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Mieszkańcy mogą spać spokojnie
Za 12 milionów złotych miasto przejęło
od prywatnej spółki kolejną grupę
tzw. mieszkań pohutniczych. To 124 lokale
mieszczące się w budynkach przy ulicach
Skłodowskiej-Curie, Gagarina i Gdańskiej.
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Na dobry początek
W maju rusza VIII Metropolitalne Święto Rodziny

foto: TGD

Rodzinne świętowanie czas zacząć

TGD to jeden z najbardziej znanych zespołów wykonujących muzykę chrześcijańską

Dwa znakomite zespoły wystąpią w Domu Muzyki i Tańca podczas inauguracji VIII Metropolitalnego Święta Rodziny. Kilka
dni później na zabrzańskiej scenie zaprezentują się wyjątkowi
artyści z Ukrainy. Tegoroczne święto rodzin przebiegać będzie
pod hasłem „Rodzina – gościnny dom”.
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opiera się na kompozycjach dyrygenta – Piotra Nazaruka. TGD tworzą ludzie
reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie, a ich koncerty nie są zwykłą
prezentacją piosenek, ale raczej modlitwą wyrażaną za pomocą dźwięków.
W programie inauguracyjnego koncertu
znalazł się również występ dziecięcego
chóru z włoskiego Rovereto.
Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się
również kolejna z zabrzańskich odsłon

foto: Igor Cieślicki

– Nie ma bardziej gościnnego domu niż rodzina. W tym roku będziemy się nad tą naszą gościnnością zastanawiać. A to szczególnie istotne w kontekście zbliżających się
Światowych Dni Młodzieży, które w 2016
roku odbędą się w Polsce – podkreśla arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki i patron Metropolitalnego Święta Rodziny.
– Dziękuję za to, że co roku nas przybywa.
Metropolitalne Święto Rodziny wpisało się
już na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń na Górnym Śląsku, gdzie rodzina była
zawsze ostoją i szkołą wartości, miejscem
bezpiecznym, fundamentem życia osobistego i społecznego – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka–Szulik, koordynator przedsięwzięcia.
VIII Metropolitalne Święto Rodziny zainaugurowane zostanie w Domu Muzyki i Tańca 23 maja. Tym razem na scenie
gościć będziemy TGD (Trzecia Godzina
Dnia), czyli jeden z najbardziej znanych
i najdłużej działających zespołów w Polsce wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop–gospel. Jest
wynikiem łączenia różnych inspiracji
i poszukiwania własnego stylu. Grupę
tworzy 20–osobowy chór, zespół instrumentalny i grono solistów, a repertuar

Metropolitalnego Święta Rodziny, czyli
zaplanowany na 26 maja musical „Alicja
w Krainie Czarów”. Na scenie DMiT zaprezentuje go ukraiński zespół taneczny Kleriko. – Wśród naszych aktorów jest
duża rozpiętość wiekowa. Mamy dzieci kilkuletnie, nastolatki, ale też osoby dorosłe.
Nad każdą z grup czuwa opiekun, ale jest
też duża współpraca aktorów między sobą
– podkreśla Olga Panczuk z zespołu Kleriko. – Pomysł na ten musical narodził się,
gdy czytałam bajkę synkowi. Pomyślałam
wtedy, że ta barwna historia ciekawie wyglądałaby na scenie. Podzieliłam się tym
pomysłem z osobami, z którymi współpracuję i tak rozpoczęły się przygotowania.
Praca została doceniona. Nasza „Alicja
w Krainie Czarów” miała swoją premierę
na Ukrainie, gdzie została bardzo ciepło
przyjęta przez widownię. Bardzo mocno kibicowali nam też rodzice, którzy mogli zobaczyć swoje dzieci na scenie. Mamy nadzieję, że nasza wersja „Alicji w Krainie
Czarów” spodoba się także polskiej publiczności i dostarczy wielu emocjonujących wrażeń – dodaje.
W ramach tegorocznego święta w Zabrzu odbędą się także konferencje „Zabrzanie – razem dla rodziny” oraz „Przemiany i perspektywy współczesnej
rodziny”. Zaplanowano spotkanie autorskie „Rodzinnie w twórczości Zbigniewa
Stryja”, a na scenie Teatru Nowego będzie można zobaczyć spektakl „Plastusiowy pamiętnik”. Szczegółowy program
wszystkich przedsięwzięć można znaleźć
na stronie: www.swieto–rodziny.pl.  MM

Organizowane z myślą o rodzinach przedsięwzięcie co roku przyciąga tysiące osób
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W pokazowym meczu towarzyszącym otwarciu hali zagrał Martyn Pawelski

W akcji Karolina Bartusek, wicemistrzyni Polski do lat 12

– Nawierzchnia jest bardziej
miękka i wolniejsza niż na
innych kortach. Super się tu
gra – dodaje 11-letni Martyn Pawelski.
Nowa hala została oddana do użytku
w połowie kwietnia. Na tenisistów czekają tu dwa korty do gry podwójnej
i jeden do pojedynczej. Zmagania graczy można podziwiać z widowni mieszczącej 120 osób. Obiekt spełnia kryteria ITP (Międzynarodowa Federacja
Tenisowa), WTA (Związek Zawodowy
Tenisistek) oraz ATP (Stowarzyszenie
Tenisistów Profesjonalnych).
Hala kosztowała 4,8 mln zł. Z tej kwoty
1,5 mln zł stanowi pozyskane przez samorząd dofinansowanie z Ministerstwa

Takiej hali mogą nam pozazdrościć miłośnicy tenisa z innych
miast! Przy ul. Olimpijskiej otwarty został w kwietniu obiekt
z trzema kortami o nawierzchni stosowanej podczas światowych turniejów najwyższej rangi. Jego budowa została sfinansowana z budżetu miasta oraz pozyskanej przez samorząd
dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
– Lepszej nawierzchni już nie
ma. Na takiej grają wyczynowi zawodnicy – mówi Marina
Jeszczenko z klubu Mostostal Zabrze, trener tenisowej kadry śląskiej młodzików. – Mam nadzieję, że teraz będzie przybywać chętnych
do gry, bo warunki do uprawiania naszej
dyscypliny mamy wspaniałe – dodaje.

Podobnego zdania są jej
podopieczni. – Tutaj naprawdę można szlifować
swoje umiejętności. Nawierzchnia jest super, a to
najważniejsze. Do tego dobre oświetlenie
i jest ciepło – uśmiecha się 12-letnia Karolina Bartusek, która w zabrzańskim
Mostostalu trenuje już od sześciu lat.

Sportu i Turystyki w ramach „Programu
Budowy Hal Tenisowych”. To maksymalna dotacja, jaką można było otrzymać na tego typu inwestycję. Reszta
pieniędzy pochodzi z kasy gminy.
– To dla nas duża satysfakcja, że zostawiamy obiekt,
z którego mieszkańcy będą
mogli korzystać przez długie
lata. Dziękuję pracownikom,
podwykonawcom i pracownikom Urzędu
Miejskiego zaangażowanym w tę budowę, ponieważ stanęli na wysokości zadania – podkreśla Marek Morawski, prezes firmy Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które w ciągu pół roku postawiło halę.

Lekcja Historii
Była taka drużyna...
Zabytkowy gmach wśród zieleni

s. 30–31
s. 31

Sport
Górnik bez medalu, ale na podium
Pucharu Polski

s. 34

Do tarczy z laserowej broni

s. 34

Dobre wieści z murawy i budowy

s. 35

Rozrywka

W ręce pióro zamiast aparatu

s. 38

Młodzi artyści na scenie

s. 38

foto: Igor Cieślicki

Kultura

W dniu otwarcia hali widzom zaprezentowali się również młodzi gimnastycy
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foto: Igor Cieślicki

s. 36–37

Nowa hala uzupełniła bazę klubu Mostostal Zabrze przy ul. Olimpijskiej

2 tys. m kw.

Hala w liczbach

s. 6–7

foto: Igor Cieślicki

s. 4–5

Mieszkańcy mogą spać spokojnie

foto: Igor Cieślicki

Nowe korty zachwycają tenisistów

foto: Igor Cieślicki

Wokół nas

Nowe korty zachwycają tenisistów
foto: Igor Cieślicki

s. 3

foto: Igor Cieślicki

Na dobry początek
Rodzinne świętowanie czas zacząć

foto: Igor Cieślicki

W numerze:

– Tempo było imponujące,
bo w miejscu, gdzie dziś stoi
hala, pod koniec wakacji rosła jeszcze wysoka trawa –
wspomina Janusz Siech,
prezes klubu Mostostal Zabrze. – Bardzo się cieszę, że zabrzański samorząd
dostrzega różne dyscypliny sportu. Nasz
balon, w którym do tej pory znajdowały
się kryte korty, jest już bardzo wysłużony. Teraz będzie mógł zostać zdemontowany, a w jego miejscu powstanie hala
treningowa – zapowiada Janusz Siech.
Z nowej hali mogą korzystać zarówno wyczynowi zawodnicy i szkoły, jak
i amatorzy. – Wystarczy do nas zadzwonić i zarezerwować wolny termin – zachęca prezes klubu.
Hala tenisowa przy ul. Olimpijskiej to
kolejny obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia, jaki w ostatnim czasie
powstał w Zabrzu. Od lutego ubiegłego roku miłośników pływania zaprasza
Zabrzański Kompleks Rekreacji „Aqua-

foto: Igor Cieślicki

Mamy kolejny obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia

to powierzchnia hali

3

korty czekają
na tenisistów

120

osób mieści się
na widowni

4,8 mln zł

kosztował obiekt
rius Kopernik”. Jesienią na terenie
obiektu Walki Makoszowy oddana została do użytku profesjonalna bieżnia.
Przy szkołach w Biskupicach, Pawłowie
i Mikulczycach powstały nowoczesne
sale gimnastyczne. Zmodernizowana
została także Hala Pogoń.
– Zabrzański samorząd nie szczędzi środków na sport. Dzięki temu możemy przekazać mieszkańcom następny nowoczesny obiekt. Mam nadzieję, że będą się tu
rodziły kolejne gwiazdy tenisa – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Na terenie obiektu KS Mostostal, oprócz
nowej hali i dotychczasowego balonu,
czeka na miłośników tenisa 13 kortów
ziemnych. Sezon na nich rozpoczął się
w połowie kwietnia. Szczegóły na stronie www.klubmostostal.pl.
GOR
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Miasto sfinalizowało kolejny etap projektu wykupu mieszkań po Hucie Zabrze

I etap projektu – 2008 r.

944

mieszkania

27

Takie są liczby

Mieszkańcy mogą spać spokojnie
lokali użytkowych

6

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2015

II etap projektu – 2015 r.

Skala wykupu przez Zabrze mieszkań zakładowych to sytuacja bez precedensu

niczych, które znalazły się pod zarządem
spółki. W 2008 r., za 21 mln zł, ZBM-TBS
wykupił 83 budynki z 944 mieszkaniami
na Zandce. Na ich zakup wyemitowano
dziesięcioletnie obligacje, które powinny
zostać wykupione do 2018 r. Kwota 12
mln zł na wykup kolejnych mieszkań pochodzi również z emisji przez spółkę obligacji. Będą one wykupywane w latach
2017–2022. Poręczenie w tej sprawie złożyło miasto.
– Nasza współpraca z miastem przebiega wzorowo. Cieszę się, że możemy brać
udział w tym przedsięwzięciu – podkreśla Aleksander Nowakowski z ING Banku Śląskiego.

– Bardzo się cieszę, bo do tej pory żyliśmy
w niepewności. Wszyscy sąsiedzi są bardzo zadowoleni – uśmiecha się Helena
Szewczyk, jedna z lokatorek.
– To oznacza dla nas stabilizację.
Nikt nie będzie nas straszył podwyżkami. Wręcz przeciwnie, teraz będę płacić czynsz niższy
o ponad sto złotych – zwraca uwagę Elżbieta Wojczuk z ul. Gagarina.
Wzruszenia nie kryje jej sąsiadka Zofia Jakubowska. – Zostałam
sama z niepełnosprawnym dzieckiem. Ciągle żyłam w strachu. Teraz mogę
Umowę podpisuje Helena Szewczyk
odetchnąć – przyznaje pani
Zofia.
Lokatorzy budynków przy ulicach
Skłodowskiej-Curie, Gagarina i Gdańskiej podpisali już nowe umowy najmu z gminną spółką ZBM-TBS. – Przejęcie mieszkań przez naszą spółkę oznacza
dla lokatorów pewność stawek czynszu
i warunków najmu – mówi Stanisław
W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia miasto wykupiło mieszkania na Zandce
Błaszkiewicz, prezes ZBM-TBS. Lokatorzy płacili do tej pory czynsz w wysokości od 8,50 do 10,50 zł za metr kwadratowy. Teraz stawka została obniżona
do 7,16 zł.
foto: Igo
r Ci e
To już kolejna gruślic
ki
pa tzw. mieszkań pohut-

***

Gwarancja stabilności
Krzysztof
Lewandowski
wiceprezydent Zabrza
– Przypadków sprzedaży mieszkań zakładowych
prywatnym podmiotom jest
w Polsce bardzo dużo. Zabrze stawiane
jest jako wzór miasta, które ten problem
stara się rozwiązać.
Dzięki przejęciu mieszkań pohutniczych
przez spółkę komunalną mieszkańcy zyskują gwarancję stabilności czynszowej
i gwarancję, że nikt nie będzie próbował
ich z tych mieszkań w jakikolwiek sposób
wyrzucić.
Projekt obejmujący wykup dawnych mieszkań zakładowych ma na
celu rozwiązanie poważnego problemu społecznego, jakim była sprzedaż
państwowej Huty Zabrze prywatnej
osobie, razem z zasiedlonymi budynkami zakładowymi. Do Urzędu Miejskiego w Zabrzu zgłaszają się już inne
samorządy, by wzorować się na przeprowadzonym w naszym mieście z powodzeniem procesie.
– Jako gospodarzowi miasta wyjątkowo na sercu leżą mi zarówno problemy
mieszkańców, jak i stan oraz sytuacja

prawna substancji mieszkaniowej. Wszyscy pamiętamy emocje, jakie towarzyszyły pierwszemu etapowi wykupu mieszkań
pohutniczych. Dziś wykonujemy kolejny
krok w tym niezwykle ważnym zadaniu.
To ogromnie miła chwila. Cieszę się, że
lokatorzy tych mieszkań są dzisiaj zabezpieczeni, a budynki mają szansę pięknieć
– uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Radna Elżbieta Adach, od lat zaangażowana w obronę praw lokatorów mieszkań pohutniczych, zaznacza, że skala
wykupu mieszkań przez Zabrze to sytuacja bez precedensu w kraju. – Set-

124

mieszkania

12 mln zł

to wartość transakcji
ki ludzi udało się uratować w ten sposób
przed niewypłacalnością czynszową. Zostało jeszcze 141 mieszkań, ale jestem
przekonana, że ten problem zostanie
rozwiązany do końca – podsumowuje
Elżbieta Adach. 

GOR

foto: ZBM-TBS

Za 12 milionów złotych miasto przejęło od prywatnej spółki kolejną grupę tzw. mieszkań pohutniczych. To 124 lokale
mieszczące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy
ulicach Skłodowskiej-Curie, Gagarina i Gdańskiej. – Teraz możemy spać spokojnie – cieszą się mieszkańcy, którzy przed laty
zostali sprzedani razem z zajmowanymi mieszkaniami.

Mieszkańcy nie kryją radości

foto: Igor Cieślicki

W imieniu lokatorów Helena Kowara wręcza kwiaty prezydent miasta

to wartość transakcji

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

21 mln zł

Przejęte przez ZBM-TBS mieszkania znajdują się w blokach
przy ul. Skłodowskiej-Curie, Gdańskiej i Gagarina
Nasze Zabrze Samorządowe 5/2015
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Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu obchodził w kwietniu swój jubileusz

1956
utworzenie Zespołu Techniki Cieplnej
i rozpoczęcie prac w koksowniach
foto: ICh

foto: Igo

ślic
ki

1967
uruchomienie pierwszego w Polsce
pilotowego paleniska fluidalnego

foto: IChPW

„Diament IChPW” odebrała Elżbieta Bieńkowska

Stefan Rosiński
(1955–1973)
Henryk Zieliński
(1973–1991)
Marek Ściążko
(1991–2013)
Aleksander Sobolewski
(od 2013)
rze karbochemii, energetyki, górnictwa
i przetwarzania odpadów.
– Przekraczamy standardy i robimy to od
60 lat. Nauczyliśmy się iść z duchem cza-
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Siedziba instytutu w Biskupicach

su i dzięKrzysztof Dreszer
i wojewoda śląski
ki
temu
pracujemy
z największymi,
uczestniczymy w najważniejszych projektach. Nie zapominamy przy tym, skąd jesteśmy. Zabrze to nasze miasto, z nim się
utożsamiamy – zaznacza dyrektor Aleksander Sobolewski.
Dumą instytutu jest uruchomione we
wrześniu 2012 r. Centrum Czystych
Technologii Węglowych. To zbudowany na powierzchni dwóch hektarów
unikalny w Europie kompleks badawczy, w skład którego wchodzą laboratoria i instalacje służące do badań
termicznej konwersji węgla, biomasy i paliw alternatywnych oraz wytwarzania energii przy minimalnej emisji dwutlenku węgla. Instytut posiada
zespół akredytowanych laboratoriów,
w których wykonywanych jest rocznie
około 30 tysięcy analiz. – Potrafimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o oznaczanie
własności paliw stałych – zwraca uwagę
Aleksander Sobolewski. – Naszym atutem jest to, że w prowadzonych badaniach potrafimy przejść od skali miligramowej do tonowej – dodaje.
To z kolei pozwala na transfer innowacyjnych rozwiązań do gospodarki. – Badania i rozwój bez rynku nie mają sensu – zaznacza Aleksander Sobolewski.
– Jesteśmy otwarci na pomysły i jesteśmy
w stanie pracować wszędzie i z każdym, jeśli tylko ma to sens i się opłaca – dodaje.

Urodziny IChPW były okazją do wręczenia
jego pracownikom odznaczeń państwowych i resortowych. Wśród wyróżnionych znalazł się Krzysztof Dreszer, który
w instytucie pracował 42 lata, kierował

Instytut w latach 1955–2014

Dyrektorzy IChPW:

IChPW odwiedzili uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego
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1955/57
budowa kompleksu instalacji
pilotowych do badań technologicznych

PW

1964
pierwsze zagraniczne prace
Zespołu Techniki Cieplnej
(Koksownia Gallati, Rumunia)

foto: UM Zabrze

– Tworzenie i wdrażanie nowych technologii stanowi podstawę rozwoju naszej cywilizacji. Dla nas największym wyzwaniem
jest efektywne uczestnictwo w łańcuchu innowacyjnym – podkreśla Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla, który powstał przed
sześćdziesięciu laty jako zaplecze naukowe polskiego koksownictwa. Dziś dostarcza innowacyjnej wiedzy dla wspomagania wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw działających w obsza-

1955
decyzja Rady Ministrów o utworzeniu
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
pod dyrekcją prof. Stefana Rosińskiego

foto: Igor Cieślicki

Od sześciu dekad dostarczają
gospodarce innowacyjnych
i ekologicznych rozwiązań
w dziedzinie wykorzystania
paliw stałych. Ich osiągnięcia doceniane są na całym
świecie. Zabrzański Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla
świętował w kwietniu okrągły jubileusz. Gościem gali
w Teatrze Nowym była m.in.
komisarz UE Elżbieta Bieńkowska, która odebrała „Diament IChPW”, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez
placówkę.

2334

wydane publikacje

220

patentów

250

zorganizowanych konferencji
i seminariów naukowych

1629

zrealizowanych prac
dla koksownictwa

818

zrealizowanych prac
dla energetyki

244

zrealizowane prace
dla górnictwa

962

zrealizowane prace
dla karbochemii

Nowocześnie wyposażone laboratoria

m.in.
Centrum
Badań Procesowych. – Instytut zawsze był bardzo innowacyjny. Został utworzony, żeby obsługiwać branżę koksowniczą. Później wiele się
zmieniło. Nasz instytut, dzięki ówczesnemu
dyrektorowi, przetrwał ciężkie czasy i wyszedł na prostą. W tej chwili jest w bardzo
dobrej kondycji, ma szeroki zakres usług
i wielu współpracowników – uśmiecha się
Krzysztof Dreszer.
– Dorobek instytutu trudno nawet podsumować. Jest on związany z wieloma gałęziami przemysłu. Sukces najczęściej ma
wielu ojców. W tym przypadku możemy
mówić o ogromnej konsekwencji w działaniu kolejnych dyrektorów i ich ogromnej determinacji w pokonywaniu problemów. Sama sześćdziesiątka to jeszcze nie
jest sukces. Sukcesem jest dojście do niej
w takiej kondycji i z takim dorobkiem, jakim może pochwalić się zabrzański instytut – mówi prof. Krzysztof Warmuziński,
prezes Rady Naukowej IChPW.
Podczas kwietniowej gali „Diamentem
IChPW” została uhonorowana Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku
wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. – Dziękuję za tę statuetkę. Do moich kompetencji, jako komisarza
Unii Europejskiej, należy również przemysł.
W Europie musimy częściej o nim myśleć

1976
powierzenie instytutowi kierownictwa
programu rządowego
„Energochemiczne
Przetwórstwo Węgla”
1994
uzyskanie akredytacji trzech
laboratoriów badawczych w Polskim
Centrum Badań i Certyfikacji
1994
przystąpienie instytutu
do Europejskiego Komitetu
Koksowniczego
2002
przyznanie przez Komisję Europejską
statusu Centrum Doskonałości
– CONBIOT
2008
rozpoczęcie projektu „Inteligentna
koksownia spełniająca wymagania
najlepszej dostępnej techniki”
2012
uruchomienie Centrum Czystych
Technologii Węglowych

i robić wszystko, żeby był innowacyjny i silny – zaznaczała Elżbieta Bieńkowska.
– Możemy być dumni, że tak znakomita placówka naukowa działa w naszym
mieście. Jesteście wspaniałymi ambasadorami śląskiej ziemi – podkreślała podczas gali prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla odbył się jeden z paneli dyskusyjnych w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wzięli w nim
udział m.in. unijny komisarz ds. działań
w dziedzinie klimatu i energii Miguel
Arias Canete oraz prof. Jerzy Buzek. SOR
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Kalendarium

Od 60 lat podnoszą standardy

10

Za nami kwietniowa sesja Rady Miasta

W kwietniu odbył się VII Europejski Kongres Gospodarczy

W kwietniu zabrzańscy radni przyjęli dwanaście uchwał

Pod znakiem sportu i edukacji
Dwanaście uchwał przyjęli zabrzańscy radni podczas kwietniowej sesji Rady Miasta. Przyjęli m.in. powiatowy program zapobiegania przestępczości na lata 2015–2016 i wyrazili zgodę na
przystąpienia miasta do spółki Górnik Zabrze Handball.
Zgodnie z przyjętą uchwałą, na objęcie udziałów w zabrzańskim klubie piłki ręcznej, występującym w najwyższej
klasie rozgrywkowej, przeznaczono
pół miliona złotych. Równoznaczne
jest to z wykupem pięciu tysięcy akcji.
Radni przyjęli także uchwałę w sprawie
określenia zasad zbywania, nabywania
i wykupu obligacji komunalnych, które
Zabrze zamierza wyemitować w 2015 r.
w wysokości 20 mln zł. Środki uzyskane
z emisji obligacji zostaną przeznaczone
na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie
miasta.
Podczas sesji sytuację dotyczącą szkolnictwa zawodowego w Zabrzu przybliżyła radnym Ewa Wolnica, zastępca
naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego. – O tym, że szkolnictwo rozwija się w Zabrzu prężnie, może m.in.
świadczyć podpisany 23 marca tego roku
list intencyjny o współpracy z Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną – zwracała uwagę Ewa Wolnica. Docelowo
umożliwić ma to utworzenie w Zabrzu
Centrum Kompetencji i Kariery, które pomagać będzie młodym ludziom
w znalezieniu pracy.
Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym przedstawił wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski, który
mówił m.in. o działaniach związanych
z realizacją budżetu partycypacyjnego.

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2015

– W ramach jego pierwszej edycji wpłynęło do urzędu 146 wniosków mieszkańców,
co świadczy o tym, że zabrzanie troszczą
się o rozwój swoich dzielnic i osiedli – zaznaczał wiceprezydent Krzysztof Lewandowski. 
WG
Usłyszane na sesji:
– W przyszłości będę organizował posiedzenia wyjazdowe komisji, gdy będzie
widno.

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1
pn. 15–16, czw. 10–11

Maj
4 (pn.)

Joachim Wienchor
Dariusz Walerjański 		
11 (pn.)	Łucja Chrzęstek-Bar
Grzegorz Olejniczak,
Damian Trześniewski
	Elżbieta Adach
Tomasz Olichwer
14 (czw.) Dariusz Walerjański
21 (czw.) Antoni Strzoda
Janusz Bieniek
Adam Ilewski
25 (pn.) Rafał Marek
Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak

Trzy dni obrad, ponad sto paneli dyskusyjnych i prawie siedem tysięcy uczestników. Tak
w skrócie można podsumować kwietniowy Europejski
Kongres Gospodarczy. Siódmą już odsłonę największej
konferencji biznesowej w Europie Środkowej i Wschodniej
otworzyli wspólnie wojewoda
śląski Piotr Litwa, marszałek
województwa Wojciech Saługa, prezydent Katowic Marcin
Krupa oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
i zarazem przewodnicząca
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
– Europejski Kongres Gospodarczy jest
świętem innowacyjnej gospodarki, opartej o nowoczesne technologie, zdrową
ekonomię i zrównoważony rozwój – mówi
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. –
Nasz region, zachwycając bogatymi tradycjami, stał się obecnie miejscem atrakcyjnym inwestycyjnie. Dlatego cieszę się,
że w trakcie kongresu serce Europy bije na
Śląsku. Kongres stanowi niezastąpione forum wymiany dobrych praktyk, poglądów
i doświadczeń – dodaje.
Wśród gości tegorocznego kongresu
znaleźli się m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska,
prezydent Niemiec w latach 2004–2010
Horst Köhler, prof. Leszek Balcerowicz
i Jan Kulczyk. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele największych polskich firm (m.in. Grupa Azoty,
Enea, Lotos, Orlen, PGE, PKP, Tauron)
oraz globalnych marek (np. ArcelorMittal, Fujitsu, Hitachi, ING, Kapsch i Siemens). Wśród poruszanych tematów
były zagadnienia związane z programem inwestycyjnym Unii Europejskiej,
rolą państwa w gospodarce, odpowiedzialnością biznesu, sytuacją młodych

foto: UM Zabrze

Gospodarcze serce Europy biło na Śląsku

Wśród osób otwierających kongres była prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

ludzi na rynku pracy czy innowacyjnością w gospodarce.
– Polska staje się coraz bardziej istotną
cząstką rozwoju gospodarki europejskiej
– mówił podczas inauguracji kongresu
prezydent Bronisław Komorowski. Jego
zdaniem w rozwoju gospodarki ważne jest zaufanie pomiędzy państwem
a przedsiębiorcami, a kluczem do budowania konkurencyjnej gospodarki

wolności gospodarczej. W gospodarce nic
nie może zastąpić konkurencji – mówił
prof. Leszek Balcerowicz.
Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek zwracał
uwagę na rolę inwestycji. – Jeśli chcemy ruszyć do przodu z europejską gospodarką, musimy zwiększyć inwestycje. To
może być klucz do europejskiego sukcesu
– podkreślał Jerzy Buzek.

foto: UM Zabrze

Komisja Budżetu i Inwestycji
14.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.05 godz. 16.00 – analiza wykonania budżetu Zabrza za rok 2014.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
14.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.05 godz. 13.00 – kontrola miejskich zakładów zajmujących się utylizacją odpadów. Komisja wyjazdowa.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
11.05 godz. 13.00 – „Zabrze miasto
dla odkrywców” – wykorzystanie
lokalnego dziedzictwa dla edukacji
i turystyki.
13.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
11.05 godz. 13.00 – „Zabrze miasto
dla odkrywców” – wykorzystanie
lokalnego dziedzictwa dla edukacji
i turystyki.
13.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
11.05 godz. 15.00 – polityka komunikacyjna miasta – miejskie drogi,
utrzymanie, remont, przebudowa.
14.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
11.05 godz. 16.00 – bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
w publicznych budynkach i w drodze
do miejskich placówek oświatowych.
13.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
14.05 godz. 15.00 – rozpatrywanie
sprawozdania finansowego miasta
za rok 2014, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2014.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
11.05 godz. 13.00 – „Zabrze miasto
dla odkrywców” – wykorzystanie
lokalnego dziedzictwa dla edukacji
i turystyki.
13.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
14.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.05 godz. 18.00 – wdrażanie programów aktywności lokalnej; programy dotyczące ludności romskiej;
zjawisko uchodźcy; przesiedleńcy;
analiza budżetu miasta z zakresu
działania komisji.

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

W trwającej trzy dni konferencji uczestniczyło prawie siedem tysięcy osób

i dobrobytu w Polsce będzie innowacyjność. – Polska w ciągu dziesięciu lat ma
szansę znaleźć się w pierwszej dziesiątce
najbardziej innowacyjnych gospodarek Europy. Nie da się dalej konkurować wyłącznie niskimi kosztami pracy, a konkurować
trzeba. Tymczasem wciąż brakuje mechanizmów wspierania innowacyjności. Przez
ostatnie 25 lat nie pojawiły się w polskim
systemie podatkowym ulgi istotnie wpływające na tempo innowacji, zachęcające
do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej – zwracał uwagę Bronisław
Komorowski, wskazując na potrzebę
przyjęcia ustawy o innowacyjności.
– W każdym systemie politycznym własność
państwowa oznacza władzę polityków nad
przedsiębiorcami i jest destrukcyjna dla

Podczas kongresu poznaliśmy także
laureatów konkursu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskiego
Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości. – Co roku wspólnie nagradzamy
innowacyjne działania w polskiej gospodarce. W naszej gospodarce skończyły się
już proste rezerwy, jak niskie koszty czy
poprawa efektywności. Teraz, jeżeli chcemy konkurować globalnie, musimy zaskakiwać tym, co innowacyjne – podsumowuje Wojciech Kuśpik, prezes PTWP.
Po raz pierwszy wszystkie wydarzenia w ramach trwającego od 20 do 22
kwietnia kongresu odbywały się w jednym miejscu, czyli nowo powstałym
w Katowicach Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 
SOR
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Nie musiały zmieniać przyzwyczajeń osoby robiące zakupy na
targowisku przy ul. Boboli. Choć po straganach został pusty
plac, kupcy przenieśli się na udostępniony im tuż obok teren
przy ul. Średniej. Na dotychczasowe miejsce wrócą po zakończeniu budowy nowego targowiska.
Nowe targowisko przy ul. Boboli ma
być gotowe we wrześniu. Do tego czasu
przebudowany zostanie jego układ. Powstaną nowe drogi dojazdowe, chod-

niki i parking. Nowoczesnego oblicza
nabierze strefa targowa. Projekt przewiduje budowę nowych punktów handlowych, administracyjnych, sanitaria-

Lokale wyborcze otwarte zostaną o godzinie 7. – Na stronie Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, w zakładce na temat wyborów
prezydenta, została utworzona wyszukiwarka siedzib obwodowych komisji wyborczych – zwraca uwagę Aleksandra Jurecka z Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Zastępcze targowisko przy ul. Średniej

Klasyczne piękno na kołach
Karetki zbudowane na bazie dużego fiata, poczciwe trabanty
i maluchy, a także pieczołowicie odrestaurowane amerykańskie krążowniki szos zjechały w kwietniu do Zabrza. Trzecia
już odsłona akcji Zabrzańskie Klasyki Nocą przyciągnęła tłumy
wielbicieli starej motoryzacji.

– Przyjechało ponad sto samochodów
i dziewięć jednośladów – wylicza Paweł
Franzke z Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji. Pojazdy
można było podziwiać na placu Warszawskim oraz podczas przejazdu na
osiedle Borsigwerk. Zlotowi towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz zbiórka karmy i potrzebnego
wyposażenia dla schroniska dla zwierząt Psitulmnie w Biskupicach. 
WG

zdjęcia: Igor Cieślicki

Za nami kolejna odsłona akcji Zabrzańskie Klasyki Nocą

Grzegorz Braun
bezpartyjny

PSL

Bronisław Komorowski
bezpartyjny

Janusz Korwin-Mikke
Korwin

Marian Kowalski
Ruch Narodowy

Paweł Kukiz
bezpartyjny

Paweł Tanajno

Demokracja Bezpośrednia

Jacek Wilk

Kongres Nowej Prawicy
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kandydatów startuje
w tegorocznych wyborach
prezydenckich

10 maja 2015 r.
7.00–21.00

II tura

Adam Jarubas

Twój Ruch

12

11

I tura

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może
otrzymać zaświadczenie o prawie do
głosowania. Z zaświadczeniem takim
można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub
na polskim statku morskim. Termin na
składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania upływa 8
maja 2015 r. Zaświadczenie wydawane
jest na dwie tury wyborów i jest zabezpieczone znakiem holograficznym.
– Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego z kandydatów na
prezydenta. Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu – tłumaczy Aleksandra Jurecka.
W Zabrzu 23 lokale wyborcze dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniu głosowania, w godzinach od 10 do 16, istnieje możliwość
przewozu tam osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny lub opiekunem. Szczegółowe informacje na ten
temat można uzyskać pod numerem

PiS

Janusz Palikot

Emocje za kierownicą małego fiata

Kiedy głosujemy?

24 maja 2015 r.
7.00–21.00

bezpartyjna

Takie karetki zniknęły już z ulic

Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, po dwóch tygodniach czeka nas ponowne głosowanie

Andrzej Duda

Magdalena Ogórek

Poczciwy garbus przyciągał spojrzenia

foto: UM Zabrze

Jedenaście osób kandyduje
w tegorocznych wyborach prezydenckich. Głowę państwa
będziemy wybierać w niedzielę, 10 maja. Jeśli wyborów nie
uda się rozstrzygnąć, dwa tygodnie później czeka nas druga tura, w której zmierzy się
dwóch kandydatów z największą liczbą głosów.

137 923

to liczba osób
uprawnionych
do głosowania
na terenie Zabrza

91

obwodów głosowania
wyznaczonych zostało
na terenie Zabrza

78

to obwody stałe

13

to obwody zamknięte
telefonu 32 37-33-425 lub 335. W tegorocznych wyborach prezydenckich będzie można głosować korespondencyjnie. Zgłoszenia w tej sprawie były
przyjmowane do 27 kwietnia.
Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbywają się w Polsce co pięć lat.
Ta sama osoba może sprawować urząd
maksymalnie przez dwie kadencje.

GOR, WG
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Takie są liczby

Na zakupy z przyjemnością

Wybieramy głowę państwa

Kandydaci na urząd prezydenta RP

Dotychczasowe stragany zostaną zastąpione przez nowoczesne pawilony

W niedzielę, 10 maja, będziemy wybierać prezydenta RP na kolejną kadencję

tów oraz punktu gastronomicznego.
Przejścia dla kupujących będą częściowo zadaszone.
Targowisko zostanie uzbrojone w podstawowe media, czyli system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zasilanie energetyczne. Nad
bezpieczeństwem czuwać będą kamery monitoringu. Tereny zielone zostaną
uporządkowane i zrekultywowane. Pojawią się nowe rośliny oraz wzmocnienia skarpy okalającej plac targowy.
– Chcemy, by było to targowisko przyjazne, na które przychodzi się z przyjemnością i na którym można miło spędzić czas
także już po zrobieniu zakupów – mówi
Tadeusz Dębicki, prezes Zabrzańskiej
Agencji Realizacji Inwestycji.
Prace pochłoną około osiem milionów
zł. Ich wykonawcą jest Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. 
SOR

foto: Igor Cieślicki

wizualizacja: ZARI

Targowisko w centrum miasta zmienia swoje oblicze

wokół nas

wokół nas

Sporo atrakcji szykuje się podczas tegorocznej Nocy Muzeów

Przed nami kolejna edycja konferencji i targów turystyki przemysłowej

Turystyczny blask przemysłowych perełek

Zwiedzanie podziemnych wyrobisk przy blasku górniczej
lampki, urodziny wyciągowej
maszyny parowej i wyjątkowe wystawy – to niektóre z
atrakcji, jakie czekają nas w
Zabrzu podczas tegorocznej odsłony Nocy Muzeów.
Muzealnym szlakiem będziemy mogli wyruszyć 16 maja.

Już po raz kolejny Zabrze znajdzie się w maju w centrum
zainteresowania miłośników
turystyki przemysłowej z kraju, Europy i świata. W hali
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbędzie się siódma edycja Międzynarodowych
Targów Turystyki Dziedzictwa
Przemysłowego i Turystyki
Podziemnej. Tradycyjnie towarzyszyć jej będą Bieg Rodzinny i Gra Miejska, która
w tym roku toczyć się będzie
jednak według nowych zasad.

Zabytkowa maszyna wyciągowa

rza również
przybliżyć atrakcje Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Kto podczas Nocy
Muzeów odwiedzi siedzibę MGW, będzie
mógł obejrzeć wystawę „Blask argentu”
i poznać nie tylko historię tarnogórskiego zakładu, ale też dawne metody wydobycia cennego kruszcu i sposoby wyrobu z niego różnych przedmiotów.
W Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego otwarta zostanie wystawa „K-dron, między sztuką a matematyką”.
Będzie ona poświęcona niecodziennej bryle geometrycznej wymyślonej
przez Janusza Kapustę, polskiego architekta, rysownika i filozofa. Ekspozy-

W kwietniu odbyła się kolejna edycja „Operacji Meta”

Maturzyści przejęli miasto

„Mroki kopalni” gwarantują sporą dawkę emocji

cja, którą będzie można zwiedzać do 30
sierpnia, przybliży zwiedzającym zaskakujące możliwości zastosowania k-drona, a z jego twórcą będzie się można spotkać 18 maja o godzinie 17 w auli
Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu.
W siedzibie Muzeum Miejskiego przy
ul. Powstańców Śląskich 3 zaplanowano z kolei na 16 maja wernisaż wystawy
poświęconej 3 Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu z lat 1945–
1950, historii niezwykłych ludzi, którzy
pamięć o tamtych czasach kultywują do
dziś. Będą pokazy sprawności harcerskich, spotkanie przy gitarze i gawęda
komendanta zabrzańskiego hufca ZHP.

WG

Halę MOSiR-u przy ul. Matejki wypełnią
22 i 23 maja dziesiątki stoisk przygotowanych przez przedstawicieli instytucji
i obiektów dziedzictwa przemysłowego, jak np. udostępnione do ruchu turystycznego zakłady przemysłowe, browary czy fortyfikacje. Krajem partnerskim
tegorocznej imprezy będzie Słowacja.
– Podczas targów będziemy mogli poznać
największe atrakcje naszego południowego sąsiada. Zapraszamy na stoisko Regionu Żylina, degustacje regionalnych smakołyków oraz występy muzyczne słowackich
zespołów. Będzie konkurs wiedzy o Słowacji, w którym nagrodą główną jest weekendowy pobyt dla dwóch osób w tym kraju. Z kolei od 20 maja do końca czerwca,
w holu Teatru Nowego w Zabrzu, będzie

wszystkim ludzi, którzy wiedzą, dokąd
zmierzają. Wszystkiego dobrego! – życzył maturzystom podczas rozpoczęcia
„Mety” wiceprezydent Zabrza Jan Pawluch. 
MM

– To bardzo fajna okazja, żeby wyjść ze
znajomymi na miasto i w ciekawy sposób
się odstresować. A oferowane nam zniżki
sprawiają, że czas spędza się jeszcze milej – śmieje się Rafał Chrzanowski z II LO
w Zabrzu.
„Operacja Meta” została zainaugurowana na placu Teatralnym. Ale to był
dopiero wstęp do dalszej zabawy. – Pozyskaliśmy ponad dwustu partnerów, którzy oferują maturzystom szereg zniżek
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i promocji. To między innymi instytucje
miejskie, kluby czy sklepy, w tym również
księgarnie. Niektóre z ofert obowiązują
nie tylko w dniu imprezy, ale nawet do wakacji – zwraca uwagę Czesław Zdechlikiewicz z Centrum Organizacji Pozarządowych.
W tym roku maturzystów jest w Zabrzu
około 1,3 tysiąca. – Przyszłość naszego
miasta i regionu należy do młodych ludzi,
ciekawych świata, ambitnych, a przede
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foto: Tomasz Panek

Już po raz czwarty zabrzańscy maturzyści spotkali się na
„Operacji Meta”. Zorganizowana 24 kwietnia impreza rozpoczęła się na placu Teatralnym, gdzie w niebo poleciały kolorowe balony. Potem różnorodnych atrakcji nie brakowało
w różnych zakątkach miasta.

Maturzyści na placu Teatralnym

Na dwa dni stoiska wypełnią halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

można podziwiać wystawę prac słynnego słowackiego artysty Miroslava Kanpa
– zapowiada Bartłomiej Bober, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Udział
w tegorocznych targach potwierdzili także
przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego z Węgier, Czech,
Niemiec, Francji, Gruzji, Belgii i Indii. Dla
odwiedzających przygotowaliśmy liczne
atrakcje. Będą prezentacje przygotowane
przez podróżników z Akademii Odkrywcy
im. Tony Halika czy spotkania ze znanym
dziennikarzem i podróżnikiem Markiem
Tomalikiem – dodaje Bartłomiej Bober.
Targom towarzyszyć będzie siódma edycja Gry Miejskiej. Tym razem jednak bawić się będziemy według nowych zasad.
Gra rusza bowiem już 11 maja. – Przed
nami kilkunastodniowa gra na styku świata wirtualnego i rzeczywistego. Jej finał odbędzie się 23 maja w hali MOSiR-u, gdzie
na zakończenie targów do wykonania będzie ostatnie zadanie – zapowiada Bartło-

Bieg Rodzinny przyciąga setki uczestników w różnym wieku

miej Bober. Szczegóły dostępne będą na
stronie www.zabrzegra.pl.
W programie nie zabraknie także Biegu
Rodzinnego o puchar prezydenta miasta. – Bieg odbywa się już od ośmiu lat.
Co roku w zabawie udział bierze kilkaset
osób. Biegną rodziny i przyjaciele, bez
względu na wiek – zwraca uwagę Bartłomiej Bober.

foto: UM Zabrze
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foto: Igor Cieślicki

„Mroki kopalni”, czyli zwiedzanie górniczych wyrobisk w ciemnościach, jedynie
przy blasku górniczej lampki, to propozycja Kopalni Guido. W emocjonującą
podróż będzie można wyruszyć od godziny 18 do 1 w nocy. Sztolnia Królowa
Luiza zaprasza z kolei na... „Geburtstag
Maszyny Parowej”. Unikatowa maszyna wyciągowa kończy właśnie sto lat.
Będzie można zobaczyć ją „w akcji”, ale
czeka też sporo innych atrakcji. Zaplanowano spotkania z... wynalazcą maszyny
parowej, szkockim inżynierem Jamesem
Wattem oraz królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem II z małżonką.
Muzeum Górnictwa Węglowego zamie-

foto: Igo

foto: Igor Cieślicki

Nocne odkrywanie muzealnych tajemnic

Gra Miejska rusza już 11 maja

W maju do Zabrza przyjadą także eksperci z dziedziny przemysłowej. Od 21
do 22 maja potrwa bowiem Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, która w tym roku odbędzie się pod
hasłem „Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej”.
– W konferencji od lat uczestniczą przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, Rady
Europy, OECD i UNESCO, a także organizacji pozarządowych, takich jak Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego
oraz Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Zasięg i znaczenie konferencji
zwiększają się z roku na rok, a jej dorobek
zauważalny jest w skali międzynarodowej
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
WG
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Od 1 do 10 maja głosujemy na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego

Aż 146 wniosków złożyli zabrzanie w ramach tegorocznego budżetu partycypacyjnego. Wszystkie wymogi formalne spełniło
108 z nich. O tym, które projekty zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy. Głosować będzie można od 1 do 10 maja.

Takie są Liczby

– Dobiegają końca procedury związane
z pilotową edycją budżetu partycypacyjnego w Zabrzu. Cieszy nas znaczna liczba złożonych przez mieszkańców propozycji uatrakcyjnienia dzielnic i osiedli
w naszym mieście. Świadczy to o wysokim poziomie aktywizacji obywatelskiej
i integracji wokół spraw ważnych dla
społeczności lokalnej. Przed nami decydujący etap, czyli głosowanie mające
wyłonić projekty do realizacji. Apeluję
o udział w głosowaniu. Dzięki temu każdy z zabrzan może podjąć współodpowiedzialność za wydatkowanie funduszy
na rozwój miasta – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że na tzw. budżet partycypacyjny przeznaczono w tegorocznym budżecie Zabrza trzy miliony zło-

108

projektów bierze udział
w majowym głosowaniu

3

projekty można wskazać
maksymalnie podczas
głosowania
16

tych. Wnioski mieszkańców dotyczące
sposobu wykorzystania pieniędzy były
przyjmowane do 30 marca. Można
było proponować inwestycje i remonty o maksymalnej wartości 500 tys. zł.
Wnioski, które pozytywnie przeszły
ocenę formalną, zostaną poddane weryfikacji przez mieszkańców. Głosować będzie można od 1 do 10 maja.
W poszczególnych dzielnicach wyznaczone zostały stacjonarne punkty do
głosowania. Głosować można również
drogą elektroniczną, poprzez link dostępny na stronie www.um.zabrze.pl.
W obu przypadkach konieczne jest podanie wcześniej swoich danych (imię,
nazwisko, adres oraz numer PESEL).
Warto pamiętać, że głosować można
również za pośrednictwem zabrzańskich PIAP-ów.
Każdy mieszkaniec uprawniony do
wzięcia udziału w głosowaniu może
wskazać co najwyżej trzy projekty, przyznając każdemu z nich punkt.
Efektem będzie uszeregowanie przedsięwzięć według liczby przyznanych
głosów. Skierowane do realizacji zostaną projekty kolejno od tego, który
uzyskał najwięcej punktów, aż do wyczerpania środków. Ogłoszenie wyników głosowania planowane jest na 22
maja. 
GOR
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Guido:
Kopalnia Guido
Helenka:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 15
Kończyce:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 9
Maciejów:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 3
Makoszowy:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 10
Mikulczyce:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 5
Osiedle Mikołaja Kopernika:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 16
Osiedle Młodego Górnika:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 18
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego:
Zespół Szkół
Mechaniczno-Samochodowych
Pawłów:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 8
Rokitnica:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 6
Zaborze Północ:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 17
Zaborze Południe:
Szkoła Podstawowa nr 16
Zandka:
Straż Miejska
Dokładne adresy oraz godziny
otwarcia można znaleźć na stronie:
www.um.zabrze.pl
w zakładce „Budżet partycypacyjny”.

– Dzięki tej inwestycji wysłużone jednostki opalane węglem zostaną zastąpione przez
źródła wysokosprawne. W zależności od sytuacji na rynku będziemy mogli spalać węgiel,
biomasę albo paliwa alternatywne – wylicza Adam Kampa, manager ds. rozwoju
Elektrociepłowni Zabrze.
W przypadku tych ostatnich chodzi
o tzw. RDF, czyli silnie rozdrobnione
frakcje odpadów posiadające wartość
opałową. RDF ma stanowić nawet połowę wykorzystywanego paliwa i być
pozyskiwany również od lokalnych dostawców. Przewidziano także możliwość mieszania różnych rodzajów paliwa. – Inwestycja znacząco poprawi
efektywność naszego obiektu, jak również
wpłynie na ograniczenie emisji na terenie
Zabrza i okolic dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji – zaznacza
Adam Kampa.
– Chcielibyśmy rozpocząć budowę do końca
tego roku, ale dokładna
data zależy od terminu
uzyskania pozwolenia
środowiskowego oraz
innych niezbędnych decyzji – zastrzega Izabela Van den Bossche, wiceprezes firmy Fortum Power
and Heat Polska. – Zakładany termin oddania nowego zakładu do eksploatacji to
2018 rok – dodaje.
Nowa elektrociepłownia będzie zasilać
w ciepło sieciowe prawie 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Byto-

foto: Igor Cieślicki

Trzy miliony
do podziału!

Grzybowice:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 7

Dwieście milionów euro zamierza zainwestować w Zabrzu fińska firma Fortum.
Dzięki temu powstać ma nowa
elektrociepłownia, w której
do produkcji ciepła i energii
elektrycznej będą wykorzystywane zarówno węgiel, jak
i odpowiednio przetworzone
wcześniej odpady.

foto: Igor Cieślicki

Centrum Północ:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Wypożyczalnia Centralna

Ekologicznie i bardziej wydajnie

foto: Igor Cieślicki

Centrum Południe:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 20

Gdzie można głosować?

Biskupice:
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 2

Fiński koncern Fortum chce zbudować w Zabrzu nową elektrociepłownię

Modernizacja kompleksu zostanie wykonana przy zachowaniu zabytkowej architektury

miu. Jej możliwości produkcyjne wyniosą 220 MW, z czego 145 MW przypadać
będzie na produkcję ciepła, a 75 MW na
produkcję energii elektrycznej. Wraz
z nowym obiektem powstać ma ponad
10 km nowej sieci przesyłowej wykonanej z rur preizolowanych.
Przedstawiciele Fortum zapewniają, że
zachowana zostanie zabytkowa architektura XIX-wiecznego kompleksu przy
ul. Wolności, a budowa nowego obiektu
nie wpłynie na wzrost cen. Wręcz przeciwnie, ma zapobiec podwyżkom, jakie
w przypadku braku modernizacji byłyby
związane z karami nakładanymi w przyszłości na zakład za przekraczanie emisji zanieczyszczeń.
– Kupując zabrzański kompleks, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ze wzglę-

du między innymi na unijne obostrzenia
w kwestii emisji czy zmieniające się prawo, konieczna będzie budowa nowych kotłów. Niektóre z tych istniejących muszą
zostać zamknięte do 2016 roku, inne maksymalnie do 2022. Zaproponowana koncepcja jest najbardziej opłacalna i ekologiczna. Przy rozwiązaniach, w których
mamy możliwość produkowania energii
w skojarzeniu, czyli zarówno ciepła, jak
i elektryczności, dochodzimy do wydajności na poziomie 90 procent. Z kolei możliwość stosowania różnych paliw daje nam
dużą elastyczność – podsumowuje Izabela Van den Bossche.
Fortum jest właścicielem Elektrociepłowni Zabrze od 2011 r. Koncern posiada jeszcze zakłady m.in. w Bytomiu
i Częstochowie. 
GOR

Czym jest RDF?
RDF (Refuse Derived Fuel – ang.) to rodzaj paliwa alternatywnego pochodzącego z odpadów. Jest zmieloną mieszaniną wysegregowanych frakcji palnych
odpadów komunalnych i przemy słowych, które nie nadają się do recyklingu.
Korzyścią z jego stosowania jest ograniczenie zużycia węgla kamiennego, redukcja emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych
na składowiska.
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Działające w Zabrzu uczelnie przygotowują coraz więcej interesujących propozycji

to jeden budynek, teraz mamy do dyspozycji rozbudowany kampus. Na początku były dwa kierunki, teraz nasza oferta
jest znacznie bogatsza – mówi dr Andrzej
Polewczyk, prodziekan ds. studenckich.
– Dostosowujemy ją do potrzeb rynku.
Studenci mają możliwość odbycia praktyk, nie skupiamy się wyłącznie na teorii.
Myślę, że jest to zdrowy, solidny, ugruntowany rozwój. Pamiętajmy, że zatrzymanie
młodzieży w mieście to kluczowa sprawa
– dodaje.
Nowością wśród propozycji wydziału są
studia dotyczące zarządzania hotelem
i obiektem hotelarskim. Studenci mają
do wyboru także logistykę, socjologię
czy administrację.

foto: Igor Cieślicki

Śląski Uniwersytet Medyczny

Malowniczy kampus uczelni w Rokitnicy
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Wyjątkowy charakter będą miały najbliższe tygodnie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
który świętuje właśnie jubileusz 20-lecia obecności w naszym mieście. Uroczystości z tej okazji zaplanowano na 28
i 29 maja.
– W ramach jubileuszowej konferencji
„Zarządzanie z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych i humanistycznych” odbędą się uroczysta Rada Wydziału, a także cykl wykładów oscylujących
wokół tematyki związanej z zarządzaniem. Będą one stanowić doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów
zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków zarządzania – zwraca uwagę prof.
Marian Turek, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania.
Na przestrzeni 20 lat zabrzański wydział
uczelni bardzo się zmienił. – Kiedyś był

Wydział Inżynierii Biomedycznej

W Zabrzu działa utworzony przez Politechnikę Śląską pierwszy i jedyny w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej.
W tym roku wprowadził się on do gruntownie wyremontowanego i przebudowanego pawilonu przy ul. Roosevelta.
– Nasze cztery katedry znalazły się w nowym budynku, działa tu też dziekanat.
To niezwykle istotne dla studentów, którzy na miejscu mogą załatwiać wszystkie
sprawy. W tym budynku mamy też nasze
laboratoria i sale wykładowo-ćwiczeniowe – wyjaśnia prof. Marek Gzik, dziekan
Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
Uczelnia ma również do dyspozycji
otwartą w tym roku akademickim po
generalnym remoncie aulę w budynku
przy ul. gen. de Gaulle’a. – To już standard europejski. Milion złotych na remont
tej auli pozyskaliśmy ze środków Minister-

foto: Igor Cieślicki

Maj to niezwykle gorący
okres dla uczniów kończących
naukę w szkołach średnich.
Z jednej strony czekają ich egzaminy maturalne, z drugiej –
stają przed wyborem studiów.
W Zabrzu możliwości w tym
zakresie nie brakuje. Swoją
ofertą przyciągają młodych
ludzi Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny czy
Wyższa Szkoła Techniczna.

Wyższa Szkoła Techniczna

Filmowym szlakiem
Akademicka oferta Zabrza to również
Wyższa Szkoła Techniczna. W zbliżającym się roku akademickim do wyboru
będą tu dwa kierunki: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz reżyseria. Jak zaznaczają wykładowcy uczelni, niezwykle istotne jest
połączenie wiedzy teoretycznej z prakfoto: UM
Zab
tyką, a to właśnie starają się zar ze
pewnić swoim studentom.
– Nasi studenci mają szerokie możliwości zdobywania praktyki. Uczestniczą w warsztatach
w telewizji i w radiu.
Doświadczenie mogą
szlifować na planach
filmowych oraz w realizacjach telewizyjnych. Do dyspozycji
mamy dwa nowoczesne
Jedna z wystaw w gmachu WST
studia, a na studentów
czekają wykładowcy z całej
Siedziba WST przy ul. Park Hutniczy
Polski, którzy chętnie dzielą się
swoim doświadczeniem. Większość
mach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Medycyna z tradycjami
przedmiotów, które wykładamy, można
Wydział tworzą obecnie 43 katedry
zobaczyć w programach światowych, renomowanych uczelni filmowych – zwraca Usytuowany w Rokitnicy Wydział Le- i cztery samodzielne jednostki (oduwagę dr Marek Bielecki, dziekan Wy- karski z Oddziałem Lekarsko-Denty- działy kliniczne, kliniki) zlokalizowane
działu Mediów, Aktorstwa i Reżyserii stycznym Śląskiego Uniwersytetu Me- w Zabrzu, Bytomiu, Katowicach, Sodycznego był pierwszym, i przez ponad snowcu i Tarnowskich Górach. Wydział
WST w Zabrzu.
Jak podkreśla dziekan, w progach uczel- dwadzieścia lat jedynym, wydziałem zatrudnia prawie czterystu nauczycieni chętnie witane są nie tylko osoby tuż tworzącym uczelnię. Powstał w 1948 r. li akademickich, w tym 52 profesorów
po maturze, ale również ludzie dojrza- i stał się bazą dla powołania kolejnych tytularnych, trzech profesorów nadli, którzy postanowili spróbować czegoś jej wydziałów. Obecnie studenci mogą zwyczajnych ŚUM i 60 doktonowego. – Mamy bardzo bogatą ofertę się tu kształcić na trzech kierunkach: le- rów habilitowanych.
studiów podyplomowych, które w ostat- karskim, lekarsko-dentystycznym oraz MM, SOR
nim czasie cieszą się dużym zainteresowa- ratownictwie medycznym. W roku akaniem – mówi dr Marek Bielecki. Wśród demickim 2014/2015 na kierunku lekarkierunków podyplomowych oferowane sko-dentystycznym uruchomione zosą m.in. public relations, reżyseria form stały studia w języku angielskim.
multimedialnych, fotografia, charakte- Wydział zaprasza także na
zajęcia
w
raryzacja i stylizacja, postprodukcja noPolitechnika Śląska
wych mediów oraz scenografia i kostiumologia w filmie, teatrze i telewizji.
Zabrzański wydział WST działa w odrestaurowanym gmachu przy ul. Park
Hutniczy. Kapitalny remont i wyposażenie budynku kosztowały 12,5 mln zł.
Uczelnia pozyskała na ten cel unijną dotację w wysokości 10,5 mln zł. WST nie
ogranicza się tylko do kształcenia studentów. Mieszkańcom oferuje także
warsztaty tańca, aktorstwa i fotografii,
Nowa siedziba Wydziału Inżynierii Biomedycznej przy ul. Roosevelta
koncerty czy liczne wystawy.
Nasze Zabrze Samorządowe 5/2015
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foto: Igor Cieślicki

Sięgnij po indeks w Zabrzu!

stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zabrzański kampus konsekwentnie zmienia
swoje oblicze, a Zabrze staje się w coraz
większym stopniu miastem akademickim
– podkreśla prof. Marek Gzik.

foto: Igor Cieślicki

W akademickiej ofercie naszego miasta każdy znajdzie coś dla siebie

wokół nas

wokół nas

Rzemieślnicy z regionu spotkali się na gali zorganizowanej w Domu Muzyki i Tańca

foto: UM Zabrze

Dom pełen najlepszych rzemieślników

Tytuł “Rzemieślnika Roku” tym razem otrzymał Lech Wietrzyk (pierwszy z lewej)
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szłością”. – Nie jest łatwo utrzymać się na
rynku. Własny biznes to praca od rana
do wieczora. Trzeba się szkolić, poszerzać
swoje umiejętności, dlatego miło jest, kiedy ktoś docenia naszą pracę – uśmiecha
się Jacek Gryc, jeden z wyróżnionych
statuetką „Firma z jakością”. – Zaczynaliśmy w przydomowym garażu. Mąż pracował sam. To było 20 lat temu. Dzisiaj
mamy dwa serwisy i zatrudniamy 30 osób
– mówi Iwona Gryc.

foto: Igor Cieślicki

XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach odbyła się 17 kwietnia.
Po raz pierwszy rzemieślnicy spotkali się
w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. –
Mamy tu firmy z różnych branż, zarówno
te, które powstały niedawno, jak i te, które mają wieloletnią tradycję. Dla nich przygotowaliśmy specjalne wyróżnienie, jakim
jest statuetka „Wiarygodny lider biznesu”.
Skoro firma wiele lat jest na rynku, klienci ją cenią, to znaczy, że jest wiarygodna –
mówi Michał Wójcik, dyrektor Izby.

Jerzy Witkowski z żoną

Jacek i Iwona Grycowie

Nagrodę odbiera Bogusław Makar

Wśród wyróżnionych byli również zabrzańscy przedsiębiorcy i rzemieślnicy.
– To ukoronowanie zaufania klientów. Cieszę się, bo to nagroda dla całego zespołu
za ciężką pracę. Działamy na zabrzańskim
rynku od 27 lat. Od początku stawiamy na
jakość i to się sprawdza – podkreśla Bogusław Makar z firmy Studio Foto-Makar.

Sam laureat receptę na udany biznes widzi w wytrwałości. – Nie należy się poddawać. Czasami trzeba popracować więcej
niż osiem godzin, ale efekty tego zaangażowania będą widoczne – mówi Lech
Wietrzyk. – Ta nagroda to podsumowanie pewnego etapu mojej pracy. Zaczynałem sam 35 lat temu. Firma rozwinęła się,
a ten tytuł motywuje mnie do dalszej pracy
– dodaje „Rzemieślnik Roku”.
Podczas XXII Wielkiej Gali wręczono także odznaki „Za zasługi dla województwa
śląskiego”. Otrzymały je dyrektor Izby
Beata Białowąs, prof. Ludgarda Buzek
oraz prof. Danuta Chlebna-Sokół. Z kolei nagrodę od baców i juhasów tatrzańskich oraz beskidzkich za pomoc temu
środowisku otrzymał dyrektor Michał
Wójcik. Najwyższe odznaczenie rzemieślnicze, czyli Szablę im. Jana Kilińskiego, odebrał Paweł Kania z Żor.
Wśród gości kwietniowej gali był m.in.
wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. – Wzrost PKB i rekordowa nadwyżka w eksporcie to ogromna
zasługa rzemiosła, w tym firm rodzinnych.
Dziękuję ludziom, którzy mają w sobie ducha przedsiębiorczości. Chce się śpiewająco powiedzieć, jak w piosence Maanamu:
kocham cię kochanie moje, rzemiosło polskie! – podkreślał na scenie DMiT Janusz
Piechociński.
– Gratuluję wszystkim wyróżnionym,
przede wszystkim przedstawicielom zabrzańskiego biznesu. Rzemieślnicy, mali
i średni przedsiębiorcy swoją działalnością

Warto wiedzieć:
55 procent PKB
wytwarzają obecnie małe
i średnie przedsiębiorstwa.
w trudnych czasach pokazali, że potrafią
umiejętnie podejmować wyzwania, mając
na uwadze zarówno rozwój, jak i wrażliwość społeczną – zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W części artystycznej gali wystąpił zespół
Czerwone Gitary. Usłyszeliśmy także solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, laureata konkursu „Sopot Festival” Marcina
Jajkiewicza oraz Żeńską Orkiestrę Salonową KHW S.A. pod dyrekcją Grzegorza
Mierzwińskiebrze
M Za
o: U
fot
go. SOR

Nagrodzony restaurator Krzysztof Spętany

Statuetka promująca polskość

W części artystycznej gali wystąpił zespół Czerwone Gitary
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Podczas gali poznaliśmy też „Rzemieślnika Roku”. Tym razem to prestiżowe wyróżnienie odebrał Lech Wietrzyk z Żor.
– Statuetka „Rzemieślnik Roku” jest wykonana z krzemienia pasiastego. To kamień,
który występuje tylko w jednym miejscu na
świecie – w Polsce, a my chcemy promować polskość i śląskość – zaznacza dyrektor Michał Wójcik.

foto: UM Zabrze

– Śląsk od zawsze kojarzy się z jakością.
Nasze wyroby wędliniarskie, cukiernicze,
jubilerskie czy salony fryzjerskie należą do
czołówki. Nasi uczniowie zdobywają laury
daleko poza granicami kraju – podkreśla
Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. – Czujemy się dumni
z tego, że przez 22 lata uhonorowaliśmy
kilkuset przedsiębiorców, wielu rzemieślników. Mamy satysfakcję, że odnajdują się
oni na rynku, również europejskim, i możemy być szczęśliwi, że nas reprezentują –
dodaje Jan Klimek, zwracając uwagę, że
małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają obecnie ponad 55 procent PKB.

Jakość z przyszłością

foto: Igor Cieślicki

Działają w najróżniejszych
branżach, ale łączy ich rzetelność oraz wysoka jakość oferowanych produktów i usług.
Izba Rzemieślnicza oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach uhonorowała
w kwietniu najlepszych rzemieślników regionu. Przyznawane od ponad 20 lat statuetki po raz pierwszy wręczone
zostały w Zabrzu.

Takie wyróżnienie otrzymała m.in. firma Auto-Color Witkowscy z Tarnowskich
Gór. – Zaczynaliśmy działalność od zera.
Firma w przyszłym roku będzie obchodziła swoje dwudziestolecie. Starszy syn, Adrian, współpracuje ze mną już od 15 lat,
jako młody chłopak pomagał w wakacje
i dni wolne. Po wspólnych rozmowach postanowiliśmy, że damy mu szansę w naszej
rodzinnej firmie. Teraz ma okazję się wykazać – śmieje się Jerzy Witkowski. – Każda z nagród czy wyróżnień, jakie otrzymujemy, jest w jakiś sposób wyeksponowana,
czy to w Internecie, czy w prospektach.
Klienci pytają, co to za nagroda, za co została przyznana? Każde wyróżnienie przekłada się na wiarygodność firmy – dodaje.
Przedsiębiorcy odbierali także statuetki „Firma z jakością” oraz „Firma z przy-

Ryszard Genge ze statuetką „Wiarygodny lider biznesu”
Nasze Zabrze Samorządowe 5/2015
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foto: Jerzy Przybysz

Msza w intencji ojczyzny odprawiona w kościele św. Anny

Święto Narodowe Trzeciego Maja, rocznica wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto
Pracy to wydarzenia, z którymi nierozłącznie związany jest początek maja. Pamiętajmy o nich w codziennym zabieganiu.
ŻYCZENIA

– Przyszłość trzeba budować na wartościach i zabrzanie bardzo dobrze to potrafią. Śląsk wypracował swoje wartości bardzo rzetelnie i dziś nie tylko umiejętnie je
chroni, ale też żyje nimi na co dzień – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Ustanowienie Konstytucji 3 Maja to jeden z najważniejszych momentów w historii Polski. Nasza ustawa zasadnicza
była pierwszą w Europie i drugą, po Stanach Zjednoczonych, na świecie. Obchodzone 3 maja święto zostało ustanowione w 1919 r., a ponownie w 1990 r.
Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r.
Tego samego dnia obchodzony jest
Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
1 maja to tradycyjne Święto Pracy. Tego
samego dnia obchodzimy również rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym roku mija już jedenaście lat
od jednego z najważniejszych wydarzeń
we współczesnej historii naszego kraju.

WG

Koncert ponad granicami
Na Dzień Otwarty zaprosiła 25 kwietnia Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu. Jedną z czekających atrakcji był wspólny koncert gospodarzy i uczniów
z zaprzyjaźnionej placówki w niemieckim Sangerhausen.
– Ta współpraca została zapoczątkowana
już bardzo dawno. Pierwsza wizyta miała miejsce 18 lat temu. Od tego czasu regularnie się spotykamy raz w Polsce, raz

Goście z niemieckiego Sangerhausen

w Niemczech. Widzimy bardzo dobre efekty tej współpracy – podkreśla Małgorzata
Tyszer, dyrektor zabrzańskiej szkoły.
Podobnego zdania jest Peggy Bitterolf,
dyrektor szkoły muzycznej w Sangerhausen. – Ta wymiana ma wielkie znaczenie dla obu szkół. Bardzo się cieszę, że podczas wspólnego koncertu zaprezentowali
się nasi uczniowie – mówi Peggy Bitterolf.
Jak przekonywali młodzi artyści, muzyka ma nie tylko tę zaletę, że łagodzi obyczaje, ale też jest w stanie pokonywać
bariery. Także i te językowe. – Jest trochę stresu, ale przede wszystkim mnóstwo
przyjemności. I nawet jeśli nie zna się języka, to w tym przypadku nie jest to aż takie
ważne. Kluczem do naszego porozumiewania się jest muzyka oraz nasze „zdolności

W Czerwcu ukaże się kolejny album z cyklu
prezentującego zabrzańskie dzielnice

– To, o czym zawsze myślimy, przygotowując kolejny album, to by zachować jak
najwięcej ze wspomnień ludzi. Albumem
o Pawłowie wracamy do polskiego Śląska
z jego powstańczymi tradycjami – mówi
Tomasz Iwasiów, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.
Książka „Nasz Pawłów”, podobnie jak
dotychczasowe albumy, to historia pisana przez mieszkańców. Ma niespotykany walor autentyzmu i emocjonalnej siły.
Nie zabraknie w niej unikatowych zdjęć,
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Wspólny koncert z okazji Dnia Otwartego

migowe”. I to jest bardzo fajne – zapewnia
Sophia Weissenborn z Sangerhausen.
– Jestem pierwszy raz w Zabrzu, bardzo
mi się tu podoba. Wzajemne muzykowanie wnosi wiele radości. Przyjechaliśmy tutaj też po to, by zaprosić dzieci z zabrzańskiej szkoły do nas – uśmiecha się Enrico
Kotzur ze stowarzyszenia wspierającego
działalność szkoły muzycznej w Sangerhausen.
Podczas Dnia Otwartego można było
spróbować swoich sił w grze na różnych
instrumentach i zapoznać się z ofertą
placówki. 
MM

Szkoła plastyczna zaprasza

Pawłów oczami mieszkańców
Do Biskupic, Kończyc i Rokitnicy dołącza Pawłów. Właśnie
tej dzielnicy poświęcony jest
czwarty już album z cyklu wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu.
Jego prezentację zaplanowano na 9 czerwca.

foto: PSM

Pamiętajmy o majowych rocznicach

25 kwietnia zabrzańska szkoła muzyczna tętniła międzynarodowym życiem

foto: PSM

Maj to dla Polaków miesiąc szczególny

nostalgicznych wspomnień i barwnych
opowieści ludzi, którzy nieraz spędzili
w dzielnicy całe życie. Prezentacja albumu odbędzie się 9 czerwca o godzinie
18 w sali Dzielnicowego Ośrodka Kultury
przy ul. Sikorskiego w Pawłowie.  WG

Czas na dyplomarium

Ekspozycja prac w halu DMiT

Na tradycyjne dyplomarium zaprasza zabrzańska szkoła plastyczna. W tym roku impreza została zaplanowana na 21 maja.
– Wernisaż wystawy prac dyplomowych
zabrzańskiego plastyka, czyli Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego w Zabrzu, odbędzie
się w Domu Muzyki i Tańca. Początek
o godzinie 18 – zapowiada Wojciech
Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18
w Zabrzu.
Dyplomarium organizowane jest po
raz trzynasty. Wstęp wolny. 
GOR
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W maju czeka nas sporo, nie tylko plenerowych, atrakcji

Wiosna z muzyką, rysunkiem i tańcem
Pod znakiem festiwali tradycyjnie już upływa wiosna w Zabrzu. W maju będziemy mogli podziwiać popisy tancerzy
i miłośników rysowania. Na
Majowe Granie zaprosi z kolei Miejski Ośrodek Kultury.
Imprezie w parku przy ul. Dubiela towarzyszyć będą targi
organizacji pozarządowych.

30 maja – „Majowe Granie”
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foto: MOK

Koncentrujemy się na jasnych stronach życia

tegorocznej edycji festiwalu są słowa
„Śląsk węglem malowany” – mówi Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół
nr 18 w Zabrzu, do którego należą przygotowujące imprezę Ogólnokształcąca
Szkoła Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastyczne. Zabrzański festiwal przyciąga
co roku setki uczestników, którzy w wybranej technice wykonują rysunek żywego modela.
Dzień później na kolejną odsłonę „Majowego Grania” zaprosi do parku przy
ul. Dubiela Miejski Ośrodek Kultury. –
Jak co roku przygotowaliśmy wspaniałe
atrakcje i niespodzianki dla każdej grupy
wiekowej oraz dobrą zabawę w rytmach
muzyki disco – podkreśla Katarzyna Flak,
dyrektor MOK. Na scenie zobaczymy
m.in. laureatów IV Zabrzańskiego Festiwalu Tańca „Igraszki” i VIII Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Talentów.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Focus.
Zaplanowano warsztaty edukacyjne,
prezentacje śląskiej kuchni i konkursy
z nagrodami.
„Majowemu
Graniu”
towarzyszyć
będą targi organizacji pozarządowych.
Mieszkańcom zaprezentują się działające w regionie fundacje czy stowarzyszenia. Targi będą okazją do pokazania, jak
wiele podmioty z tzw. trzeciego sektora
robią dla społeczności lokalnych, pomagając m.in. osobom chorym czy zachęcając dzieci i dorosłych do odkrywania
swoich talentów i nowych pasji. – Rokrocznie targi cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy przybywają
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9–10 maja – Międzynarodowy Festiwal Tańca

całymi rodzinami, by uczestniczyć w licznych animacjach i warsztatach – podkreśla zajmująca się koordynacją targów
Helena Budzanowska.
Targi wpisują się w organizowane
w Zabrzu I Forum Śląskich Organizacji
Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych. Ich elementem będzie także
konferencja przygotowywana 19 maja
w Teatrze Nowym. Będzie ona poświęcona możliwościom współpracy organizacji tzw. trzeciego sektora, samorządu lokalnego i biznesu na rzecz
mieszkańców.
– To ważne, by w działaniu na rzecz innych korzystać z partnerstw międzysektorowych, a więc myśleć przedsiębiorczo i wieloaspektowo. Dlatego do udziału
w naszym spotkaniu zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin – mówi
Agnieszka Kurda ze Stowarzyszenia
MOST, koordynator projektu „Śląska
Sieć 3 sektora”. 
WG, GOR

foto: UM Zabrze

Jan Szulik i Urszula Koszutska podczas inauguracji tegorocznej edycji kampanii

centrować się jedynie na czarnych stronach
– mówi Cecylia Choińska, nauczycielka ze
Szkoły Podstawowej nr 43.
To właśnie prezentacja jej wychowanków wzbudziła uznanie organizatorów,
którzy postanowili nagrodzić zespół
„3+1”, w skład którego weszli Justyna
Bytomska, Szymon Celejewski, Julia Kuzber oraz Julia Podobińska. – Dzięki
wspólnej pracy nad prezentacją mieliśmy
okazję lepiej się poznać, bardziej się zintegrować, podzielić się tym, co lubimy robić, w jaki sposób spędzamy czas. Nasza

foto: UM Zabrze

29 maja – XVIII Międzynarodowy Festiwal Rysowania

– Słowa „Grajmy w jednej drużynie!” bardzo dobrze oddają cele kampanii, do której co roku włączają się nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim młodzi ludzie.
Chcemy inspirować współpracę, która
niesie przekaz: ufajmy sobie, bądźmy razem. Wspólna praca może dać naprawdę wspaniałe efekty – podkreśla Urszula
Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. – A jeśli chodzi o zapobieganie zachowaniom ryzykownym, bardzo ważna jest współpraca
nie tyle instytucji, co nauczycieli i rodziców
oraz takich ośrodków jak nasz. My pomagamy w rozwijaniu różnego rodzaju umiejętności młodych ludzi, a ta kampania jest
o tyle ciekawa, że nie mówi w ogóle o uzależnieniach, zagrożeniach, ale koncentruje
się na pasjach, zainteresowaniach, talentach, dobrych stronach życia i to jest najważniejsze – dodaje Urszula Koszutska.
– Dobre wzorce są niezwykle istotne. Ta
kampania świetnie wpisuje się w działania kierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym. To najtrudniejszy okres dorastania, dlatego niezwykle cieszy fakt, że
w kampanię włącza się aktywnie tak wielu
ludzi – podkreśla Jan Szulik, koordynator
ds. rozwiązywania problemów uzależnień Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Podczas kwietniowego spotkania nagrodę zespołową odebrali laureaci konkursu
„Pokażcie się!”, który odbył się w ramach
ubiegłorocznej akcji. – Od trzynastu lat
wraz z uczniami biorę udział w tej kampanii. Co roku powstają ciekawe prace. Warto
brać udział w tym projekcie, ponieważ daje
on uczniom wyobrażenie o tym, co może
być alternatywą dla wszelkiego rodzaju
używek i uzależnień. Jest tak wiele różnych
pasji, które staramy się zaszczepiać w młodych ludziach, pokazać im aspekty dorosłego życia w kolorowych barwach, a nie kon-

Laureaci konkursu „Pokażcie się!”

prezentacja opowiada o naszych pasjach,
o tym, co kochamy i co chcemy rozwijać –
opowiada Julia Podobińska.
MM

Po zimowej przerwie Miejski Ogród Botaniczny
otwiera podwoje

Relaks w oazie zieleni
Po kilkumiesięcznej zimowej
przerwie Miejski Ogród Botaniczny znów zaprasza zwiedzających. Bramy śródmiejskiej oazy zieleni otwierają się
tradycyjnie 1 maja.
Zabrzański botanik, którego powierzchnia przekracza sześć hektarów, może się
pochwalić pięcioma tysiącami okazów
drzew w części parkowej. Tyle samo roślin z różnych stref klimatycznych zgromadzono w szklarniach. Z kolei w rosarium podziwiać można 2,5 tysiąca róż
ponad 60 odmian. Nowością jest otwarty w ubiegłym roku ogród japoński.
– Teraz został on uzupełniony o „koshikake”, czyli zadaszoną ławeczkę, na której

foto: MOB

foto: Igor Cieślicki

„Grajmy w jednej drużynie!”
to hasło jubileuszowej, 15. już
edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj
Trzeźwy Umysł. Jej zabrzańska
odsłona została zainaugurowana 15 kwietnia w siedzibie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

foto: Jerzy Przybysz

Międzynarodowy Festiwal Tańca zagości w hali „Pogoń” 9 i 10 maja. – W tym
roku, co nas bardzo cieszy, po raz pierwszy w naszym turnieju wezmą udział tancerze z list rankingowych WDSF w kategorii juniorów 14-15 lat, co oczywiście
podnosi prestiż festiwalu. Dotąd w tej kategorii wiekowej startowały tylko nasze
rodzime pary, a teraz będzie to także rywalizacja międzynarodowa – podkreśla
Andrzej Dominiak, jeden z organizatorów festiwalu.
Na zabrzańskim parkiecie najlepsze
pary taneczne Europy rywalizować
będą w kategorii tańców latynoamerykańskich i standardowych, a imprezę poprowadzi m.in. znana z programu
„Taniec z gwiazdami” Iwona Pavlović.
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki spotkają się z kolei 29 maja uczestnicy XVIII Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. – Hasłem

Ruszyła jubileuszowa edycja kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł

Na gości czeka m.in. ogród japoński

siada się przed rozpoczęciem spotkania
herbacianego – uśmiecha się Tomasz
Grochowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
Nasza oaza zieleni czynna będzie do
końca października, a w trakcie sezonu
nie zabraknie koncertów i imprez plenerowych, takich jak np. czerwcowy Festiwal Kwiatów. 
WG
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Mariusz Gaś, syn zamordowanego policjanta

– W historii nie znajdziemy chyba drugiej takiej tragedii, jak zbrodnia katyńska. Tragicznie zmarli przed pięcioma laty
w katastrofie smoleńskiej lecieli, by oddać
hołd ofiarom tej zbrodni. Mamy w pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego
małżonkę, ale szczególnie wspominamy
również Krystynę Bochenek, która wielokrotnie gościła w naszym mieście i była
współinicjatorką Metropolitalnego Święta Rodziny. Wspominamy także Macieja
Płażyńskiego, który w Zabrzu współtworzył stowarzyszenie zajmujące się niesieniem pomocy dla Polonii na całym świecie
– mówił podczas rocznicowych obchodów wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski.
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W przypadającym 13 kwietnia Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Zabrzu odbyły się uroczystości, podczas których oddano hołd tysiącom wymordowanych przez sowieckie NKWD
w 1940 r. W placówce przygotowano
z tej okazji wystawę „1940–2015”.
– Wśród młodzieży są osoby, które pamiętają o tych wydarzeniach, interesują się
tematem, sięgają po książki. Takie rocznicowe obchody są bardzo ważne, by młodzi ludzie mieli okazję dowiedzieć się, jak
to było naprawdę – mówi gimnazjalista
Adrian Stopyra.

W rocznicę katastrofy zabrzmiał hejnał miasta

– To ważne, by wiedzieć i pamiętać, jak wyglądała historia. W momencie, gdy o niej
zapominamy, ona lubi się niestety powtarzać – zaznacza Adam Szwedka, nauczyciel z ZSO nr 5. – Trzeba uzmysławiać
młodzieży tę prawdziwą historię, bo przez
wiele lat była ona zakłamana – dodaje.
Po zakończeniu uroczystości w szkole
uczniowie odwiedzili zabrzańskie miejsca pamięci związane ze zbrodnią katyńską. Kwiaty złożyli w budynku Komendy Miejskiej Policji oraz w parku im.
Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela.

MM

Uczniowie odwiedzili zabrzańskie miejsca pamięci związane ze zbrodnią katyńską
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Były przedstawienia, występy
muzyczne, a przede wszystkim okazja do porozmawiania
z osobami, które z problemem
autyzmu spotykają się na co
dzień. Na placu Wolności zorganizowany został 9 kwietnia
happening „Autyzm w chmury”. Przygotowano go
w ramach kampanii
informacyjno-edukacyjnej „Niebieskie Zabrze”.

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Od uroczystej mszy odprawionej w kościele św. Kamila rozpoczęły się 10 kwietnia zabrzańskie obchody piątej rocznicy
katastrofy smoleńskiej. Po nabożeństwie, przy pamiątkowych
tablicach w parku przy ul. Dubiela, złożone zostały kwiaty.
Z kolei 13 kwietnia hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oddali
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.

Najważniejsze są zrozumienie i tolerancja

Spektakl „O miękkim i puchatym” na placu Wolności

– dodaje pani
Ewelina.
– U mojego syna zdiaM a ł y
gnozowano autyzm kieDaniel
dy miał roczek. To ciężw
grudka choroba, ale trzeba
niu skończył
dać radę – mówi Ewelina
cztery lata. –
Rogoń, mama 6-letniego
Plenerowe zajęcia plastyczne
Zauważyliśmy, że
Oskara. – Największa trudność
coś jest nie tak, kiew wychowywaniu autystycznego
dy Daniel miał rok i osiem
dziecka to brak zrozumienia dla tej
choroby w otoczeniu. Ludzie nie mają poję- miesięcy. Nie reagował na nasze wołanie,
cia, z czym wiąże się autyzm i często zwra- błądził wzrokiem. Najpierw poszliśmy do
cają uwagę, że dziecko jest niegrzeczne, źle logopedy, bo słabo było u niego z mową,
się zachowuje, piszczy, krzyczy. A to nie jest a z czasem okazało się, że przyczyną tych
przejaw złego wychowania, tylko choro- zachowań jest autyzm – opowiada Izabeby. Mam nadzieję, że dzięki takim akcjom, la Spojda, mama Daniela. – Od tego czajak ta, zmieni się mentalność ludzi i bę- su zaczęliśmy działać. Włączyliśmy teradzie więcej zrozumienia i tolerancji dla tej pię behawioralną. Widzimy postępy, choć
choroby. A mój syn ma fenomenalną pa- z mową nadal jest ciężko. Będąc rodzicem
mięć i bardzo interesuje się komputerami autystycznego dziecka, trzeba mieć w sobie mnóstwo cierpliwości i samozaparcia.
Trzeba walczyć, by dziecko jak najlepiej
przystosować do życia. Daniel ma starszego o dwa lata brata, z którym jest bardzo
związany. Wspólnie lubią się bawić, spędzać czas. Darzą się ogromną miłością.
To, co jest najgorsze, to nietolerancja otoczenia. Na szczęście powoli zaczyna to się
zmieniać – dodaje.
W ramach kwietniowego happeningu
wystąpiły m.in. dzieci z Zespołu Szkół
Specjalnych nr 41 w Zabrzu, które zaprezentowały przedstawienie „O miękkim i puchatym”. Młodzi aktorzy z Teatru Rzepka pokazali „Etiudę”. Były też
akcenty muzyczne, o które zadbała Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły MuzyczEwelina Rogoń z Oskarem
nej I i II st. w Zabrzu. Na placu Wolno-

foto: Igor Cieślicki

Kwiaty przy tablicach pamiątkowych w parku przy ul. Dubiela składają uczniowie ZSO nr 5

– Ogromnie dziękuję za tę inicjatywę, bo
przecież narodu, który nie pamięta o swojej historii, nic dobrego czekać nie może –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Nie zabrakło też wspomnień potomków
ofiar. – Miałem sześć lat, kiedy ojca już
nie było. O tym, że nie żyje, dowiedziałem
się w zasadzie wtedy, kiedy opublikowane zostały tzw. listy katyńskie. Nie da się
tego opisać, co dzisiaj, podczas tych obchodów, czuję. To dla mnie bardzo ważne – mówi Mariusz Gaś, syn Jan Gasia,
funkcjonariusza policji województwa
śląskiego.

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Z myślami przy tych, którzy odeszli...

Na placu Wolności odbył się happening przybliżający problematykę autyzmu

foto: Igor Cieślicki

Oddaliśmy hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

Izabela Spojda z Danielem

ści ustawione zostały namioty, w których
można było porozmawiać m.in. ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, Stowarzyszenia
Kontakt czy też Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego Pozytywka w Zabrzu.
„Niebieskie Zabrze” jest kontynuacją
działań zainaugurowanych w Zabrzu
w 2008 r. Kwietniowy happening został
zorganizowany przez Urząd Miejski, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
Stowarzyszenie Kontakt oraz ZSS nr 41.
W najbliższym czasie przygotowany zostanie m.in. cykl materiałów informacyjnych przybliżających tematykę diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem.
Wkrótce korzystać będzie można także
ze stron internetowych
www.niebieskiezabrze.pl,
www.autyzm.zabrze.pl
oraz profilu na Facebooku. 
MM
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Przedstawiamy rady dzielnic nowej kadencji. Tym razem Rokitnica

Małe sprawy, które cieszą

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Rady Dzielnicy Rokitnica

nach od 17 do 18 – mówi Ewa Zakrzewska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Rokitnica.
Dla integracji mieszkańców
Pierwszym osiągnięciem dzielnicowych
radnych nowej kadencji była budowa,
w ramach konkursu inicjatyw rad dzielnic, siłowni pod chmurką. W ramach
tego konkursu udało się zrealizować także dwa inne projekty, zainicjowane przez
rady poprzednich kadencji.
Doskonałą okazją do integracji mieszkańców dzielnicy były koncerty i imprezy plenerowe, podczas których można
było nie tylko świetnie się bawić, ale i le-

Gościem święta dzielnicy był znany popularyzator gwary śląskiej Marek Szołtysek
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piej poznać swoich sąsiadów. W maju
2014 r. mieszkańcy Rokitnicy obchodzili
święto swojej dzielnicy. Przez dwa wiosenne dni bawiono się wpierw w miejscowej hali sportowej, a potem w parku.
Występ znanego popularyzatora gwary
śląskiej Marka Szołtyska obejrzeli zarówno starsi mieszkańcy, jak i młode osoby.
– Święto naszej dzielnicy miało dwie odsłony Na sportowo obchodziliśmy je w hali
przy ulicy Szafarczyka. Impreza organizowana następnego dnia w parku miała charakter bardziej związany z kulturą. Stąd obecność
Marka Szołtyska, który między innymi prezentował swoje książki o Śląsku – opowiada Marcin Radziej, zastępca przewodniczącego Rady. – Mamy pewien kłopot
z urządzaniem takich imprez, bo chociaż
nie brakuje nam terenów pod ich organizację, to są to zwykle tereny nieuzbrojone,
bez mediów. Staramy się wykorzystywać
do tych celów nasz park miejski, myśląc
jednocześnie o odnowieniu tego centralnego w dzielnicy miejsca. To jeden z naszych głównych celów działania. Mieszkańcy zachęcają nas do tego i niejednokrotnie
proszą o więcej takich imprez, gdzie mogą
miło spędzić czas na wolnym powietrzu –
dodaje Marcin Radziej.
Jesienną okazją do plenerowej zabawy
były listopadowe obchody Dnia Świętego Marcina. Do tej imprezy z roku na rok
przyłącza się coraz więcej dzieci i młodzieży, przygotowując występy, pamiąt-

foto: Jerzy Przybysz

W ramach konkursu inicjatyw rad dzielnic powstała plenerowa siłownia

foto: Tomasz Szczurek

Początki nowej kadencji były dla rokitnickiej Rady Dzielnicy wyjątkowo przyjemne, ponieważ dzielnicowi radni dostali do dyspozycji nową siedzibę. Dzięki
wsparciu zabrzańskiego samorządu powstała ona w budynku przy ul. Jordana 2.
Kompleksowy remont i wyposażenie pomieszczeń kosztowało ponad 36 tys. zł.
Nowa siedziba została uroczyście otwarta w sierpniu 2013 r. Organizowane są
tu zarówno zebrania dzielnicowych radnych, jak i spotkania z mieszkańcami.
– Przedtem dzieliliśmy się pomieszczeniem z kołem emerytów i rencistów. Teraz mamy
piękny lokal na swoje potrzeby i bardzo go sobie chwalimy. Czekamy tu na mieszkańców w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca w godzi-

foto: Tomasz Szczurek

Rokitnica to jedna z dwóch
najbardziej wysuniętych na
północ dzielnic Zabrza. I chociaż do centrum miasta jest
stąd kilka kilometrów, mieszkańcy wcale nie uważają, że
żyją na peryferiach aglomeracji. Rokitnica ma swoje perły,
a dzięki budowie autostrady
A1 stała się doskonale skomunikowana.

kowe gadżety lub elementy dekoracji
ulic albo pomieszczeń. Charakterystycznym motywem obchodów jest wypiek,
a potem obdarowywanie uczestników
barwnego korowodu specjalnymi rogalami świętomarcińskimi. W 2014 r. pochód, a była to jego piąta edycja, dotarł m.in. do rokitnickiego Sanktuarium
Szensztackiego.
zz współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi,
które wspiera przy organizacji imprez,
konkursów oraz w innych inicjatywach
kulturalnych. Przykładem może być dofinansowanie organizowanego przez obchodzącą niedawno 100-lecie istnienia
Szkołę Podstawową nr 31 konkursu pla-

stycznego, którego tematyką było osiedle Ballestrema. Od kilku lat rokitnicka
Rada aktywnie wspiera też zabrzański
festiwal kolęd i pastorałek organizowany przez Zespół Szkół nr 12.
– W szkole odbywają się przesłuchania
uczestników tego popularnego festiwalu.
Finał organizowany jest w styczniu w naszym parafialnym kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Gościmy wtedy przedstawicieli kurii biskupiej oraz władz miasta
– mówi Ewa Zakrzewska.
Szansa na kolejne zmiany
Dzielnicowi radni przyznają, że pomimo
wielu zrealizowanych inicjatyw, które

dobrze służą mieszkańcom, rozwiązania
wymaga wiele spraw, nieraz drobnych,
ale dokuczliwych na co dzień. Chodzi
m.in. o brak miejsc parkingowych w centralnej części dzielnicy, chociażby w pobliżu stacji pogotowia ratunkowego,
poczty i przychodni.
– Cieszy nas, gdy udaje nam się załatwić
coś konkretnego, co ułatwia mieszkańcom
codzienne życie. To może być lustro na
skrzyżowaniu, barierki ochronne wzdłuż
zawsze przecież ruchliwej ulicy Krakowskiej, naprawa latarni czy uzupełnienie
kostki brukowej w chodniku. Takim małym, ale istotnym sukcesem, było dla nas
także chociażby postawienie znaku zakazu postoju na zapleczu marketu przy ulicy
Kosmowskiej, gdzie parkujące samochody
często blokowały przejeżdżający autobus.
Ale cieszy nas również dobrze przeprowadzona zbiórka elektrośmieci, podczas której z naszego bezpośredniego otoczenia
zniknęły ponad dwie tony tych odpadów –
wylicza Ewa Zakrzewska.
Szansą na kolejne zmiany w dzielnicy są
działania podejmowane w ramach wprowadzonego w tym roku budżetu partycypacyjnego. Zdaniem radnych, drzemią
tu spore możliwości na realizację wielu
zamierzeń, które dotychczas czekały niejako w poczekalni i tę świadomość powinni mieć mieszkańcy dzielnicy.  WG
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Członkowie drużyny na molo w Gdyni Orłowie

Pierwsza zbiórka harcerzy w powojennym Zabrzu odbyła się 12
czerwca 1945 r. na łące za zdewastowanym budynkiem przy ul.
Roosevelta 42, wcześniejszej siedzibie Hitlerjugend. Obiekt ten
pełnił do 1950 r. funkcję Domu Harcerza. Zbiórkę zorganizowali przybyli do naszego miasta czterej przedwojenni instruktorzy: Józef Chmiel, Edward Kozarski, Adam Zakrzewski i Gustaw
Szpajdel, którym powierzono utworzenie w nim hufca harcerzy. Pierwszym jego komendantem został E. Kozarski.
Odradzające się po wojnie harcerstwo,
także i w Zabrzu, organizowano według
przedwojennych metod i tradycji, łącznie
z podziałem na męskie i żeńskie. Komendantką Hufca Harcerek została wybitna
jego działaczka harcmistrzyni Maria Piskorska. Organizacja odradzała się również w pozostałych dzielnicach Zabrza,
m.in. w Biskupicach, Zaborzu czy samodzielnych wówczas gminach Mikulczyce,
Pawłów i Kończyce.
W związku z szybkim rozwojem pracującego jedną grupą hufca w lipcu 1945 r.
podjęto decyzję o jego podziale na drużyny. W kronice 3 Drużyny Harcerzy im.
Tadeusza Kościuszki w Zabrzu zapisano,
że powstała ona 20 lipca 1945 r. Na swoją
siedzibę otrzymała jedno z pomieszczeń
w budynku II Państwowego Gimnazjum
i Liceum Męskiego przy pl. Traugutta 1
(fot. w rubryce obok „Tak było tak jest”),
w którym uczyła się większość z jej członków. Opiekunem harcerzy został profesor języka polskiego Piotr Raczyński, zaś
po jego nagłej śmierci, w marcu 1947 r.,
nauczyciel matematyki Władysław Opala. Na patrona „Trójki” wybrano gen. Tadeusza Kościuszkę, nieświadomie nawiązując tym samym do plebiscytowej
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i międzywojennej historii harcerstwa na
terenie miasta. Już bowiem 11 października 1920 r. w Zaborzu, wówczas samodzielnej gminie, powstała Męska Drużyna Harcerzy im. T. Kościuszki. Z kolei po
podziale Górnego Śląska, na terenie niemieckiego już Zaborza, drużyna taka rozpoczęła działalność 26 kwietnia 1926 r.
Już od samego początku „Trójka” rozwijała się bardzo prężnie. Pierwszym jej drużynowym został wywiadowca Eugeniusz
Pusz, a znakiem rozpoznawczym stały
się biało-czerwone chusty obszyte jasnymi frędzlami. Barwy te w historii drużyny jeszcze dwukrotnie ulegały zmianie.
Harcerz Orli Stefan Janeczek, który został
w kwietniu 1946 r. drużynowym, zmienił ich kolor na pomarańczowy. Jesienią
tego samego roku, wraz z dołączeniem
do drużyny Harcerza Orlego Leonarda Denkowskiego i objęciem przez niego funkcji przybocznego, chusty stały się
białe. Ten kolor towarzyszył „Trójce” do
końca jej istnienia, będąc nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale przede wszystkim symbolem. Stąd też do drużyny przylgnęła z czasem nazwa Białej Trójki.
Historia grupy, choć krótka, jest dość in-
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Wartością zabrzańskiej „Trójki” były
nie tylko liczne inicjatywy i wydarzenia,
w których brała ona udział, ale też ludzie,
którzy ją tworzyli i z niej wyrośli. Przez
szeregi drużyny przewinęło się ponad
80 harcerzy. Wielu z nich zrobiło karierę w życiu zawodowym, jako dyrektorzy
firm, inżynierowie, lekarze, nauczyciele,
artyści. Kilka z tych nazwisk poznała cała
Polska: Roman Nowotarski – artysta malarz, profesor ASP w Katowicach, do dziś
mieszkający w Zabrzu; Bogusz Bilewski – aktor filmowy i teatralny, pamiętny Kwiczoł z Janosika; Piotr Skrzynecki
– twórca i kierownik krakowskiej Piwnicy pod Baranami; Zbigniew Dolatowski
- artysta grafik, twórca m.in. cenionych
ekslibrisów. Harcerzem „Trójki” był również Lech Śliwiński, który w 1951 r.,
jako członek podziemnej, niepodległościowej organizacji Krajowy Ośrodek
„Kraj”, oddziału „Kalina” z Zabrza, razem z trójką innych należących do niej
harcerzy wziął udział w przeprowadzonym w Warszawie zamachu na komunistycznego propagandzistę Stefana Martykę. Cała czwórka za udział w tej akcji
skazana została przez komunistyczny
sąd na karę śmierci oraz rozstrzelana 13
maja 1953 r. w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. 50 lat po tym wydarzeniu koledzy Śliwińskiego z „Trójki” doprowadzili do ufundowania pomnika ku
ich pamięci. Tablica ta, odsłonięta 2 października 2003 r., znajduje się na cmentarzu parafialnym św. Józefa w Zabrzu.
Inicjatywa jej ufundowania stała się zaczątkiem ponownych zbiórek 3 Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki w Zabrzu,
będących okazją do wspomnień i celebracji swojej harcerskiej historii. Zaowocowały one podjęciem szeregu inicjatyw
przywracających pamięć o dziejach odrodzonego po II wojnie światowej zabrzańskiego harcerstwa, jak na przykład wydanie monografii drużyny, wmurowanie
tablicy pamiątkowej na ścianie budynku
byłego II Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Zabrzu czy organizacja podsumowującej historię „Trójki” wystawy, którą można zwiedzać od 16 maja
do września 2015 r. w Muzeum Miejskim
w Zabrzu w sali przy ul. Powstańców Śl. 3.

Aleksandra Korol-Chudy

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

Zabytkowy gmach wśród zieleni
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy
czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym razem przenieśmy się w okolicę
placu Traugutta...
Wykonana w latach 30. archiwalna fotografia przedstawia budynek Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Realnej Stopnia Licealnego przy pl.
Traugutta 1. Po wojnie mieściło się tu II Państwowe Gimnazjum i Liceum
Męskie. Dziś w gmachu funkcjonuje zabrzański Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych.
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Była taka drużyna...

tensywna. Liczne spotkania i harcowania, które często odbywały się na terenie Lasu Guido (obecnie Parku Leśnego
im. Powstańców Śląskich), celebrowanie świąt i rocznic historycznych, udział
w imprezach organizowanych przez Hufiec Harcerzy w Zabrzu, jak i samodzielne inicjatywy, wypełniały kolejne lata.
Nowy etap w funkcjonowaniu drużyny
rozpoczął się wraz z rokiem harcerskim
1946/1947 i przybyciem do Zabrza wspomnianego Leonarda Denkowskiego. Posiadając bogate doświadczenie harcerskie, wraz z bratem Tadeuszem zasilił on
szeregi „Trójki”. Zostając przybocznym
drużynowego Janeczka, praktycznie niemal go zastąpił i przez reorganizację drużyny i nowe pomysły dotyczące jej działalności rozbudził aktywności harcerzy.
„Trójka” szybko wyrosła na wyróżniającą się formację w ramach zabrzańskiego Hufca. 7 grudnia 1947 r. uroczyście
otworzyła swoją Izbę Harcerską, na którą otrzymała pomieszczenie od dyrekcji
szkoły, zaś na przełomie lat 1946 i 1947
zorganizowała pierwszy obóz zimowy
w Piwnicznej. Zimowisko to stanowiło
rekonesans przed analogiczną imprezą
w roku następnym. Tak rozpoczęty rok
1947 r. był czasem największej aktywności i rozwoju drużyny, tym bardziej, że 22
czerwca Leonard Denkowski został jej
drużynowym. Latem udało się zrealizować wielkie marzenie „Trójki” i jej kadry –
od 2 do 26 lipca odbył się pierwszy samodzielny letni obóz w Gdyni-Orłowie.
Rok 1948 r. przywiał czarne chmury nad
ZHP. Organizacja, odradzając się po II
wojnie światowej, pracę prowadziła według przedwojennych wzorów, reguł
i tradycji. Komunistyczna władza, która przejęła ster rządów w Polsce, szybko
zobaczyła w niej zagrożenie dla ustroju.
Dość szybko rozpoczęło się więc mnożenie trudności rzucanych pod nogi ZHP
oraz inicjatywy władz i partii zmierzające
do podporządkowania organizacji socjalistycznej ideologii.
W maju 1948 r. nastąpiła kolejna już zmiana drużynowego „Trójki”. Miejsce Leonarda Denkowskiego, zdającego wówczas
maturę, zajął Harcerz Orli Lesław Niemiec, którego z kolei w listopadzie 1948 r.
zastąpił Harcerz Orli Tadeusz Denkowski.
Funkcję tę pełnił on już do końca istnienia
drużyny. Ostatnim większym jej przedsięwzięciem był z kolei udział w obozie letnim Hufca w Kądzielnie koło Kołobrzegu
w lipcu 1949 r. Oficjalnie 3 Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu
przestała istnieć w maju 1950 r. W tym

samym czasie zlikwidowano również zabrzański Dom Harcerza. 15 października Związek Harcerstwa Polskiego został
wcielony do Związku Młodzieży Polskiej,
organizacji powstałej 22 lipca 1948 r.
w celu scalenia różnych organizacji młodzieżowych w ramach jedynej słusznej,
socjalistycznej ideologii.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Realna Stopnia Licealnego w latach 30.

foto: Igor Cieślicki

3 Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu 1945–1950

Dziś w budynku funkcjonuje Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
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Górnik bez medalu,
ale na podium Pucharu Polski
Po dwóch porażkach w ćwierćfinale fazy play off superligi
PGNiG z Azotami Puławy szczypiorniści Górnika Zabrze odpadli z rywalizacji o medale w tych rozgrywkach. Przypomnijmy,
że zabrzanie w ubiegłym roku zakończyli sezon na trzecim
miejscu. Na otarcie łez pozostał naszym zawodnikom udział
w rozgrywkach Final Four Pucharu Polski.

Zabrzanie w pierwszym meczu trafili
na Vive Tauron Kielce i ulegli najlepszej
w Polsce drużynie 28:38. – Pierwsze dwadzieścia minut oraz początkowe z drugiej
połowy wyglądały naprawdę dobrze. Brakowało nam jednak zmienników i w końcówce oddychaliśmy już rękawami. Zaczęliśmy popełniać proste błędy i kielczanie
dobili nas kontrami – podsumował to
spotkanie Mariusz Jurasik.
Okazją do rehabilitacji stał się dla zabrzan mecz o trzecie miejsce w turnieju z... Azotami Puławy. Z tą ekipą Górnik
gra ostatnio dość często. Górnicy zmobilizowali się i mimo dalszego osłabienia
(ze składu ubył Patryk Kuchczyński) pokonali rywala 40:31. To zwycięstwo dało
im trzecie miejsce w Pucharze Polski.
Wyniki, jakie osiągnął Górnik w tym
roku, z pewnością przełożą się na zmiany przed kolejnym sezonem. Odejść
mają Robert Orzechowski, Patryk Kuchczyński, Michał Kubisztal, niepewna jest
sytuacja trenera Patrika Liljestranda,
Adriana Niedośpiała i Mariusza Jurasika. Górnik chce sprowadzić natomiast
Jana Sobola, Rafała Glińskiego i Marko
Tarabochię.
Optymistycznym akcentem jest fakt
wsparcia Górnika przez władze Zabrza
i wykupienie części udziałów w klubie.
Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni na sesji 20 kwietnia. Zanosi się też
na spore przemeblowania w składzie
zabrzan. 
WG

W parku im. Poległych Bohaterów rywalizowali letni biathloniści

Do tarczy z laserowej broni

foto: UM

Zab
r

ze

foto: UM Zabrze

II Mistrzostwa Zabrza w Biathlonie Letnim o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze rozegrane zostały 26 kwietnia
w parku przy ul. Dubiela. Impreza odbyła się w ramach
projektu „Aktywne Zabrze”.

Biathloniści strzelali z pozycji leżącej

34

Zawody zorganizowane zostały przez
Grodzki Szkolny Związek Sportowy
przy współpracy z Polskim Związkiem
Biathlonu. Gościem honorowym mistrzostw była Monika Hojnisz – reprezentantka Polski, uczestniczka Igrzysk
Olimpijskich w Soczi.
W programie zabrzańskich zawodów
był bieg na dystansie od 600 do 3000
metrów oraz strzelanie z broni lasero-
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Dobre wieści z murawy i budowy
Na szóstym miejscu w tabeli
zakończył Górnik Zabrze zasadniczą rundę rozgrywek
ekstraklasy. Dobre wieści płyną także z budowy stadionu
przy ul. Roosevelta. W kwietniu podpisana została umowa
z wykonawcą placu wejściowego od strony ul. Damrota.
Rozstrzygnięto także przetarg na dostawę i montaż
krzesełek.

Umowa podpisana 20 kwietnia z firmą
Mostostal Zabrze GPBP SA dotyczy wykonania posadzek, schodów i rampy na
przedpolu wejściowym. – Na wykonanie
pełnego zakresu prac określonego w dokumentacji wykonawca będzie miał cztery
miesiące, przy czym prace związane z wykonaniem posadzki przedpola wejściowego od strony trybuny południowej mają
zostać ukończone w ciągu dwóch miesięcy
– zwraca uwagę Ludmiła Hernik ze spółki Stadion w Zabrzu.
W kwietniu rozstrzygnięty został także
przetarg na dostawę i montaż krzesełek
na stadionie. – Na całość zadania wykonawca będzie miał cztery miesiące od momentu podpisania umowy, jednak zgodnie
z zapisami specyfikacji warunków zamówienia prace powinny zostać rozpoczęte od realizacji trybuny południowej. Ten
etap prac ma zostać ukończony w ciągu
2,5 miesiąca od podpisania umowy. Takie

Robert Jeż strzelił Zawiszy Bydgoszcz dwie bramki

rozwiązanie ma na celu wcześniejsze uruchomienie części stadionu i tym samym
umożliwienie Górnikowi Zabrze rozgrywania spotkań meczowych na zabrzańskim
obiekcie – tłumaczy Ludmiła Hernik.
Tymczasem w ostatnim meczu zasadniczej rundy rozgrywek Górnik Zabrze pokonał u siebie 2:1 Zawiszę Bydgoszcz.
Tym samym uplasował się na szóstym
miejscu w grupie mistrzowskiej. Do kolejnych siedmiu spotkań Górnik przystępuje z dorobkiem 22 punktów (liczba
punktów zdobytych w dotychczasowych
30 meczach dzielona jest przez dwa).
– Bardzo się cieszymy z tej wygranej. Naszym celem było zakwalifikowanie się do
ósemki, teraz kolejnym celem jest zdobycie
jak największej liczby punktów w tej ósemce. Co do moich dwóch bramek, to nie jest
ważne, kto strzela, ważne jest to, byśmy

zdobywali dalej punkty, wygrywali. Najważniejszy jest zespół – mówił po meczu
z Zawiszą strzelec obu goli Robert Jeż.
– Weszliśmy dobrze w mecz, szybko strzeliliśmy bramkę. Mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki. To zwycięstwo zapewnia
nam spokojny byt w ekstraklasie. Co ważne, liczyliśmy tylko na siebie. Nie liczyliśmy
na Lecha czy potknięcie Podbeskidzia. Zespołowi należą się za to słowa pochwały
– podkreśla trener Górnika Józef Dankowski. – Teraz przygotowujemy się do kolejnych meczów już w górnej połówce tabeli – dodaje.
W pierwszym z meczów w grupie mistrzowskiej Górnik zmierzy się 9 maja na
wyjeździe z Wisłą Kraków. W dwóch kolejnych spotkaniach podejmować będzie
u siebie Pogoń Szczecin i Lechię Gdańsk.

WG, GOR

Zawodnicy używali broni laserowej

wej w pozycji leżącej. Uczestnicy mistrzostw startowali w ośmiu grupach
wiekowych. Wyniki zawodów dostępne są na stronie www.aktywnezabrze.pl.

GOR

wizualizacja: Stadion w Zabrzu

Kibice odwiedzający halę „Pogoń” nie mogli narzekać na brak

Ruszają prace związane z budową placu wejściowego nowego stadionu

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Zabrzańscy szczypiorniści nie powtórzyli ubiegłorocznego sukcesu

Tak będzie prezentował się plac wejściowy od strony ul. Damrota
Nasze Zabrze Samorządowe 5/2015
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Nie
wozi się drwa do lasu”, nagrody otrzymują: Arkadiusz Serocki i Jerzy Mikołajewski – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, Bogumiła Łuczak – poczęstunek
w McDonald’s oraz Sylwia Iwanicka – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 22 maja.

Rozwiązania nr 5 (240)
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(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 22 maja. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia kapliczkę przy ul. Lipowej. Nagrody otrzymują: Edyta Pagel – poczęstunek
w restauracji Balaton oraz Mikołaj Balcerek
– poczęstunek w restauracji Stara Szkoła. Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją do 22
maja.

Dar

3

Dzień tAki szczęśliwy.
Mgła opadła wczEśnie, praCowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kWiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rZeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znaŁem nikogo, komu warto byłoby zaZdrościć.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

Co przydarzyło się złego, zapoMniałem.
Nie wStydziłem się myśleć, że byłem kim jeStem.
Nie czuŁem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widzIałem niebieskie mOrze i żagle.

Z 13 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 22 maja.
4

1. zastąpił je długopis,
2. do rąk lub do… tortu,
3. niejeden w repertuarze
kabaretu,
4. uproszczony rysunek
techniczny,
5. z mięsem lub ruskie,
6. smażone śliwki,
7. występ jednego wykonawcy,
8. pracuje na cmentarzu.

1
2

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które
należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 22 maja pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17.

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Pionowo:
1 – Racławicka we Wrocławiu, 2 – kopytko sarny, 3 – ściskał kibić, 4 – tekturowe
pudło, 5 – mebel dla urzędnika, 6 – potocznie o matematyce, 7 – XVII-wieczni
żołnierze jazdy, 13 – jajko bez środka,
15 – lekarz od serca, 17 – maska dla
Melpomeny, 18 – bieg na Służewcu,
20 – składnik benzyny, 21 – góralskie
ognisko, 25 – ciastko z Wadowic, 27 – ryzykowna wyprawa, 30 – w parze z Gomorą, 31 – odwet, 32 – dawniej żniwiarz,
34 – istota sprawy, 36 – żona Ozyrysa.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Waldemar Głowacki – poczęstunek w McDonald’s, Beata Michalska – poczęstunek w restauracji Balaton,
Barbara Paluch i Maciej Pluta – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz
Grzegorz Zadumiński – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało:
Konwalia, autorką cytowanego wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska,
a myśl Jana Twardowskiego brzmi: „Nadzieja uczy czekać pomaleńku”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo:
1 – ryba z górskich potoków, 5 – samogon, 8 – krewniak żyrafy, 9 – napój bogów, 10 – system rządów w państwie,
11 – lubieżny bożek, 12 – konkurenci,
14 – zderzenie pojazdów, 16 – ostatni
taniec w Paryżu, 19 – pieniąca się kostka, 21 – słowo, 22 – wyrabiana w Koniakowie, 23 – prąd w rzece, 24 – trzyosobowy zespół, 26 – sędzia, 28 – pewność
siebie, śmiałość, 29 – książka z mapami,
30 – miejska lub pożarna, 33 – powiatowe lub wojewódzkie, 35 – hitlerowski automat szyfrujący, 37 – kobierzec,
38 – kubeł, 39 – sielanka, 40 – deser
firmy Zott, 41 – kazalnica, 42 – beret,
uszatka, pilotka.

SPONSORZY NAGRÓD

1

1

ROZRYWKA

3
4
5
6
7
8

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 22 maja.
5
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Benjamina
Franklina, 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 22 maja.
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Kultura
Znany fotograf Arkadiusz Gola napisał książkę o śląskiej fotografii prasowej

W ręce pióro zamiast aparatu

foto: Igor Cieślicki

foto: Igo

r Ci e

ślic
ki

Arkadiusz Gola

Prezentacja książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej

„Poziom na dwa łamy. Śląska fotografia prasowa w „Trybunie Robotniczej” i „Dzienniku Zachodnim” 1960–1989” to tytuł książki napisanej przez znanego i cenionego fotoreportera Arkadiusza Golę. Jej promocja odbyła
się 16 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu.
Arkadiusz Gola Śląsk zna jak mało kto.
W swoich dziennikarskich wędrówkach
poznał jego różne oblicza, ale przede
wszystkim interesowali go zawsze ludzie, ich zwykłe, codzienne życie. Tym
razem postanowił na chwilę odłożyć

aparat fotograficzny i chwycić za pióro.
– Napisałem tę książkę, gdyż takiej dotąd
nie było na rynku. Chciałem ją skierować
nie tylko do środowiska fotografików, ale
także do wszystkich osób zajmujących się
przeszłością naszego regionu. Na podsta-

wie rozmów z fotoreporterami, którzy dokumentowali najważniejsze wydarzenia
w tamtych czasach na łamach śląskich
gazet, byli w centrum ważnych wydarzeń,
na pierwszej linii frontu, przedstawiam
w niej historię regionu. I choć „Trybuna
Robotnicza” już nie istnieje, to wydanie
książki idealnie wpisuje się w przypadające w tym roku 70-lecie „Dziennika Zachodniego” – mówi Arkadiusz Gola.
Na podstawie rozmów przeprowadzonych m.in. z Józefem Makalem, Stanisławem Gadomskim,
Władysławem Morawskim, Jackiem Tomeczkiem czy Bogdanem Kułakowskim autor przedstawia w swojej książce ludzi
i wydarzenia. Pokazuje, jak w Polsce Ludowej funkcjonowała cenzura,
jak przygotowywano relacje z ważnych
wydarzeń państwowych, w tym wizyt
znanych polityków, w końcu na czym
polegała autocenzura.
– Po tę książkę powinni sięgnąć studenci kierunków dziennikarskich, by dowiedzieć się wiele o roli fotografii prasowej.
My wtedy spełnialiśmy ważną funkcję informacyjną, nie tylko propagandową,
a książka jest ciekawa również dlatego,
gdyż przybliża niuanse tej propagandy
komunistycznej – mówi Bogdan Kułakowski. 
WG

Za nami 61. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka

Setki młodych artystów rywalizowało podczas tegorocznej
odsłony Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka. Najlepszych
zobaczyliśmy podczas gali
zorganizowanej 27 kwietnia
w Teatrze Nowym.

– W zeszłym roku obchodziliśmy okrągły
jubileusz. Mamy nadzieję, że niesłabnąca
popularność festiwalu sprawi, że będzie on

foto: MDK nr 2

Młodzi artyści na scenie

Uczestnicy tegorocznego festiwalu

trwał przez kolejne 60 lat. Poziom jest bardzo wysoki. Uczestnicy bardzo się angażują w to, co robią. Sztuka wyraża wszystko
to, co tkwi w tych młodych ludziach, a to
naprawdę ogromny potencjał – uśmiecha się Katarzyna Boroń z Młodzieżowe-

go Domu Kultury nr 2. Artyści tradycyjnie oceniani byli w kategoriach: taniec,
śpiew i teatr. – My się tym bawimy, czujemy się dobrze na scenie. Zajęcia teatralne
to oderwanie od codzienności – podkreślała z uśmiechem Anna Dermont-Brandys z SP nr 30, opiekunka grupy teatralnej „Nie przeszkadzaj”.
– Nasze przedstawienie nosi tytuł „W poszukiwaniu wujka Balszoja”. To historia
o olbrzymie przemierzającym świat, który
chce dostać się do swojego wujka. Występujemy nie po raz pierwszy, więc tremy nie
ma. To przede wszystkim świetna zabawa
– przekonywał Olek Bućko, jeden z młodych aktorów. Szczegółowe wyniki festiwalu można znaleźć na stronie:
www.mdk2.zabrze.pl. 
MM

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała de Gaulle’a
17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny, Magdalena Mionc,
Helena Pisarczyk, Renata Strączyńska, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT.
Ilustracje: freepik.com. Zdjęcie na okładce: Igor Cieślicki. Druk: Drukarnia „Art–Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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VIII
VIII Metropolitalne
Metropolitalne
Święto
ŚwiętoRodziny
Rodziny2015
2015

Rodzina
Rodzina––gościnny
gościnnydom
dom

PatronatPhonorowy
atronat honorowy
:
:

abp Wiktor
abpSkworc
Wiktor Skworc
Metropolita
Metropolita
Katowicki
Katowicki
bp Jan Kopiec
bp JanOrdynariusz
Kopiec Ordynariusz
Gliwicki Gliwicki
bp Jan Czaja
bp Jan
Ordynariusz
Czaja Ordynariusz
Opolski Opolski

Koordynator
Koordynator
:
:

Małgorzata
Małgorzata
Mańka-Szulik
Mańka-Szulik
Prezydent
Prezydent
Miasta Zabrze
Miasta Zabrze

P rPo rgorga rma m
(SOBOTA)
(SOBOTA)
23 maja
23 maja

godz.godz.
17.0017.00

KONCERT
KONCERT
INAUGURACYJNY:
INAUGURACYJNY:
Chór Chór
Minicoro
Minicoro
di Rovereto
di Rovereto
oraz zespół
oraz zespół
TGD TGD
Dom Muzyki
Dom Muzyki
i Tańca,i Tańca,
Zabrze,Zabrze,
ul. Gen.ul.
Ch.
Gen.
de Gaulle’a
Ch. de Gaulle’a
17, www.dmit.com.pl
17, www.dmit.com.pl

godz.godz.
10.0010.00
„RODZINA
„RODZINA
– GOŚCINNY
– GOŚCINNY
DOM”DOM”

piknik
piknik
dla rodzin
dla rodzin
zastępczych
zastępczych
i mieszkańców
i mieszkańców
miasta
miasta
Dąbrowa
Dąbrowa
Górnicza,
Górnicza,
boiskoboisko
szkolne,
szkolne,
ul. Prusa
ul. 3Prusa 3

„Rodzinny
„Rodzinny
piknik
piknik
przy piekaroku”
przy piekaroku”
godz.godz.
12.0012.00
Ruda Śląska-Ruda,
Ruda Śląska-Ruda,
familokfamilok
przy ul.przy
Bujoczka
ul. Bujoczka
24
24

godz.godz.
13.0013.00
„Mama,
„Mama,
Tata iTata
Ja” –i Ja”
piknik
– piknik
rodzinny
rodzinny
Dąbrowa
Dąbrowa
Górnicza,
Górnicza,
Gimnazjum
Gimnazjum
nr 10, ul.
nrObrońców
10, ul. Obrońców
PokojuPokoju
7
7

godz.godz.
17.0017.00
Koncert
Koncert
Alicji Alicji
Majewskiej
Majewskiej

i Włodzimierza
i Włodzimierza
Korcza
Korcza
z okazji
z okazji
Dnia Matki
Dnia Matki

Rybnik-Boguszowice,
Rybnik-Boguszowice,
Dom Kultury,
Dom Kultury,
plac Pokoju
plac Pokoju
1
1
(NIEDZIELA)
(NIEDZIELA)
24 maja
24 maja

godz.godz.
11.00 11.00
„Rodzina
„Rodzina
w Centrum”
w Centrum”

rodzinne
rodzinne
zwiedzanie
zwiedzanie
Centrum
Centrum
Kultury
Kultury
Śląskiej
Śląskiej

Nakło Śląskie,
Nakło Śląskie,
ul. Parkowa
ul. Parkowa
1
1

godz.godz.
12.0012.00
MszaMsza
Święta
Święta
w intencji
w intencji
Rodzin
Rodzin
pod przewodnictwem
pod przewodnictwem
ks. abpa
ks. abpa
WIKTORA
WIKTORA
SKWORCA
SKWORCA
Katowice,
Katowice,
Katedra
Katedra
Chrystusa
Chrystusa
Króla, ul.
Króla,
Plebiscytowa
ul. Plebiscytowa
49a 49a

godz.godz.
11.15 11.15
MszaMsza
Święta
Święta
w intencji
w intencji
Rodzin
Rodzin
pod przewodnictwem
pod przewodnictwem
Delegata
Delegata
Biskupa
Biskupa
Gliwickiego
Gliwickiego
ks. BERNARDA
ks. BERNARDA
PLUCIKA
PLUCIKA
Gliwice,
Gliwice,
KościółKościół
Katedralny
Katedralny
pw. św.pw.
Apostołów
św. Apostołów
Piotra Piotra
i Pawła,
i Pawła,
ul. Janaul.Pawła
Jana Pawła
II 5 II 5

godz.godz.
14.0014.00
„Tyskie
„Tyskie
rodziny
rodziny
na Baczyńskim
na Baczyńskim
spędzają
spędzają
godziny”
godziny”
inauguracja
inauguracja
Metropolitalnego
Metropolitalnego
Święta
Święta
Rodziny
Rodziny
w Tychach
w Tychach

Tychy, Plac
Tychy,
Baczyńskiego
Plac Baczyńskiego

godz.godz.
16.0016.00
„Amelka,
„Amelka,
Bóbr Bóbr
i Króli na
Król
dachu”
na dachu”
spektakl
spektakl
w reż.wLecha
reż. Lecha
Chojnackiego
Chojnackiego

Katowice,
Katowice,
Śląski Teatr
ŚląskiLalki
Teatri Aktora
Lalki i Aktora
„Ateneum”,
„Ateneum”,
ul Św. Jana
ul Św.10Jana 10

godz.godz.
17.30 17.30
„SzlagListowe
„SzlagListowe
świętowanie”
świętowanie”
DzieńDzień
MatkiMatki
z Radiem
z Radiem
Silesia
Silesia

Ruda Śląska,
Ruda Śląska,
Ogród Ogród
Miejskiego
Miejskiego
Ośrodka
Ośrodka
Kultury,Kultury,
ul. Niedurnego
ul. Niedurnego
69
69

godz.godz.
18.0018.00
„Dla „Dla
Rodziny
Rodziny
”
”

koncert
koncert
zespołów
zespołów
CKŚ, CKŚ,
Fermata,
Fermata,
Volare,
Volare,
Veminus
Veminus

(PONIEDZIAŁEK)
(PONIEDZIAŁEK)
25 maja
25 maja

godz.godz.
15.0015.00
„Rodzinny
„Rodzinny
Piknik
Piknik
u Karoliny”
u Karoliny”
Tychy, kościół
Tychy, kościół
pw. bł. pw.
Karoliny
bł. Karoliny
Kózkówny,
Kózkówny,
ul. ks. Tischnera
ul. ks. Tischnera
50
50

(NIEDZIELA)
(NIEDZIELA)
31 maja
31 maja

godz.godz.
9.00 „Kilometry
9.00 „Kilometry
Dobra”
Dobra”
– Dzień
– Dzień
Dziecka
Dziecka
Bytom,Bytom,
Rynek Rynek

godz.godz.
18.0018.00
Diecezjalny
Diecezjalny
DzieńDzień
Dziecka
Dziecka

godz.godz.
10.0010.00
III Festiwal
III Festiwal
Japoński
Japoński
Matsuri
Matsuri

Sosnowiec,
Sosnowiec,
sala koncertowa
sala koncertowa
w Zespole
w Zespole
Szkół Muzycznych,
Szkół Muzycznych,
ul. Wawel
ul. Wawel
2
2
(WTOREK)
(WTOREK)
26 maja
26 maja

godz.godz.
10.0010.00
MszaMsza
św. –św.
Pielgrzymka
– Pielgrzymka
Mężczyzn
Mężczyzn
i Młodzieńców
i Młodzieńców
do Sanktuarium
do Sanktuarium
MatkiMatki
Sprawiedliwości
Sprawiedliwości
i Miłości
i Miłości
Społecznej
Społecznej

Katowice,
Katowice,
Wydział
Wydział
Teologiczny
Teologiczny
Uniwersytetu
Uniwersytetu
Śląskiego,
Śląskiego,
ul. Jordana
ul. Jordana
18
18

godz.godz.
14.0014.00
Artystyczny
Artystyczny
DzieńDzień
Dziecka
Dziecka

koncert
koncert
GolecGolec
uOrkiestra
uOrkiestra

godz.godz.
11.00 11.00
„Śląska
„Śląska
Rodzina
Rodzina
Bogiem
Bogiem
Silna”
Silna”
– wernisaż
– wernisaż
(ŚRODA,
(ŚRODA,
27 maja
27 maja
oraz
oraz
29 maja
29 maja
PIĄTEK)
PIĄTEK)

godz.godz.
10.0010.00
„Plastusiowy
„Plastusiowy
pamiętnik”
pamiętnik”
– spektakl
– spektakl
Teatr Nowy
Teatrw
Nowy
Zabrzu,
w Zabrzu,
plac Teatralny
plac Teatralny
1
1
(ŚRODA)
(ŚRODA)
27 maja
27 maja

godz.godz.
10.0010.00
„Przemiany
„Przemiany
i perspektywy
i perspektywy
współczesnej
współczesnej
rodziny”
rodziny”
– konferencja
– konferencja

Tarnogórskie
Tarnogórskie
Centrum
Centrum
Kultury,Kultury,
ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego
7
7

PiekaryPiekary
Śląskie,Śląskie,
ul. ks. Jana
ul. ks.Ficka
Jana7,Ficka
Bazylika
7, Bazylika
NMP NMP
Rybnik-Boguszowice,
Rybnik-Boguszowice,
Dom Kultury,
Dom Kultury,
Plac Pokoju
Plac Pokoju
1
1

godz.godz.
14.0014.00
Miejski
Miejski
DzieńDzień
Dziecka
Dziecka
koncert
koncert
zespołu
zespołu
De JADe
VuJA Vu

Świętochłowice,
Świętochłowice,
ZSO nrZSO
2, ul.nr
Sudecka
2, ul. Sudecka
5
5

godz.godz.
14.0014.00
„Rodzina
„Rodzina
razemrazem
się trzyma”
się trzyma”
– warsztaty
– warsztaty
Wodzisław
Wodzisław
Śląski, Śląski,
ul. Płk. ul.
Ks.Płk.
W. Kubsza
Ks. W. Kubsza
17
17

godz.godz.
15.0015.00
„VIII „VIII
DzieńDzień
Dziecka
Dziecka
na Polach
na Polach
Nadziei”
Nadziei”

Zabrze,Zabrze,
Hotel Diament,
Hotel Diament,
ul. 3 Maja
ul. 3122
Maja
a 122 a

Jaworzno,
Jaworzno,
plener plener
przed halą
przed
MCKiS,
halą MCKiS,
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka
80
80

(CZWARTEK)
(CZWARTEK)
28 maja
28 maja

(WTOREK)
(WTOREK)
2 czerwca
2 czerwca

rozstrzygnięcie
rozstrzygnięcie
konkursu
konkursu
plastycznego
plastycznego

Gala Mini
Gala Festiwalu
Mini Festiwalu
Przedszkolaków
Przedszkolaków

godz.godz.
10.0010.00
„Rodzina
„Rodzina
i Ja –idom
Ja – rodzinny
dom rodzinny
– dom– gościnny”
dom gościnny” godz.godz.
18.0018.00
„Moja„Moja
Rodzina”
Rodzina”

Wodzisław
Wodzisław
Śląski, Śląski,
MiejskaMiejska
i Powiatowa
i Powiatowa
Biblioteka
Biblioteka
Publiczna,
Publiczna,
ul. I. Daszyńskiego
ul. I. Daszyńskiego
2
2Raciborskie
Raciborskie
Centrum
Centrum
Kultury,Kultury,
ul. Chopina
ul. Chopina
21
21

godz.godz.
16.0016.00
„Dzień
„Dzień
Rodzicielstwa
Rodzicielstwa
Zastępczego”
Zastępczego”
– festyn
– festyn
Ruda Śląska,
Ruda Śląska,
Ogród Ogród
Miejskiego
Miejskiego
Ośrodka
Ośrodka
Kultury,Kultury,
ul. Niedurnego
ul. Niedurnego
69
69

(CZWARTEK)
(CZWARTEK)
4 czerwca
4 czerwca

(SOBOTA)
(SOBOTA)
30 maja
30 maja

godz.godz.
15.0015.00
„BĄDŹ
„BĄDŹ
JAK JEZUS!”
JAK JEZUS!”
– koncert
– koncert
ekumeniczny
ekumeniczny

PiekaryPiekary
Śląskie,Śląskie,
MiejskiMiejski
Dom Kultury,
Dom Kultury,
ul. Bytomska
ul. Bytomska
87
87

(SOBOTA)
(SOBOTA)
6 czerwca
6 czerwca

godz.godz.
10.0010.00
XXIVXXIV
Piekarskie
Piekarskie
Sympozjum
Sympozjum
Naukowe
Naukowe
godz.godz.
11.00 11.00
„Dzień
„Dzień
dziecka
dziecka
na wyspach
na wyspach
Bergamutach”
Bergamutach”
Racibórz,
Racibórz,
MiejskaMiejska
Biblioteka
Biblioteka
Publiczna,
Publiczna,
ul. Janaul.Kasprowicza
Jana Kasprowicza
12
12

godz.godz.
11.00 11.00
„Chorzowski
„Chorzowski
bieg rodzinny”
bieg rodzinny”
Chorzowski
Chorzowski
Park Etnograficzny,
Park Etnograficzny,
ul. Konduktorska
ul. Konduktorska
39a 39a

godz.godz.
12.0012.00
„I przez
„I przez
nas ma
nasświat
ma świat
lepszym
lepszym
być” być”

spotkanie
spotkanie
dziecidzieci
w ogrodach
w ogrodach
Kurii Kurii
Metropolitalnej
Metropolitalnej
Katowice,
Katowice,
ul. Plebiscytowa
ul. Plebiscytowa
49a 49a

godz.godz.
15.3015.30
„Bytomia
„Bytomia
Rodzinne
Rodzinne
Muzykowanie”
Muzykowanie”
– koncert
– koncert
Muzeum
Muzeum
Górnośląskie
Górnośląskie
w Bytomiu,
w Bytomiu,
ul. Korfantego
ul. Korfantego
34
34

godz.godz.
16.0016.00
„Rodzinny
„Rodzinny
Piknik
Piknik
Integracyjny”
Integracyjny”
KuźniaKuźnia
Nieborowska,
Nieborowska,
DPS „Zameczek”,
DPS „Zameczek”,
ul. Knurowska
ul. Knurowska
13
13

Świętochłowice,
Świętochłowice,
kościółkościół
św. Apostołów
św. Apostołów
Piotra Piotra
i Pawła,
i Pawła,
ul. Kubiny
ul. Kubiny
10
10

Mysłowice,
Mysłowice,
Park Słupna,
Park Słupna,
ul. Stadionowa
ul. Stadionowa
11
11

godz.godz.
10.0010.00
„XIV„XIV
Festyn
Festyn
Elżbietański”
Elżbietański”
Jaworzno-Szczakowa,
Jaworzno-Szczakowa,
plac przed
plackościołem
przed kościołem
św. Elżbiety
św. Elżbiety
Węgierskiej
Węgierskiej

godz.godz.
11.00 11.00
„Piknik
„Piknik
Rodzinny
Rodzinny
z TVSz –TVS –
VIII Metropolitalne
VIII Metropolitalne
Święto
Święto
Rodziny”
Rodziny”
Chorzów,
Chorzów,
Park Śląski,
Park Śląski,
aleja Różana
aleja Różana
2
2

godz.godz.
15.0015.00
„Na pielgrzymich
„Na pielgrzymich
szlakach”
szlakach”

III Festiwal
III Festiwal
– Rodzina
– Rodzina
wspólnotą
wspólnotą
drogidrogi
PiekaryPiekary
Śląskie,Śląskie,
Bazylika
Bazylika
NMP, ul.NMP,
ks. Jana
ul. ks.Ficka
Jana7Ficka 7

godz.godz.
18.0018.00
„Urodziny
„Urodziny
w Nigdylandii”
w Nigdylandii”

spektakl
spektakl
teatrów
teatrów
Miodzio
Miodzio
i Małyi Mały
Miodzio
Miodzio
Raciborskie
Raciborskie
Centrum
Centrum
Kultury,Kultury,
ul. Chopina
ul. Chopina
21
21

godz.godz.
19.0019.00
„Zwyczajny
„Zwyczajny
kolorkolor
nieba…”
nieba…”

KONCERT
KONCERT
FINAŁOWY
FINAŁOWY
METROPOLITALNEGO
METROPOLITALNEGO
ŚWIĘTA
ŚWIĘTA
RODZINY
RODZINY
Katowice,
Katowice,
Katedra
Katedra
Chrystusa
Chrystusa
Króla, ul.
Króla,
Plebiscytowa
ul. Plebiscytowa
49a 49a

Imprezy
Imprezy
towarzyszące:
towarzyszące:
(ŚRODA)
(ŚRODA)
20 maja
20 maja

godz.godz.
8.00 8.00
„Nie „Nie
zmarnuj
zmarnuj
swojego
swojego
życia”
życia”
spotkanie
spotkanie
edukacyjne
edukacyjne

Gliwice,Gliwice,
ul. św. Jana
ul. św.Pawła
Jana II
Pawła
5a II 5a
(NIEDZIELA)
(NIEDZIELA)
7 czerwca
7 czerwca

godz.godz.
12.3012.30
„Marsz
„Marsz
dla życia
dla życia
i rodziny”
i rodziny”
Wodzisław
Wodzisław
Śląski, Śląski,
ParafiaParafia
pw. Wniebowzięcia
pw. Wniebowzięcia
Najświętszej
Najświętszej
Maryi Panny
Maryi Panny
(CZWARTEK)
(CZWARTEK)
11 czerwca
11 czerwca

DzieńDzień
Otwarty
Otwarty
w Zespole
w Zespole
„Śląsk”
„Śląsk”

Fotografia udostępniona przez GIFT Management.

Fotografia udostępniona przez GIFT Management.

godz.godz.
9.00 9.00
„Święto
„Święto
Edukacji
Edukacji
Regionalnej”
Regionalnej”
Koszęcin,
Koszęcin,
zespół zespół
pałacowo-parkowy,
pałacowo-parkowy,
ul. Zamkowa
ul. Zamkowa
3
3

szczegółowy
szczegółowy
program
program
na stronie:
na stronie:

www.swieto-rodziny.pl
www.swieto-rodziny.pl
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OPIEKA
OPIEKA
MEDIALNA
MEDIALNA

