierzchni, liczba ludności Pawłowa
spadła. Według spisu powszechnego
przeprowadzonego 12 grudnia 1970 r.
mieszkało tam tylko 3787 osób. Obecnie powierzchnia Pawłowa to ok. 190
ha. Według danych z 31 grudnia 2015 r.
zameldowanych w nim było 2211 osób
(1058 mężczyzn i 1153 kobiety).
Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Po latach budynek skrył się wśród zieleni
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Sport
Już 10 sierpnia Górnik Zabrze zmierzy się z Legią Warszawa w Pucharze Polski

Rodzinnie, czyli trójkolorowo!
foto: Jerz
y Pr

z yb
ysz

foto: Jerzy Przybysz

Waldemar Matysik

Drużyna Górnika Zabrze na tle trybun nowego stadionu

Jesteśmy rodziną
trójkolorowych
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
– Sytuacja
Górnika jest
trudna, ale nie
wystarczy być
niezadowolonym. Trzeba
wspierać dobre
kierunki i nigdy się nie poddawać. Miasto na pewno nie
zostawi klubu. Górnik ma swoje
ambicje i historię, która zobowiązuje. Drużyna przedstawiona przez nowego trenera ma
w sobie ogrom energii i wielki
potencjał. Cieszę się, że Marcin
Brosz od początku w konsekwentny sposób organizuje
drużynę. To bardzo dobry trener na trudne czasy. Jesteśmy
wszyscy jedną wielką rodziną
trójkolorowych. Z wiarą i radością idziemy do przodu.

22

To z pewnością nie będzie łatwy sezon, ale Górnik Zabrze ma
wsparcie i zaplecze, z którym może ruszać do walki o punkty.
Pomoże w tym nowy trener, Marcin Brosz, określany często
jako specjalista od awansów. Cenne jest też wsparcie trójkolorowych, których teraz ma być jeszcze więcej dzięki nowemu
programowi lojalnościowemu.
Trójkolorowi to program integrujący
i zrzeszający kibiców Górnika Zabrze
z przedsiębiorcami i firmami wspierającymi klub, w którym obie strony czerpią
korzyści z przystąpienia do projektu.
Przystąpienie do programu to koszt
50 zł w skali całego sezonu. W zamian
kibice otrzymują szeroką ofertę rabatową, uwzględniającą produkty typowo
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klubowe (bilety, gadżety), jak i możliwość uzyskiwania rabatów w punktach
partnerskich. Karty można kupować zarówno drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony bilety.arenazabrze.pl,
jak i w stacjonarnych punktach sprzedaży (Sklep Kibica oraz punkty kasowe
na promenadzie stadionu od strony ul.
Damrota).

Korzyści z programu „Trójkolorowi”
1.
2.
3.
4.

Tańsze bilety na mecze Górnika
Pierwszeństwo w wyborze miejsc na Arenie Zabrze
Rabat 10 procent na gadżety Górnika w stadionowym Sklepie
Kibica oraz w Galerii Zabrze
Rabaty w punktach partnerskich

sport

Niesamowite
wsparcie kibiców
Bartosz Sarnowski,
prezes Górnika Zabrze

Marcin Brosz,
trener Górnika Zabrze

Mateusz Kuchta,
bramkarz Górnika Zabrze

– Budowanie
zespołu podzieliliśmy na
kilka etapów.
Pierwszy z nich
to zatrzymanie
części zawodników z dotychczasowej kadry.
Doszło wielu piłkarzy młodych,
szczególnie z naszego regionu, i to nas bardzo cieszy.
Szczególnie dotyczy to trzech
powołań. Chodzi o Mateusza
Kuchtę, Marcina Urynowicza i Michała Teichmana. To
chłopcy stąd, wychowankowie
Górnika czy Gwarka Zabrze.
Mam nadzieję, że zapoczątkuje
to pokazywanie się młodych
zawodników z naszych klubów
na arenie kraju.

– Kiedy rok
temu szedłem
na wypożyczenie do
GKS-u Katowice, chciałem nabrać
doświadczenia i wrócić do
Górnika. Nie chciałbym teraz
grać tylko dlatego, że jestem
młody. Liczę, że miejsce w składzie wywalczę sobie wyłącznie
umiejętnościami. Atmosfera
wśród nas jest bardzo dobra,
niezależnie od tego, kto stoi
w bramce. To z pewnością nie
jest łatwa liga. Można się było
o tym przekonać w poprzednim sezonie, gdy faworyt tracił
punkty w meczu z drużyną
z dolnej części tabeli.

foto: Górnik Zabrze

Chciałem wrócić
do Górnika

siadało średnio 14,5 tysiąca kibiców.
Górnik Zabrze stawia także na szkolenie młodych piłkarzy. Wyrazem tego
jest utworzenie Akademii Piłkarskiej.
Jednym z jej wychowanków, który trafił właśnie do pierwszego zespołu, jest
Michał Teichman. W szeregach Górnika Zabrze można zobaczyć także znakomicie spisujących się wychowanków
Gwarka Zabrze. Kciuki trzymamy m.in.
za Marcina Urynowicza, który dla klubu
z Biskupic strzelił aż 77 bramek, a nie-

którzy upatrują w nim wręcz następcę
Ernesta Pohla, Włodzimierza Lubańskiego czy Arka Milika. 

GOR, WG

Gram ze swoimi
idolami
Marcin Urynowicz,
napastnik Górnika Zabrze
– Czy po Gwarku będę teraz
w Górniku
królem strzelców? To może
być przyszłość.
Nie od razu
będę strzelał bramki, ale
trzeba sobie stawiać wysokie
cele, ambitnie iść do przodu.
Fakt, że trener Marcin Brosz
chce postawić właśnie na
mnie w kontekście ustawienia linii ataku, bardzo mnie
motywuje. To niesamowite,
że występuję teraz na boisku
ze swoimi idolami. Kibice są
dla nas najważniejsi, z ich
wsparciem razem wrócimy
do Ekstraklasy. Damy radę!

foto: Górnik Zabrze

foto: Górnik Zabrze

foto: Igor Cieślicki

– Początek każdego sezonu to
wielkie emocje
i oczekiwania.
Ogromną
wartością jest
dla nas niesamowite wsparcie kibiców.
Mam nadzieję, że ich doping
będzie uskrzydlał naszych
zawodników. Ruszyliśmy
z promocją karty „Trójkolorowi”, która ma pomóc w jeszcze
większej identyfikacji kibiców
z klubem. Dzięki niej mogą
korzystać z wielu zniżek. Poza
tym obniżyliśmy ceny biletów.
Chcemy zachęcić w ten sposób
do rodzinnego kibicowania.

Sięgamy
po chłopców stąd

foto: Igor Cieślicki

Program ma zachęcić do kibicowania
całe rodziny. A rodzinnemu kibicowaniu
sprzyja także nowoczesny stadion przy
ul. Roosevelta, który może pomieścić 25
tysięcy kibiców. Właśnie tyle osób zasiadło na trybunach podczas rozgrywanych
z Ruchem Chorzów Wielkich Derbów Śląska. Niewiele mniej fanów przyciągnął
mecz z Koroną Kielce. W minionym sezonie Górnik Zabrze mógł się pochwalić
najwyższą frekwencją w województwie
śląskim. Podczas każdego z siedmiu
meczów rundy wiosennej rozegranych
na nowym stadionie, na trybunach za-
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – do włosów lub paznokci,
5 – instrument Carlosa Santany, 8 – na
wierzch wypływa, 9 – nie należy do psiej
arystokracji, 10 – krwiożerczy upiór, 11 –
ciastko lub zamek błyskawiczny, 12 – Bryll
lub Hemingway, 14 – przeplata się z wątkiem, 16 – szlachetny gaz w żarówce, 19 –
cięty u satyryka, 21 – egzotyczna przyprawa, 22 – tajemniczy na twarzy Mony Lisy,
23 – mniej niż tercet, 24 – jeden z żywiołów, 26 – przezroczysta tkanina bawełniana, 28 – wieńczy obiad, 29 – w liściach herbaty, 30 – do trzymania filiżanki, 33 – intryga, 35 – rosną po deszczu, 37 – w parku
lub w klasie, 38 – mrzonka, 39 – grządka
z kwiatami, 40 – drobne, okrągłe cukierki,
41 – sport na macie, 42 – duchowny.

1

Pionowo: 1 – czarny, słodki smakołyk,
2 – państwo świętych krów, 3 – zasłania
okno, 4 – rozmowa, 5 – kuzyn wrony, 6 –
obłok lub… ktoś nierozgarnięty, 7 – część
Morza Śródziemnego, 13 – autor „Niewiarygodnych przygód Marka Piegusa”, 15
– zimni to Pankracy, Serwacy i Bonifacy,
17 – tato Cypiska, 18 – strzelisty pomnik,
20 – na nim rządzi szyper, 21 – zuch, 25 –
na niego czekała Penelopa, 27 – doświadczony to wilk morski, 30 – nie ma na nie
rady, 31 – niezbędny w futrynie, by otwierały się drzwi, 32 – świeczka dla diabła, 34
– ciemnobrunatny barwnik, 36 – wyrzynają się niemowlakowi.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Co dwie głowy to nie jedna”, nagrody otrzymują: Małgorzata Bochenek i Jakub Dziedzic
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Mateusz Mączka – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 25 sierpnia.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Józef Lebek – poczęstunek
w McDonald’s, Beata Mrozek – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz
Barbara Kulpok – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Tymianek, autorką cytowanego wiersza jest Anna Achmatowa, a myśl Stanisława Jerzego Leca brzmi: „Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym”.
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24

2

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

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

Nasze
Zabrze Samorządowe 8/2016
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 25 sierpnia. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, otrzymuje
Wanda Sikorska, którą prosimy o kontakt
z redakcją do 25 sierpnia.

ROZRYWKA

Bądź przy mnie blisko

3

Bądź przy mnIe blIsko
bo tyLko wtedy
nie jest mi zimnO

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

chłód wieje z przeStrzeNi
kiedy myślę
jakA onA dużA
i jaKa ja
to mi trzebA
tWoich dWócH ramiOn zamknięTych
dwóch Promieni wszechŚwiata

Z 18 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 25 sierpnia.
4
1.
2.
3.
4.
5.

dawny portfel, kiesa,
urok, wdzięk,
wynika z bajki,
ozdoba ucha,
instytucja dbająca o porządek
i bezpieczeństwo publiczne,
6. pobierany od dochodów,
7. teczka na dokumenty,
8. dźwignia handlu.

1
2
3
4
5
6

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 25 sierpnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Honoré de
Balzaca, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 25 sierpnia.
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Kultura
Uczniowie spędzający wakacje w Zabrzu mają z czego wybierać

Tegoroczne Muzyczne Lato zainaugurował występ zespołu Łzy

Talenty aktorskie można było szlifować podczas warsztatów
organizowanych przez Teatr Nowy. Na zabawę w klimatach
EURO 2016 zaprosił Miejski Ośrodek Kultury. Tłumy przyciągały plenerowe koncerty w ramach Muzycznego Lata. A to
tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano w Zabrzu podczas pierwszego miesiąca wakacji.

foto: Jerzy Przybysz

Organizowane przy wsparciu firm
Fortum oraz Mostostal Zabrze „Lato
z teatrem” tradycyjnie już cieszyło się

Warsztaty artystyczne w MOK

ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi. W efekcie w Teatrze Nowym
odbyły się dwa turnusy akcji, których
uczestnicy przygotowywali spektakl
„Czerwone Kapturki”.
Koncert zespołu Łzy zainaugurował
tegoroczną edycję Muzycznego Lata.
Na plenerowych koncertach organizowanych przez Dom Muzyki i Tańca na
terenie Śląskiego Rancha przy ul. Webera bawić się możemy w każdy wakacyjny piątek. A atrakcji do końca sierpnia nie zabraknie.
„Mistrzowskie wakacje” zaproponował
uczniom Miejski Ośrodek Kultury. Czekały m.in. treningi z klubem Rycerze
Ajaxu, czyli zajęcia prowadzone przez

trenerów pracujących tylko w oparciu
o unikalny model szkolenia stosowany
w Ajaxie Amsterdam. Były warsztaty
dziennikarskie i florystyczne.
– Chodziłem tu już w ubiegłym roku.
Teraz po raz pierwszy jest ze mną moja
młodsza siostra. Jest super. Na warsztatach musiałem napisać własny reportaż.
Właśnie go oddałem i z niecierpliwością
czekam na wyniki – mówił z przejęciem
13-letni Marek.
– Jestem tu pierwszy raz. Podoba mi się,
bo jest dużo dzieci. Dziś robimy flagi
z gliny. Ja wybrałam Walię. Czekam na
zajęcia, na których będziemy układać bukiety – dzieliła się wrażeniami z warsztatów ceramicznych 8-letnia Alicja.
Zajęcia odbywały się również w Muzeum Miejskim. – Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Porównać,
jak było kiedyś, a jak jest dziś – mówiła
12-letnia Simona. 

MM

Zajęcia w ramach „Lata z teatrem”
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Lato w mieście na półmetku

Telefon całodobowy:

519 712 055
z poświęceniem, godnością i empatią
Firma Pogrzebowa Sacrum to miejsce, w którym załatwicie
Państwo wszystkie formalności związane z pogrzebem i całą
oprawą uroczystości, bez dodatkowych kosztów, mieszcząc się
w kwocie zasiłku ZUS, zawsze indywidualnie przystosowane
do życzeń rodziny. Dzięki najnowocześniejszemu zapleczu
technicznemu, doświadczeniu personelu, empatii i ciepłym
kontaktom interpersonalnym zapewniamy Państwu solidne,
profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.
Wyręczamy rodzinę w załatwianiu wszystkich formalności
urzędowych. Dysponujemy piękną oprawą kwiatową, nasze wieńce,
palmy i wiązanki są dostojne i zawsze ze świeżych kwiatów.
Mamy do dyspozycji trębacza, który dźwiękiem trąbki podkreśli
doniosłość uroczystości. Aby okazać szacunek i wsparcie
rodzinie pogrążonej w smutku, od firmy, zupełnie bez opłat,
oferujemy Państwu piękną, okazałą palmę na trumnę.
Dowóz na uroczystość i odwiezienie po niej najbliższych
dużą, wygodną limuzyną.
Objęliśmy swoją opieką cmentarz kościoła św. Anny. W trosce o jego
historyczną wartość dla zabrzan dokładamy wszelkich starań,
aby go odrestaurować. Chcemy pokazać jego świetność, ale

Zabrze, ul. Wolności 228
tel. 32 271 52 27
www.firma-sacrum.pl

i zmodernizować pod okiem najlepszych fachowców tak, aby
rodziny poszukujące grobów swoich bliskich mogły je odnajdować
bez problemu.
Opinie o nas są najcenniejszą inspiracją w dążeniu do perfekcji
wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Ponadto oferujemy opiekę nad grobami okolicznościowo
i całorocznie.
Nasze Zabrze Samorządowe 8/2016
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