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Na dobry początek
Cykl wyjątkowych koncertów przygotował z okazji 55-lecia Dom Muzyki i Tańca

Zabrzańska scena obchodzi urodziny
Atrakcje, wśród których z pewnością każdy znajdzie coś dla
siebie, przygotował z okazji
swych 55. urodzin Dom Muzyki i Tańca. Cykl jubileuszowych
koncertów zainaugurował
w listopadzie zespół Dżem.
W grudniu na zabrzańskiej
scenie wystąpią Goran Bregović z Orkiestrą Weselno-Pogrzebową oraz zespół Enej.
Jubilat zaprasza też na Międzynarodowę Galę Cyrku – Zabrze
2014 oraz świąteczny koncert
„Kolędowanie z Dwójką”.

foto: Igor Cieślicki

– Dom Muzyki i Tańca 4 grudnia kończy
55 lat. Nie sposób wymienić wszystkich
goszczących tu artystów, ale wspomnieć
trzeba tych najznakomitszych, do których
należeli: Artur Rubinstein, Leonard Cohen,
B.B. King, Chick Corea, Placido Domingo,
Jose Carreras czy Montserrat Caballé. Zabrzańska scena gości zespoły muzyczne,
artystów opery i baletu, rewię na lodzie,
kabarety i cyrk. Na koncerty do Zabrza
przyjeżdżają widzowie z całej Polski, a nawet z zagranicy – podkreśla Wiesław
Śmietana, dyrektor DMiT.
W cykl urodzinowych atrakcji wpisuje
się wyjątkowy koncert, na który Dom
Muzyki i Tańca zaprasza 6 grudnia.
W Zabrzu wystąpi najpopularniejszy
bałkański artysta Goran Bregović ze

Najpiękniejsze kolędy zabrzmią 14 grudnia

DMiT to jedna z wizytówek Zabrza

w
Polsce
– mówi Wiesław Śmietana.
A to jeszcze nie
koniec urodzinowych niespodzianek.
Na 7 grudnia zaplanowano Międzynarodową Galę Cyrku – Zabrze 2014.
Zaprezentują się artyści Cyrku Korona
i uczestnicy programu „Mam
talent”. To już druga edycja imprezy, która przed
rokiem zachwyciła widzów. Na zabrzańskiej scenie ponownie pojawią się
akrobaci, treserzy,
iluzjoniści i klauni m.in. z Polski,
Ukrainy i Wielkiej
Brytanii. Galę poprowadzą Grzegorz
Goran Bregović
Poloczek z kabaretu
RAK oraz Magdalena Waligórska, czyli Wioletka z serialu „Ranczo”.
Zwieńczeniem obchodów jubileuszu
będzie zaplanowany na 14 grudnia koncert „Kolędowanie z Dwójką”. Na scenie
pojawią się Kayah i zespół Zakopower,
Kinga Preis oraz Ewa Bem, by wspólnie
z publicznością zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy. Imprezę poprowadzi
Tomasz Kammel. Koncert w pierwszy
dzień świąt Bożego Narodzenia będzie
emitowany na antenie TVP2. 

GOR

swoją Orkiestrą Weselno-Pogrzebową.
Towarzyszyć mu będzie grupa Enej.
– Goran Bregović pojawi się w Zabrzu
z najnowszym, porywającym do tańca
projektem „Champagne For Gypsies”.
Będzie to połączenie bałkańskich oraz cygańskich rytmów z nowoczesnym i rockowym brzmieniem. Enej w 2011 roku
wygrał program „Must Be
The Music” w telewizji Polsat. Od tego
czasu przeboje tej
grupy biją rekordy popularności i królują na
listach przebojów największych rozgłośni radiowych
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Frekwencja wyborcza wyniosła w Zabrzu 29,5 procent

Niedziela przy urnach
Ponad 63 procent głosów zdobyła w wyborach samorządowych Małgorzata Mańka-Szulik. Prezydentem Zabrza, po raz
drugi z rzędu, została wybrana w pierwszej turze. Popierające
urzędującą prezydent ugrupowanie „Skuteczni dla Zabrza” zdo63,03
było także najwięcej manprocent gł
osów
datów w Radzie Miasta.

W Zabrzu kandydatów do objęcia
urzędu prezydenta było sześcioro. Swój głos na Małgorzatę Mańkę-Szulik oddało w wyborach 63,03
procent wyborców. Drugi w kolejności Tomasz Olichwer z Platformy Obywatelskiej zdobył 15,52 proc. głosów.
Na następnych miejscach znaleźli się:
Jerzy Pabis (PiS) – 7,39 proc., Jarosław
Więcław (SLD) – 5,92 proc., Elżbieta
Kaczmarek-Huber („Lepsze Zabrze”) –
5,46 proc. i Sebastian Trzensiok (RAŚ)
– 2,65 proc.
– Serdecznie dziękuję za poparcie w wyborach samorządowych. Cieszę się, że
wspólnie przez kolejne lata będziemy
pracować dla naszego miasta. Mieszkańcy, wyrażając aprobatę dla dotychczaso-
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zdobyła w
wyborach
prezydenckic
h
Małgorzata
Mańka-Szu
lik

wego kierunku rozwoju Zabrza, opowiedzieli się za jego kontynuacją. Decyzję
tę przyjmuję z satysfakcją i traktuję jako
ogromne wyzwanie – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Frekwencja wyniosła w Zabrzu 29,5
procent. Oznacza to, że w wyborach
wzięło udział ponad 40 tysięcy mieszkańców. 

GOR
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Z okręgu wyborczego obejmującego Zabrze dostało się do Sejmiku sześć osób

Sześć mandatów do Sejmiku Województwa Śląskiego było do
obsadzenia w okręgu wyborczym obejmującym Zabrze. Bezapelacyjnym zwycięzcą pod względem liczby zdobytych głosów
okazał się profesor Marian Zembala. Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca uzyskał również najlepszy wynik w skali
całego województwa.

foto: Igor Cieślicki

Zabrze należało do Okręgu Wyborczego nr 5. Obejmował on jeszcze: Chorzów, Piekary Śląskie, Rudę Śląską,
Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.
Do podziału było sześć mandatów. Po
podliczeniu głosów trzy z nich przypadły
Platformie
Obywatelskiej, dwa
zdobyło
P r a w o
i Sprawiedliwość,
a
jeden
mandat
przypadł Ruchowi Autono-

Prof. Marian Zembala

mii Śląska. W rywalizacji o mandaty
w Sejmiku Województwa Śląskiego
startujący z listy Platformy Obywatelskiej prof. Marian Zembala sięgnął po
27 275 głosów. Stał się tym samym niekwestionowanym liderem w skali całego regionu. Drugi w kolejności Andrzej
Kamiński, dotychczasowy radny Prawa
i Sprawiedliwości, zdobył 22 919 głosów.
Na trzecim miejscu znalazła się Gabriela
Lenartowicz (PO). Na prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach zagłosowało 21 311 wyborców.
Oprócz prof. Mariana Zembali nasz
okręg wyborczy reprezentować będą
w Sejmiku Urszula Koszutska
(PO), Janusz Pasternak
(PO), Tomasz Bednarek
(PiS), Bronisław Korfanty (PiS) oraz Henryk
Mercik (RAŚ). Warto zwrócić uwagę,
że z okręgu gliwickiego dostał
się do Sejmiku
prof.
Marek
Gzik, dziekan
działającego
w
Zabrzu
Wydziału
Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
– Na razie jest za
wcześnie na komentowanie tego wyniku –
uśmiecha się prof. Marian Zembala.
Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psy-

foto: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Z Zabrza do Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urszula Koszutska

Podział mandatów
w Sejmiku
Województwa Śląskiego

PO

17

PiS

16

PSL

5

RAŚ

4

SLD

3

chologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
przyznaje, że po ogłoszeniu wyniku
wyborów poczuła ogromną radość,
ale i odpowiedzialność, jaka na niej
spoczęła. – Możliwość reprezentowania
mieszkańców w Sejmiku to zaszczyt i wyraz zaufania zabrzan, za co bardzo dziękuję. Uzyskany mandat radnego to dla
mnie również świadomość, że moja praca
musi być wykonywana wyjątkowo rzetelnie. Interesują mnie przede wszystkim
te obszary działania, które odpowiadają
mojemu wykształceniu i kwalifikacjom.
Zamierzam skupić się na problematyce
edukacji, promocji zdrowia, działalności szkół i placówek oświatowych. Ważny
jest temat współpracy szkolnictwa zawodowego i przedsiębiorców. Mam świadomość tego, że wyborcy ocenią moją pracę. Jestem otwarta na uwagi i informacje
zwrotne. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie.
Będę starała się sprostać oczekiwaniom
mieszkańców – podkreśla Urszula Koszutska. 

SOR
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Wśród nowo wybranych radnych znalazło się sporo debiutantów

Przetasowania w
Z efektów rywalizacji o głosy wyborców największe
powody do satysfakcji ma związany z urzędującą prezydent komitet „Skuteczni dla Zabrza”. W nowej radzie zdobył on dwanaście mandatów, czyli dokładnie
tyle samo, co po poprzednich wyborach. Swój stan
posiadania utrzymała również Platforma Obywatel-

Małgorzata Mańka-Szulik
Głosów: 1012

Łucja Chrzęstek-Bar
Głosów: 930

Dariusz Walerjański
Głosów: 873

Krystian Jonecko
Głosów: 662

Krzysztof Lewandowski
Głosów: 639

Marian Czochara
Głosów: 528

Joachim Wienchor
Głosów: 419

Janusz Bieniek
Głosów: 417

Damian Trześniewski
Głosów: 381

Czesława Kowalczyk
Głosów: 370

*

Krzysztof Partuś
Głosów: 363

6

Elżbieta Adach
Głosów: 332
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*

Antoni Strzoda
Głosów: 327

Łukasz Pach
Głosów: 238

* oczekują na wejście do rady

Skuteczni dla Zabrza

W grudniu odbędzie się pierwsza sesja Rady
Miasta nowej kadencji. Wezmą w niej udział
zarówno starzy samorządowi wyjadacze, jak
i debiutanci. Po wyborach układ sił w zabrzańskiej radzie uległ tylko niewielkim zmianom,
pojawiło się natomiast sporo nowych twarzy.
Powody do zadowolenia ma PiS, tylko symboliczną reprezentację zyskał SLD.

wokół nas

w Radzie Miasta

Jan Dąbrowski
Głosów: 517

Tomasz Olichwer
Głosów: 1072

Łukasz Urbańczyk
Głosów: 903

Urszula Potyka
Głosów: 726

Przemysław Juroszek
Głosów: 585

Brygida Sarad
Głosów: 432

Grzegorz Olejniczak
Głosów: 339

Borys Borówka
Głosów: 706

Bogusław Znyk
Głosów: 542

Adam Ilewski
Głosów: 497

Mirosław Dynak
Głosów: 269

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Prawo i Sprawiedliwość

Rafał Marek
Głosów: 707

Jedyny mandat przypadł w udziale Alojzemu Cieśli.
W związku z wyborem Małgorzaty Mańki-Szulik na
urząd prezydenta, jej mandat otrzyma Antoni Strzoda.
Miejsce po Krzysztofie Lewandowskim, który pozostanie wiceprezydentem, otrzyma z kolei Łukasz Pach. 

GOR

Platforma Obywatelska

ska, zdobywając siedem miejsc. Pięć mandatów ma
Prawo i Sprawiedliwość. Oznacza to, że w Radzie Miasta zasiądzie o dwóch radnych tej partii więcej niż
cztery lata temu. Znacznie zmniejszyła się natomiast
reprezentacja lewicy. Do rady nie dostał się żaden
z zasiadających w niej wcześniej przedstawicieli SLD.

Alojzy Cieśla
Głosów: 347
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Najmłodsi odliczają już dni do 6 grudnia

Święty Mikołaj najwyraźniej bardzo polubił Zabrze, bo przyjeżdża do nas z Laponii już trzeci raz. Z wszystkimi grzecznymi dziećmi (i nie tylko) spotka się w Galerii Zabrze 4 grudnia
w samo południe. Będą drobne upominki i możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. Ale mikołajkowych imprez
szykuje się w naszym mieście dużo więcej.

foto: Igor Cieślicki

Brodaty święty u drzwi

Święty Mikołaj w Galerii Zabrze

Jorguś. W akcji „Mikołaj na sportowo”
weźmie udział prawie dwa tysiące dzieci z klas I–III.
Nietypowe mikołajki odbędą się 6 grudnia w Punkcie Informacji o Mieście. Najmłodsi będą mogli własnoręcznie zrobić prezent dla Mikołaja, a dzieci, które
zechcą obdarować świętego, otrzymają
paczkę. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10–14. 

SOR

Mikołajkowa impreza szykuje się także 4 grudnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki.
– Dzieci będą mogły skorzystać z kolejki
elektrycznej i dmuchańców. Najmłodsi
będą mogli pomalować sobie twarze i zagrać w przygotowane gry. Zajęcia sportowe przygotują trenerzy Górnika Zabrze i
Aikido. Uczestnicy będą mogli także zoba-

czyć pokazy przygotowane przez zabrzańskie komendy straży pożarnej oraz policji.
Specjalnie z okazji Mikołaja w hali MOSiR-u powstanie minikino, które wyemituje
film o tematyce świątecznej – zapowiada
Anna Wolańska z MOSiR-u. Mikołajowi
towarzyszyć będą górnicy z Kopalni Guido, maskotka policji Sznupek oraz najwierniejszy kibic Górnika Zabrze, czyli

Wolontariusz Roku 2014

Związek Górnośląski świętował jubileusz 25-lecia

Na co dzień bezinteresownie niosą pomoc innym, teraz zostaną nagrodzeni. Na
początku grudnia poznamy
laureatów dziesiątej edycji konkursu „Wolontariusz
Roku”. Nagroda przyznawana jest w kategorii indywidualnej i zespołowej.
Konkurs ma na celu uhonorowanie
dobroczynnej i społecznej działalności
osób lub instytucji, które bezinteresownie i nieodpłatnie pomagają innym. – Dla nich najważniejszy jest człowiek, a nie wynagrodzenie czy poklask
otoczenia. Ta nagroda ma pokazać,
że są wśród nas dobrzy ludzie – mówi
Ewa Dybał z Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Zabrzu.
Tytuł „Wolontariusza Roku” zostanie
w tym roku przyznany po raz dziesiąty. Dzięki niemu bezinteresowna
działalność osób lub instytucji zostaje
zauważona i doceniona. Zwycięzcy odbiorą nagrody 5 grudnia w restauracji
„Pod Kasztanami”. 
SOR
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Ćwierć wieku na straży tradycji
Kultywują śląskie tradycje, uczą młode pokolenie gwary, pielęgnują wartości rodzinne. To główne zadania, jakie podejmują
na co dzień członkowie Związku Górnośląskiego. Organizacja
obchodziła właśnie jubileusz 25-lecia istnienia.
– Ćwierć wieku to sporo czasu i wiele inicjatyw, jak na przykład Nagroda im. Wojciecha Korfantego, którą co roku przyznajemy osobom związanym z regionem.
Obchody jubileuszu rozłożone zostały
na cały rok. Tradycyjnie spotkaliśmy się
na Górze Świętej Anny, gdzie zjechali się
członkowie i sympatycy związku. W tym
roku otworzyliśmy w Katowicach Dom Śląski, gdzie odbywają się wystawy, koncerty
młodych, zdolnych mieszkańców Śląska
– mówi Grzegorz Franki, wiceprezes
Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego. – Jubileusz to też czas na refleksje,
czasami trochę gorzkie. Związek starzeje
się, dlatego chcemy go odmłodzić, przyciągnąć młodych ludzi. I już nam się to
udaje – dodaje Grzegorz Franki.
Związek Górnośląski ma również swoje
koło w Zabrzu. Powstało ono 14 listopada 1989 r. Pierwsze zebranie odbyło się
w domu parafialnym kościoła św. Antoniego. – Mam ogromną satysfakcję z tego,
że nasza działalność jest akceptowana
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Niosą pomoc innym

Tradycyjne śląskie stroje

i doceniana. Zapraszamy do naszego stowarzyszenia wszystkich mieszkańców Zabrza, niezależnie od miejsca urodzenia.
Spotkania odbywają się w każdy wtorek
o godzinie 17 w naszej siedzibie przy ulicy
Brodzińskiego 4 – zaprasza Herbert Kopiec, prezes Koła Zabrze. 

SOR
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Orkiestra dęta „Makoszowy” przy monumentalnym Dzwonie Pokoju

Artystyczne więzi miast
Obchody setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej były okazją do odwiedzenia przez zabrzańskich samorządowców włoskiego Rovereto. Zabrzanie zaprezentowali także gospodarzom prace laureatów tegorocznej edycji Międzynarodowego
Festiwalu Rysowania. Kontakty między obydwoma miastami
zacieśniają się w ostatnich latach coraz bardziej.
Delegacja z Zabrza gościła w Rovereto
od 21 do 23 listopada. Podczas pobytu we Włoszech zabrzanie mieli okazję
nie tylko poznać bliżej historię Rovereto i jego słynnego w świecie monumentalnego Dzwonu Pokoju, ale także
przybliżyć gospodarzom nasze miasto,
jego dawny przemysłowy charakter
i zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach.
Nie zabrakło także akcentów artystycznych. W Rovereto zaprezentowała się
górnicza orkiestra dęta „Makoszowy”

pod kierunkiem Henryka Mandrysza.
– Jestem bardzo zadowolony, że współpraca między naszymi miastami rozwija się tak prężnie. Wspólne świętowanie
rocznicy wybuchu I wojny światowej przy
Dzwonie Pokoju ma symboliczne znaczenie. Jestem wdzięczny pani prezydent za
zaangażowanie i budowanie wspólnych
europejskich relacji. Promocja Zabrza
w Rovereto jest tego doskonałym przykładem – mówił mer Rovereto Andrea
Miorandi.

– Byłem niezwykle wzruszony, mogąc wykonać wspólnie z zabrzańską orkiestrą
Hymn Zjednoczonej Europy. Jesteśmy
otwarci na dalszą współpracę i mamy
nadzieję na wspólny koncert dla mieszkańców Zabrza – zaznaczał Gianpaolo
Daicampi, dyrygent miejscowego chóru dziecięcego Note d’Argento i jednocześnie zastępca mera Rovereto.
Zabrzanie uczestniczyli w otwarciu
tradycyjnego jarmarku świątecznego.
Zaprosili też włoskich przyjaciół na
wernisaż w Muzeum Dzwonu Pokoju
wystawy laureatów tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Rysowania.
– Idea zjednoczonej Europy, wspólnej
pracy i wzajemnego otwarcia na kulturę
jest niezmiernie ważna. Te wartości istotne są zarówno dla Zabrza, jak i Rovereto.
Bardzo się cieszę, że koncertem orkiestry
dętej „Makoszowy” mogliśmy uhonorować poległych w I wojnie światowej,
a w Muzeum Dzwonu Pokoju otworzyć
wystawę laureatów Międzynarodowego
Festiwalu Rysowania w Zabrzu, który
w tym roku przebiegał pod hasłem „Europa, nasz wspólny dom” – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Zabrzańscy samorządowcy odwiedzili Rovereto

Wernisaż wystawy

Rovereto to miejscowość w północnych Włoszech. Przez wielu miasto
uważane jest za centrum muzyki, kultury oraz sztuki współczesnej. Symboliczny dzwon każdego dnia wybija sto
uderzeń na rzecz pokoju. 
WG

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania promocyjne Zabrza

Oszczędnie i konkretnie

Najwyższa Izba Kontroli podsumowała wyniki kontroli wydatków
samorządów terytorialnych przeznaczanych na promocję. Pod
lupą znalazło się czternaście polskich miast, w tym Zabrze.
Z raportu pokontrolnego wynika, że
tylko w trzech miastach (Katowicach,
Zabrzu i Radomiu) cele sformułowane
w strategiach promocji spełniały metodyczne kryteria zarządzania, czyli były

„realistyczne, proste i konkretne, można
było łatwo ocenić stopień ich realizacji,
były ważne dla lokalnej społeczności
i możliwe do osiągnięcia w założonym
terminie”.

Z kolei po zestawieniu nakładów wyasygnowanych na działania z zakresu promocji okazało się, że Zabrze znajduje się
wśród miast bardzo rozważnie i oszczędnie gospodarujących tymi funduszami.
Udział wydatków na promocję w wydatkach budżetowych Zabrza w latach
objętych kontrolą wynosił 0,23 procent.
To dużo mniej, niż w większości samorządów. Dla przykładu, w Suwałkach na
promocję wydano 0,49 procent budżetu,
w Toruniu 0,72 procent, w Bydgoszczy
1,21 procent, a rekordzistą z poziomem
1,3 procent okazała się Gdynia. 
WG

Nasze Zabrze Samorządowe 12/2014

9

wokół nas
W tym roku Cecylki zbiegły się z obchodami dwóch ważnych rocznic

Wyjątkowy charakter miały tegoroczne Cecylki. Mija bowiem
200 lat od urodzin ks. Jana Bosko, założyciela zgromadzenia
salezjanów. W Domu Muzyki i Tańca zaprezentował się widzom chór Cantores Don Bosko pod dyrekcją Szymona Cichonia. Imprezę uświetnili także soliści. Koncert poprowadził salezjanin z Krakowa – ksiądz Andrzej Gołębiowski.
a chcemy śpiewać jak najlepiej – mówią
członkowie zabrzańskiego zespołu.
Koncert w Zabrzu był również okazją do
uczczenia 200. rocznicy urodzin świętego Jana Bosko, który zapoczątkował ideę
ruchu salezjańskiego. – Choć naszym
patronem jest święty Franciszek Salezy,
to właśnie Jan Bosko dał nam potrzebną
do działania duchowość w idei dobrego
wychowania młodzieży. Mówił, że dobry
chrześcijanin to dobry obywatel i tym kierujemy się w wychowaniu młodych ludzi,
a robimy to właśnie m.in. przez muzykę,
sport i propagowanie religijności – mówi
ks. Andrzej Gołębiowski, salezjanin.

Święta Cecylia od lat jest patronką muzyki kościelnej. To właśnie statuetki jej
imienia wręczane są co roku w Zabrzu
osobom wspierającym zespoły, które mają w swym repertuarze utwory
o charakterze sakralnym. W tym roku
zabrzańskie Cecylki zbiegły się z dwiema rocznicami. 14 listopada na scenie
Domu Muzyki i Tańca koncertował chór
Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Cantores Don Bosko, który obchodzi właśnie 18. rocznicę powstania. –
Występujemy wszędzie, gdzie tylko się da
i zdobywamy niezbędne doświadczenie.
Wciąż podnosimy nasz poziom muzyczny,

Wspomnienia wciąż żywe i bolesne

Obchodzimy 33. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego
Choć od momentu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
minęło już ponad trzydzieści lat, pamięć o tamtych wydarzeniach
wciąż jest żywa. O ofiarach i internowanych pamiętają także zabrzanie, którzy 13 grudnia tradycyjnie spotkają się na Zaborzu.

foto: Jerzy Przybysz

Zabrzańskie obchody 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego rozpoczną

Msza w kościele św. Jadwigi
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się 13 grudnia o godzinie 12 od mszy odprawionej w kościele św. Jadwigi na Zaborzu. Następnie uczestnicy uroczystości spotkają się na przykościelnym placu,
gdzie pod krzyżem upamiętniającym
internowanych w stanie wojennym złożą
symboliczne wiązanki kwiatów. Rocznica
wprowadzenia stanu wojennego będzie
również w Zabrzu okazją do wspomnieniowego spotkania działaczy związkowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia
Represjonowanych w Stanie Wojennym
z władzami miasta. 
WG
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foto: TVZ

Święto muzyki kościelnej

Chór Cantores Don Bosko

Uczestnicy muzycznego spotkania,
uczniowie i absolwenci Salezjańskiego
Zespołu Szkół często podkreślają, że
chodzą do szkoły wyjątkowej. Tu mogą
realizować swoje pasje, a muzyka i śpiewanie jest jednym z takich życiowych
wyzwań. 

WG

DB Schenker 5 lat w Polsce

Szefowie firmy
w Kopalni Guido
Ponad 160 przedstawicieli spółek DB Schenker Rail
uczestniczyło 13 i 14 listopada w corocznym spotkaniu
najwyższej kadry kierowniczej z całej Europy. W tym
roku odbyło się ono w Polsce, a jego uczestnicy odwiedzili także Zabrze.
Spotkanie zorganizowano w naszym
kraju z okazji piątej rocznicy działalności polskiego oddziału niemieckiej firmy
przewozowej. – Podczas głównego spotkania omawiano realizację strategii naszej firmy. W tym roku specjalne miejsce
miała Polska i jako gospodarz zaprezentowała pięcioletni dorobek firmy. Uzupełnieniem prezentacji była projekcja filmu
korporacyjnego DB Schenker Rail Polska –
mówi Andrzej Wyszyński z DB Schenker
Rail Polska S.A.
W ramach dwudniowej konferencji
odbyło się również spotkanie w industrialnych przestrzeniach Kopalni
Guido. Uczestniczyła w nim prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik, która podkreślała, jak ważny dla miasta i jego
mieszkańców jest fakt, iż tak nowoczesna i duża firma ma swoją siedzibę
główną właśnie w Zabrzu. 
WG

wokół nas
Kolejny teren położony nad Bytomką zaprezentował swe nowe oblicze

Drzewa sadzili m.in. uczniowie miejscowych szkół

Alejki z ławkami dla spacerowiczów i stanowiska dla wędkarzy
czekają w rejonie stawów zapadliskowych w Mikulczycach. Obszar, który jeszcze niedawno raczej odstraszał, niż zachęcał do
rekreacji, całkowicie zmienił swe oblicze. To efekt realizowanego
w Zabrzu projektu rekultywacji zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej terenów nad Bytomką.

foto: Renata Strączyńska

Tereny w rejonie ul. Tarnopolskiej to
największy z obszarów objętych rekultywacją. – Mamy tu 95 hektarów. Kiedyś
były tu łąki i pastwiska. Obecnie to tereny rekreacyjne i wędkarskie. Wiemy, że
mieszańcy lubią spacerować w tej okolicy.
Projektowaliśmy ścieżki w nawiązaniu do
tych, które były już wydeptane, żeby ludzie
dalej mogli spacerować po ulubionych
trasach – zwraca uwagę Olga Klemczak
z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Do tej pory stawy miały tendencje do wylewania i podtapiania okolicy

Przy alejkach stanęły ławki

podczas ulewnych deszczy. Dzięki wykonanym zabezpieczeniom nie będzie do tego
dochodziło. Powstały studnie i zbiorniki
retencyjne – dodaje.
Wokół stawów powstały ścieżki dla spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów,
pomosty dla wędkarzy, ławeczki, tablice dydaktyczne, na których znajdują
się informacje o roślinach i zwierzętach
występujących na tym obszarze. Cały
teren został uprzątnięty, pojawiły się
nowe drzewa i krzewy.
Opiewający na trzy miliony złotych kontrakt w Mikulczycach został zakończony
dziesięć miesięcy przed terminem. Podczas przekazania terenu mieszkańcom
Jerzy Swatoń, dyrektor Departamentu
Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podkreślał, że projekt
realizowany w Zabrzu jest innowacyjny
w skali kraju. – To jedyny tego typu projekt
w Polsce, który wszedł w fazę realizacyjną.
W wielu innych miejscach zatrzymaliśmy
się na etapie projektowania. Dlatego tym
bardziej się cieszę, kiedy w Zabrzu widać
efekty tych prac. Gratuluję determinacji
i energii – mówił Jerzy Swatoń.
Wykonawca prac, firma Haller S.A. z Katowic wcześniej zajmowała się innym terenem zdegradowanym w Zabrzu. Wtedy również prace zakończyły się przed

czasem. – To oznacza, że dokumentacja
była dobrze przygotowana i mieliśmy
szczęście do wykonawcy. Życzę mieszkańcom dzielnicy, żeby cieszyli się tym terenem. Ta przestrzeń będzie sprzyjała nie
tylko wyciszeniu, ale i aktywnemu wypoczynkowi. Mam nadzieję, że przypadnie
do gustu zarówno wędkarzom, jak i spacerowiczom i biegaczom, a każdy znajdzie
tu coś dla siebie – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przekazaniu terenu mieszkańcom towarzyszyło symboliczne posadzenie
ostatnich drzew. Wzięli w nim udział
uczniowie pobliskich szkół, przedstawiciele samorządu i wykonawcy. – Wiosną
zazieleni się tu, wszystko zakwitnie i każdy
zobaczy, jak ten teren się zmienił. A zmieniło się dużo. Zbiornik retencyjny, który tu
powstał, przyniesie wiele dobrego. Pamiętajmy, że w Zabrzu mamy przeszło trzy
tysiące wędkarzy. Gdzieś ci ludzie muszą
się pomieścić, a te stawy są również dla
nich – cieszył się Arkadiusz Szulta, prezes zarządu Koła Wędkarskiego nr 64
w Zabrzu. 
SOR

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Dla spacerowiczów i wędkarzy

Projekt rekultywacji terenów nad
Bytomką obejmuje dziesięć obszarów o łącznej powierzchni 183,2 ha.
W ramach prowadzonych prac znikają dzikie wysypiska i ruiny budynków,
odkażana lub wymieniana jest gleba.
Projekt zakłada wytyczenie 15 km
nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów oraz posadzenie 1,8 tysiąca
drzew i 29 tysięcy krzewów.
Koszt przedsięwzięcia to około 30,5
mln zł. Aż 85 procent tej kwoty, czyli
prawie 26 mln zł, stanowi pozyskane przez samorząd dofinansowanie
z unijnego Funduszu Spójności. Około 4,6 mln zł to wkład własny miasta.
Część zrekultywowanych terenów
została już przekazana mieszkańcom, na pozostałych prace zakończą
się w 2015 r.
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foto: UM Zabrze

foto: MKS Zabrze

Zabrzanie uczcili Narodowe Święto Niepodległości i 96. rocznicę obrony Lwowa

Etiuda historyczna na placu Warszawskim

Rywalizacja koszykarzy trwała cztery dni

Patriotycznie i na sportowo

– Pamiętajmy, że wolność nie jest nam
dana raz na zawsze. To dobro, które każdy z nas musi pielęgnować i dbać o nie.
Wolność jest w nas, w naszych sercach,
więc ważne jest, by uczestniczyć w tym,
co się dzieje, a nie stać z boku. Jestem
dumna z zabrzan, a szczególnie z tego,
że młodzież też chce świętować ten dzień
i przekazywać patriotyczne tradycje – mówiła na placu Warszawskim prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Zebrani na placu mieszkańcy obejrzeli przygotowaną przez wychowanków
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2
etiudę historyczną „Krąg”. W pobliskim
kościele św. Anny odprawiona została następnie msza w intencji Ojczyzny.
Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił chór Resonans con tutti. Po mszy,
pod krzyżem na placu kościelnym, złożone zostały kwiaty.
Ten szczególny dla polskiej państwowości dzień świętowano też na sportowo. Drużyny dziewcząt i chłopców
z Polski, Ukrainy, Serbii i Chorwacji
wzięły udział w XXI Międzynarodowym
Turnieju Koszykówki o puchar prezydenta Zabrza. Czterodniowa impreza
rozpoczęła się oficjalnie 9 listopada
uroczystą mszą w kościele św. Wojciecha, podczas której poświęcony został

12

foto: Towarzystwo Miłośników Lwowa

Na placu Warszawskim rozpoczęły się 11 listopada zabrzańskie
obchody Narodowego Święta Niepodległości. W ramach imprez towarzyszących rozegrany został międzynarodowy turniej
koszykówki. Z kolei członkowie zabrzańskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
spotkali się 22 listopada w Muzeum Górnictwa Węglowego, by
uczcić 25-lecie organizacji i 96. rocznicę obrony Lwowa.

Członkowie Towarzystwa Miłośników
Lwowa spotkali się 22 listoapda w kościele św. Anny. Podczas uroczystości w Muzeum Górnictwa Węglowego
najbardziej zasłużeni członkowie organizacji otrzymali honorowe odznaki
i wyróżnienia. O lwowiakach na Śląsku
i Ślązakach we Lwowie opowiadał Bogdan Kasprowicz – artysta, wiceprezes
Instytutu Lwowskiego w Warszawie.
– W tym szczególnym dla nas dniu należą się szczere podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do rozwoju naszego oddziału, organizując m.in. pomoc
dla lwowian i Kresowian. Wśród nich jest

Uroczystości rocznicowe przy kościele św. Anny

sztandar MKS Zabrze. – Dla naszych
młodych gości z zagranicy była to doskonała okazja do poznania innych kultur,
poszerzenia horyzontów, przypatrzenia
się innym drużynom i sposobom ich gry,
ale przede wszystkim skonfrontowania swoich koszykarskich umiejętności
w prawdziwej rywalizacji pod koszem –
mówi Tadeusz Boczek, wiceprezes ds.
sportowych MKS Zabrze.
W turnieju w kategorii kadetów zwyciężyli gospodarze, czyli ekipa Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zabrze.
Wśród juniorek najlepsza okazała się
ekipa z ukraińskiego miasta Równe.
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ksiądz prałat Józef Kusche. Jego duchowa
opieka, zorganizowanie kilku pielgrzymek do Lwowa i na Kresy PołudniowoWschodnie oraz sprowadzenie do Zabrza
ziemi z Cmentarza Orląt Lwowskich i złożenie jej pod obeliskiem przy kościele św.
Anny są dla nas bardzo ważne. Słowa
wdzięczności należą się jednemu z założycieli Towarzystwa, Andrzejowi Michniewskiemu, a także prezydent Zabrza
Małgorzacie Mańce-Szulik, która zawsze
okazywała nam wsparcie – mówi Andrzej
Azyan, prezes zabrzańskiego oddziału
TMLiKPW. 

WG

wokół nas
podsumowano kolejną edycję akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

foto: UM Zabrze

Pomagają rozwijać pasje

Laureaci konkursów przeprowadzonych w ramach akcji

Ponad sześć tysięcy uczniów, prawie 1,7 tys. rodziców i 139 nauczycieli włączyło się w Zabrzu w realizację tegorocznej edycji
ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Prowadzone działania podsumowano 5 listopada w Miejskim
Ośrodku Kultury. Spotkanie było również okazją do wręczenia
nagród laureatom organizowanych konkursów.
– Kampania organizowana jest po raz
trzynasty, Zabrze uczestniczy w niej od
dwunastu lat. Podobnie jak poprzednio,
także i w tym roku akcja przebiegała w naszym mieście bardzo aktywnie. Uczestniczyło w niej ponad sześć tysięcy uczniów,
którzy brali udział w różnych konkursach
plastycznych i sportowych. Były zajęcia
warsztatowe dla rodziców – tłumaczy Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

Hasłem tegorocznej kampanii były słowa „Teraz Twój Czas”. – Nasze obserwacje wskazują, że młodzież jest bardzo
zainteresowana tego typu działaniami
profilaktycznymi. A ta kampania jest
przedsięwzięciem wyjątkowym. Ona nie
mówi o zagrożeniach, trudnościach życiowych, ale mówi o pasjach, zainteresowaniach, w jaki sposób je rozwijać i jak wielki
wpływ mają one na jakość życia – zwraca
uwagę Urszula Koszutska.

– Przede wszystkim chodzi o promocję
zdrowego stylu życia. My na tym etapie
robimy wszystko, aby tym młodym ludziom pokazać dobro, przyzwoitość i inne
cenne wartości, aby w dorosłym życiu byli
odporni na pokusy związane z różnego
rodzaju używkami. Co z tego wyniosą? To
zależy w dużej mierze od ludzi dorosłych,
od rodziców i wychowawców – podkreśla
Jan Szulik, koordynator kampanii.
Jedną z laureatek konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii była Zofia Smolińska z Gimnazjum nr 24, która
wzięła udział w konkursie plastycznym.
– Trzeba było namalować, jak się spędza
aktywnie wolny czas z przyjaciółmi. Na
moim rysunku znalazły się zawody w bieganiu i jazda na rowerze. Spędzając tak
aktywnie czas, z pewnością można się lepiej bawić, niż korzystając z używek. Taka
forma spędzania czasu sprawia wiele frajdy, wyzwala mnóstwo energii. W naszym
mieście można spotkać osoby, które nieco
się pogubiły w życiu, a takie akcje, moim
zdaniem, są bardzo potrzebne. Mogą
wpłynąć pozytywnie na młodych ludzi –
uważa gimnazjalistka.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
jest zaliczana do największych ogólnopolskich akcji profilaktycznych. Aktywnie angażują się w nią również
sportowcy, m.in. Adam Małysz, Robert
Korzeniowski, Monika Pyrek, Robert
Kubica, a w tym roku skoczek narciarski
Maciej Kot. Choć kierowana jest przede
wszystkim do dzieci i młodzieży, to swymi działaniami obejmuje całe lokalne
społeczeństwo.

MM

Uczennica z Zabrza wśród 500 najlepszych młodych logistyków w Polsce

Logiczna droga po laury
Dominika Kuźmik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Zabrzu znalazła się w gronie ponad pół tysiąca uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy z sukcesem przeszli szkolne
eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Na starcie
rywalizacji organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu stanęło prawie 7,5 tysiąca uczniów z 285 szkół.

Olimpiada organizowana jest od 2008
r. – Swym zasięgiem obejmuje coraz więcej szkół i miast, a startują w niej przedstawiciele wszystkich województw. Rywalizacja na taką skalę mobilizuje uczniów

do nauki, a świadomość pokonania kilku
tysięcy rówieśników dodaje im wiary we
własne możliwości – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy Wyższej
Szkoły Logistyki.

Uczestnicy szkolnych eliminacji musieli
zmierzyć się z 25 pytaniami testowymi, dotyczącymi gospodarki zapasami
oraz ogólnej wiedzy logistycznej. Najlepiej poradziło sobie z tym 515 uczniów,
którzy zakwalifikowali się do zawodów drugiego stopnia. Etap okręgowy
olimpiady zaplanowano na 5 grudnia.
Najzdolniejsi spośród uczestników VII
edycji olimpiady spotkają się 6 marca
w finale, który odbędzie się tradycyjnie
w poznańskiej siedzibie Wyższej Szkoły
Logistyki. 

WG
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absolwenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odebrali dyplomy
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Absolwenci składają lekarską przysięgę
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

karskiej.
– Gratuluję
do–
To
były
trwania
trudne studia,
do
tego
wymagały dum
o
m
e
n
tu,
żej wytrwałości
Wręczenie dyplomów
bo przeszliście
i wiedzy. Dyplomaniełatwą drogę.
torium to zwieńczenie kilku lat naŻyczę wam, żebyście
szej ciężkiej pracy. Ta uroczystość ma
w przyszłości przerośli swobardzo piękną oprawę. Teraz czeka nas
dalsza praca, praca, praca. Wielu rzeczy ich mistrzów – mówiła prezydent Zabrza
musimy się jeszcze nauczyć, ale myślę, że Małgorzata Mańka-Szulik.
uczelnia dała nam dobre przygotowanie – Pamiętajcie, że niezależnie od drogi,
do zawodu – mówi Paulina Polak, absol- jaką wybierzecie, nasza uczelnia jest i zawsze będzie dla was wszystkich otwarta –
wentka zabrzańskiego wydziału ŚUM.
– Czekałyśmy na ten dzień. podkreślał prof. Przemysław Jałowiecki,
To koniec pewnego etapu rektor ŚUM.
w naszym życiu i początek Podsumowujący wykład wygłosił znakonastępnego. Teraz jesteśmy mity okulista, prof. Edward Wylęgała. –
na stażu. Mamy rok, żeby Kiedy 30 lat temu byłem na waszym miejspróbować różnych specjalizacji. Później scu, cieszyłem się, że nareszcie to już
trzeba będzie wybrać kierunek, w którym koniec ciężkiej nauki i egzamichce się iść – dodaje jej koleżanka Anna nów. Dziś wiem, jak bardzo się
wtedy myliłem – zwracał uwagę
Przybysz.
– W tym roku studia na naszym wydziale prof. Edward Wylęgała.
kończy przeszło 220 lekarzy, stomatolo- Kolejnym wyzwaniem są dla abgów i ratowników medycznych. Dyplo- solwentów staże. – Do tej pory
matorium to jedyna taka uroczystość nastawiałem się na chirurgię,
w życiu, która kończy etap ciężkiej pracy. ale teraz coraz częściej skłaJa nie zapomniałem, że to były ciężkie stu- niam się ku pediatrii. Jeszcze
dia. Ponad 30 lat temu też kończyłem tę nie wiem, jakiego wyboru
uczelnię i pamiętam, że szczególnie na dokonam – przyznaje
początku nie było łatwo – uśmiecha się Bartłomiej Bednarz, dla
prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydzia- którego studia okazały
łu Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- się szczególnie wyjątDentystycznym Śląskiego Uniwersytetu kowe. Poznał bowiem
na nich swoją przyszłą
Medycznego.
Podczas listopadowej uroczystości żonę. Dyplomy odbiemłodym lekarzom towarzyszyli ich bli- rali wspólnie, zaledscy. Byli przedstawiciele samorządu, wie dwa miesiące po
medycznych wydawnictw oraz izby le- ślubie. – Początkowo
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chciałam zostać dermatologiem, a chyba
zdecyduję się na internę – uśmiecha się
Aleksandra Janiga-Bednarz.
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu powstał
w 1948 r. Do 1971 r. był jedynym wydziałem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej Śląskiej Akademii Medycznej). Wydział zatrudnia obecnie prawie
400 nauczycieli akademickich. Studenci
kształcą się na trzech kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz
ratownictwie medycznym. W tym roku
akademickim na kierunku lekarsko-dentystycznym uruchomione zostały studia
w języku
angielskim.
SOR
Aleksandra
Janiga-Bednarz
i Bartłomiej
Bednarz

foto: Igor Cieślicki

Ubranymi w togi i birety młodymi lekarzami zapełniła się
21 listopada sala Domu Muzyki i Tańca. Absolwenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu zło- eślicki
i
żyli uroczyste przyrzeczenie i odebrali
dyplomy ukończenia studiów.

foto: Igor Cieślicki

Koniec studiów, ale nie koniec nauki

wokół nas
W ciągu alei Korfantego powstało kolejne rondo

foto: Igor Cieślicki

Dla poprawy bezpieczeństwa

Rondo powstało na skrzyżowaniu alei Korfantego z ul. Curie-Skłodowskiej

Jest już trzecim, jakie powstało w ciągu alei Korfantego, by poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Nowe rondo oddane
zostało do użytku przy skrzyżowaniu z ul. Curie-Skłodowskiej,
w pobliżu sklepu Kaufland. Jego budowa trwała niecały miesiąc.
– Już wcześniej oznakowaliśmy dokładnie
przejścia i zamontowaliśmy tzw. kocie
oczka. Również policjanci częściej kontrolowali tę trasę. Niestety, kilka miesięcy
temu doszło w tym miejscu do śmiertelne-

go potrącenia pieszego. Wspólnie z policją
szukaliśmy najlepszego rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo, ale nie utrudni płynności przejazdu. Rondo okazało się
najlepszym rozwiązaniem – mówi Adam

Kołatek, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
Rondo powstało bardzo szybko, bo wybrano najprostszą koncepcję. Drogowcy usunęli część pasa zieleni i położyli
w tym miejscu asfalt. Krawężnikami wytyczono okrągły plac pośrodku, wytyczono też nowe pasy ruchu. Wiosną wnętrze
ronda zostanie zagospodarowane, w tej
chwili stoją tam drzewka. – To tymczasowe rozwiązanie, bo dla nas najważniejsza
była szybka poprawa bezpieczeństwa –
podkreśla Adam Kołatek.
Rondo na skrzyżowaniu z ul. Curie-Skłodowskiej jest trzecim w ciągu al. Korfantego. Pozostałe powstały na skrzyżowaniach z ulicami Gdańską i Bruno.
– Ronda to najbezpieczniejsza forma
skrzyżowań. Zabiegaliśmy o takie rozwiązanie ze względu na dużą ilość zdarzeń drogowych w tym miejscu. Od chwili
powstania rond sytuacja zdecydowanie
się poprawiła – podsumowuje aspirant
sztabowy Marek Wypych, rzecznik zabrzańskiej policji.

SOR

Gmina podpisała nową umowę na odbiór odpadów

Zwiększona częstotliwość wywozu śmieci w miesiącach letnich i inne zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych to
najważniejsze zmiany wynikające z nowej umowy, jaką gmina
podpisała z firmą ASA. Nie zmienia się stawka opłat ponoszonych przez mieszkańców.
Podpisana w listopadzie nowa umowa
obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31
marca 2017 r. i opiewa na kwotę przeszło 45 mln zł. Odbiorem odpadów będzie się zajmować ta sama firma, co do
tej pory, czyli ASA. W porównaniu do zapisów poprzedniej umowy, zwiększy się
częstotliwość wywożenia śmieci. Zmieni
się również sposób odbioru odpadów
wielkogabarytowych.
– Zwiększamy częstotliwość odbioru
w miesiącach letnich, czyli od maja do
września, odpadów z tworzyw sztucznych
oraz ulegających biodegradacji. Zmieni
się też sposób odbioru wielkich gabarytów. Od stycznia będą one odbierane
bezpośrednio ze stanowisk śmietniko-

wych, z pojemników przygotowanych do
tego, a nie jak do tej pory z pojemników
ustawionych w różnych częściach miasta
– tłumaczy Barbara Chamiga, zastępca
naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Nowości zostały wprowadzone w odpowiedzi na sygnały zgłaszane przez mieszkańców – dodaje.
Zmiany dotyczą też części nieruchomości niezamieszkałych, np. szkół, ośrodków kultury i placówek medycznych,
z których odpady będą wywożone w godzinach od 8 do 16. Z kolei osoby, które
nie segregują śmieci, mogą zgłosić chęć
odbioru odpadów ulegających biodegradacji. Ważne jest to, że cena usług

foto: Igor Cieślicki

Częściej po śmieci
Stawki opłat nie zmienią się

się nie zmienia. – Za te same pieniądze
usługa będzie realizowana częściej – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Już w poprzednim okresie
współpracy z firmą ASA dobrze realizowaliśmy zadanie, choć odnotowaliśmy pewne
niedoskonałości. Teraz trzeba wszystko
udoskonalić. Wierzę, że dalsza współpraca
pozwoli na to i Zabrze będzie coraz lepiej
sprzątane, a efekty zobaczymy już niebawem – dodaje.
Prezes firmy ASA Eko Polska Jarosław
Wywiał podkreśla, że umowę podpisuje
miasto i firma. – A to oznacza, że mieszkańcy nie muszą podpisywać żadnych
nowych umów lub spełniać dodatkowych
wymogów – podsumowuje prezes Jarosław Wywiał. 
SOR
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foto: UM Zabrze

W naszym mieście powstają kolejne publiczne punkty dostępu do Internetu

Uruchomienie nowego hot-spotu przy pomniku Pstrowskiego

Światłowody obiegły Zabrze
Tzw. hot-spoty, czyli publiczne punkty dostępu do Internetu, to jeden z efektów budowy Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej. Działania prowadzone w ramach gigantycznego
projektu podsumowano 10 listopada na skwerze przy pomniku Wincentego Pstrowskiego.
– Takich punktów na razie jest pięć. Powstały na placu Wolności, skwerze przy
Urzędzie Miejskim, skwerze przy pomniku Pstrowskiego, obok hali MOSiR-u oraz

przy Kopalni Guido. Ten ostatni został uruchomiony z myślą o turystach odwiedzających kopalnię – mówi Krzysztof Partuś
z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruk-

tury Informatycznej w Zabrzu. – Szósty
hot-spot powstaje obecnie na dworcu autobusowym – dodaje.
Światłowodowa sieć powstaje w ramach
kilku projektów objętych unijfoto: Igo
r Ci
eśl
nym dofinansowaniem.
ick
i
– Pierwszy etap był
realizowany głównie
w centrum miasta.
Sieć połączyła ponad 60 jednostek.
Etap drugi i trzeci, który jest w tej
chwili na ukończeniu, umożliwił połączenie kolejnych 130
jednostek. Światłowody
są już właściwie w każdej
dzielnicy. To bardzo szybkie łącza
– dodaje Krzysztof Partuś.
Łączna wartość projektów w ramach
budowy Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej przekracza 29 mln zł. Wysokość
dofinansowania wynosi 20,3 mln zł.
Wkład własny miasta to 9,2 mln zł.
– Kończymy wieloletni projekt, dzięki któremu połączyliśmy z Urzędem Miejskim
wszystkie nasze jednostki oświatowe
i kulturalne oraz udostępniliśmy mieszkańcom hot-spoty. To bardzo ważny krok
w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej naszego miasta – podkreśla wiceprezydent Zabrza Katarzyna
Dziuba. 

MM

Poznaliśmy zwycięzcę rywalizacji o tytuł Ślązaka Roku 2014

Z kosą i pniakiem po zwycięstwo

Do finału tegorocznej edycji konkursu
dotarli Urszula Gruszka z Koniakowa,
Marek Jon z Rudy Śląskiej i Jan Szczęsny. Ten ostatni wyróżniał się pokaźnym ekwipunkiem, który zabrał ze sobą
na scenę. Wśród rekwizytów była kosa
i drewniany pniak. – Pierwszy raz biorę
udział w tym konkursie. Czułem potrzebę,
żeby poopowiadać o ojczulkach, mamulkach, starzykach i całej mojej familiji. Cały
monolog przygotowałem sam. Wychowywałem się w rodzinie typowo śląskiej,
w domu mówiło się tylko po śląsku. Cieszę się, że mimo upływu czasu te śląskie
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tradycje są nadal aktualne, że najmłodsze pokolenie je przejmuje i kultywuje –
uśmiecha się Jan Szczęsny.
– Bliscy już od pięciu lat namawiali mnie,
żebym wzięła udział w konkursie, a ja ciągle powtarzałam im, że jeszcze do tego
nie dojrzałam. Ale w tym roku już mnie
tak zdyscyplinowali, że nie miałam wyjścia i musiałam przyjechać – zdradza
Urszula Gruszka, która zaprezentowała monolog o sobie, swojej rodzinie
i Koniakowie. – Uwielbiam gwarę i uczę
gwary dzieci. Od 20 lat prowadzę zespół
muzyczny Mały i Duży Koniaków. Tam,
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foto: TVZ

Jan Szczęsny z Orzesza, emerytowany górnik kopalni „Bolesław Śmiały”, został Ślązakiem Roku 2014. Finał organizowanego już od 24 lat konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” odbył się 23 listopada w Domu Muzyki i Tańca.
Zwycięzca konkursu Jan Szczęsny

gdzie w domu się mówi gwarą, to dzieci
ją znają, ale czasem jest tak, że zaczynają
„paniczkować”. My ich uczymy wytrwale
od podstaw – dodaje pani Urszula, która
zajęła w tegorocznym konkursie trzecie
miejsce. Z kolei Młodzieżową Ślązaczką
Roku została 16-letnia Patrycja Arczewska z Istebnej. Podczas gali przyznano również tytuł Honorowego Ślązaka
Roku. Został nim wieloletni prezydent
Katowic Piotr Uszok. 
MM

wokół nas
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii uhonorowała swoich przyjaciół i darczyńców

foto: UM Zabrze

Serca wypełnione wdzięcznością

Medal im. Profesora Zbigniewa Religi otrzymała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Już po raz 23. zorganizowany został w listopadzie doroczny
koncert „Serce za serce”. Podczas gali w Domu Muzyki i Tańca
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi nagrodziła swoich największych darczyńców oraz przyjaciół.
W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.
wszystko dobre, co go w życiu spotkało,
zawdzięcza rodzinie i właśnie Zabrzu –
mówiła prezydent Małgorzata MańkaSzulik.
Wyróżnienia „Przyjaciel Fundacji” trafiły do Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
prezes firmy Voigt Ludmiły Jamy-Voigt,
Radia Piekary i spółki Newton Media
z Warszawy. – Jest mi niezmiernie miło
w tym szczególnym dniu, że nasza firma
została uhonorowana w tak wspaniały
sposób. Od lat wspieramy cenne inicjatywy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
i dziękując za wyróżnienie, chciałam zło-

foto: UM Zabrze

Przyznawane za hojność, pomoc, filantropię i społeczną odpowiedzialność
statuetki „Serce za serce” otrzymały
w tym roku spółki WASKO z Gliwic oraz
Tauron Polska Energia. – Zastanawiam
się, ile to już lat współpracujemy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i szybko
dochodzę do wniosku, że sporo. Inna sytuacja jest wręcz niemożliwa. Wspieramy
wiele różnych organizacji, ale ta zabrzańska jest wyjątkowa. Dlatego nigdy o niej
nie zapominamy – mówił podczas gali
Stanisław Tokarski, wiceprezes Tauron
Polska Energia w Katowicach. Prezes firmy WASKO Wojciech Wajda podkreślał,
że otrzymanie tej kultowej już nagrody
to dla niego ogromny zaszczyt. – Ona
wspaniale jednoczy emocje, a jednocześnie jest kulminacją determinacji, marzeń
i radości z ich spełnienia – zaznaczał Wojciech Wajda.
Podczas zorganizowanej 15 listopada
gali wręczony został również Medal im.
Profesora Zbigniewa Religi. Tym prestiżowym wyróżnieniem została uhonorowana prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – To dla mnie ogromne
wyróżnienie i jednocześnie wielki zaszczyt
odebrać medal nazwany imieniem honorowego obywatela Zabrza. Profesor
Zbigniew Religa zawsze podkreślał, że

żyć wyrazy uznania dla jej wspaniałego
zespołu ludzi – mówiła Lucyna Piotrowska, dyrektor zabrzańskiego oddziału
banku Pekao S.A.
Uroczystość w DMiT była także okazją
do wręczenia nagród naukowych laureatom konkursu im. prof. Zbigniewa
Religi w dziedzinie medycyny i bioinżynierii. Otrzymali je dr Bartosz Rylski
z Universitäts-Herzzentrum Freiburg –
Bad Krozingen w Niemczech i dr Bartłomiej Zych z Harefield Hospital w Wielkiej Brytanii. – Jestem bardzo wzruszony,
odbierając tę nagrodę w towarzystwie
tak wspaniałych przedstawicieli polskiej
kardiochirurgii. Ona należy się także
osobom, które ze mną współpracowały.
Dziś, zwiedzając Śląskie Centrum Chorób
Serca, uświadomiłem sobie, że tam wiele
osób realizuje swoje powołanie w dziedzinie medycyny i to jest wspaniałe – mówił
Bartosz Rylski.
– Kiedyś dostałem szansę od profesorów
Religi i Zembali i za to chciałem im dziś
podziękować, choć wiem, że to słowo jest
zbyt proste, by wyrazić moją wdzięczność
– zaznaczał Bartłomiej Zych.
– Cieszę się, że możemy wyrazić naszą
wdzięczność tym wszystkim, którzy nie tylko wspierają wymiernie naszą działalność,
ale także, interesując się na co dzień postępami prac Fundacji, dodają nam otuchy do dalszej działalności. Im wszystkim
należą się jak największe słowa uznania
i temu służy zawsze nasz koncert „Serce
za serce”, który w tym roku odbył się już
po raz dwudziesty trzeci – podsumowuje
Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii.
WG

W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
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Nowe wystawy zostały otwarte 12 listopada

Damian Halmer

ki

foto: Igor Cieślic

W naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa
Luiza otwarte zostały dwie nowe wystawy stałe

Turystyczna oferta
Zabrza coraz bogatsza

Zabytkowa tablica sterownicza

„Kopalnia Edisona” i „Niezwykła historia” to tytuły wystaw,
jakie w listopadzie zostały otwarte w naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza przy ul. Wolności. Pierwsza
z nich pokazuje postęp, jaki dokonał się w górnictwie węglowym dzięki masowemu wykorzystaniu elektryczności. Na
drugiej znalazły się eksponaty związane z dziejami kopalni
Królowa Luiza, jednej z najstarszych, największych i najnowocześniejszych kopalń węgla kamiennego w Europie.
– Jesteśmy na ostatniej prostej przy realizacji wielu projektów. To, co udostępniamy turystom dziś, jest częścią kompleksu
związanego z górnictwem, jakiego w Europie nie ma – podkreśla Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu.
Wystawa „Kopalnia Edisona” zlokalizowana została w zabytkowym pomieszczeniu kopalnianej rozdzielni 6kV.
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Znalazły się w nim m.in. historyczne amperomierze czy woltomierze, przełączniki, ceramiczne bezpieczniki i unikatowa
tablica z wbudowanymi wskaźnikami.
Centralną część sąsiedniego pomieszczenia zajmuje ważąca kilkadziesiąt ton
potężna sprężarka. Na zajmującej trzy
poziomy ekspozycji znalazły się m.in.
dawne narzędzia, sztandary, zdjęcia czy
też kamień graniczny kopalni. Całość
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Dobiega końca budowa kładki łączącej
Łaźnię Łańcuszkową z resztą kompleksu
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foto: Jerzy Koenigshaus/Kopalnia Guido
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Koncert towarzyszący otwarciu wystaw
uzupełniają multimedialne prezentacje.
–
Prezentowane
eksponaty pochodzą
ze zbiorów Muzeum
Górnictwa Węglowego,
Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz osób prywatnych,
które przekazały nam swoje
pamiątki podczas prowadzonej
przez cały ubiegły rok zbiórki – mówi
Damian Halmer, kurator wyki
ślic
staw.
Cie
or
g
Turyści odwiedzający foto: I
udostępnioną właśnie część kompleksu
mogą
obejrzeć również
pokazy
pracy pochodzącej z 1915
r. unikatowej
– To kolejparowej
ny ważny
maszyny
moment
wyciągodla Zabrza.
wej. DysEkspozycja w dawnej hali sprężarek
Udostępniamy
ponuje ona
atrakcje,
które
potencjałem
będą
zadziwiały
równym mocy
i zachwycały turystów
piętnastu
średz całego świata – mówi prezyniej wielkości samochodów osobowych. Przy dobrej dent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
pogodzie turyści mogą także Dyrektor Bartłomiej Szewczyk zwraca
zobaczyć panoramę Śląska ze uwagę, że wizytówką zabrzańskiej bazy
szczytu 30-metrowej wieży szy- turystyczno-muzealnej jest obecnie Kopalnia Guido. – Co roku odwiedza ją pobu „Carnall”.
nad 120 tysięcy turystów – wylicza szef
Muzeum Górnictwa Węglowego. – Wierzę, że nowe wystawy stałe poświęcone
historii kopalni „Królowa Luiza” i dziejom
elektryfikacji górnictwa węglowego, pokaz pracy zabytkowej maszyny parowej
oraz rzut oka na Zabrze z wysokości wieży
szybowej dobrze pokazują, iż nasz projekt
nabiera rozmachu – zaznacza Bartłomiej
Szewczyk.
A kolejne atrakcje pojawią się niebawem. W marcu 2015 r. planowane jest
zakończenie rewitalizacji Łaźni Łańcuszkowej, czyli przyszłego centrum obsługi
ruchu turystycznego Sztolni Królowa
Luiza. Przy ul. Sienkiewicza powstaje
Park 12C, będący przestrzenią edukacyjno-rozrywkową dla rodzin z dziećmi.
Roboty związane z przystosowaniem
obiektu do ruchu turystycznego trwają
także w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, która będzie największą atrakcją kompleksu. Na turystów czekać tu
będą m.in. podziemny rejs łodzią i spacer unikatowym chodnikiem wydrążonym w pokładzie węgla.
fo t

go r
o: I

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

ck i
Cieśli

Stuletnia parowa maszyna wyciągowa

– Kompleks przy ulicy Sienkiewicza chcemy oddać do użytku pod koniec 2015
roku, sztolnię w pierwszym kwartale 2016
roku. Łącznie na turystów czekać będzie
w Zabrzu osiem kilometrów podziemnych
tras – zapowiada Bartłomiej Szewczyk.
– Wkrótce ciekawych miejsc do zwiedzania będzie tak wiele, że zobaczenie ich
w ciągu jednego dnia stanie się trudne do
wykonania. Dlatego w naszym kompleksie
powstał hostel, który otwarty został pod
koniec października – podsumowuje dyrektor MGW. 

GOR
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W Zabrzu obradował zarząd Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego

Industrialny magnes dla turystów

o:
ot

i Zabrza dużym wyróżnieniem. Krok po
kroku wracamy tam, gdzie nasze miejsce, czyli w środek dziedzictwa industrialnego – mówił podczas spotkania Adam
Hajduga z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, wiceprezydent ERIH.
Zorganizowane 5 listopada w Zabrzu
posiedzenie zarządu ERIH
było pierwszym po wyf
borze nowych władz,
w których znalazł się również
przedstawiciel
Polski. – To ważne
spotkanie,
Spotkanie w sali historycznej ratusza
ponieważ jesteśmy przed pozyskaniem środków
Wyzwania stojące przed turystyką przemysłową
Meinrad Maria Grewenig
europejskich na rozbyły tematem zorganizowanego w listopadzie
wój sieci w kolejnych
w Zabrzu spotkania zarządu Europejskiego Szlaku
latach. Debatowaliśmy
o detalach związanych z poDziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Szefowie organizyskiwaniem tych środków. Rozmazacji skupiającej ekspertów w dziedzinie turystyki poprzemy- wialiśmy też o następnych regionalnych
trasach łączących kolejne obiekty – wyjasłowej po raz pierwszy obradowali w naszym mieście.
śnia Adam Hajduga.
– Śląsk jest miejscem specyficznym, bo tuW
Polsce
do
ERIH
należy
pięć
obiekEuropejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego łączy to, co Europa ma najlepsze- tów, cztery z nich usytuowane są na taj mamy do czynienia z dużą liczbą tego
go do zaoferowania w dziedzinie kultury terenie województwa śląskiego. Wśród typu obiektów. Ten region ma ogromny
przemysłowej. Dziesięć szlaków regio- nich jest zabrzańska Kopalnia Guido. potencjał. Stale szukamy takich miejsc
nalnych przedstawia historię przemysłu – Organizowana w naszym regionie In- i przyłączamy je do naszego szlaku. Byróżnych regionów w Europie, a dziesięć dustriada z roku na rok przyciąga coraz łem w Kopalni Guido. Macie tu najgłębiej
europejskich szlaków tematycznych więcej osób. Sam szlak zabytków techniki położoną trasę turystyczną. Cieszymy się,
ukazuje szczegółową historię głównych naszego województwa również odwiedza że takie obiekty są na szlaku – podsumogałęzi przemysłu. ERIH to także najob- coraz więcej turystów. Myślę, że przyna- wuje Meinrad Maria Grewenig, prezyszerniejszy portal informacyjny dotyczą- leżność do Europejskiego Szlaku Dzie- dent ERIH. 
SOR
dzictwa Przemysłowego jest dla Polski 
cy europejskiej historii przemysłu.
UM

foto: UM Zabrze
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Ruszyła kolejna edycja konkursu rękodzieła dziecięcego „W żłóbku na sianie”

Rywalizacja w świątecznych klimatach
Bożonarodzeniowe szopki, hafty, witraże oraz rzeźby i płaskorzeźby można przygotowywać w ramach siedemnastej
już edycji konkursu rękodzieła dziecięcego „W żłóbku na sianie”. Prace przyjmowane są do końca grudnia.
Organizatorem konkursu jest Ognisko
Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu. Podobnie jak w poprzednich latach, rywalizacja toczyć się będzie w czterech kategoriach: szopka bożonarodzeniowa,
hafty i aplikacje, witraże oraz rzeźba

20

i płaskorzeźba. Prace mogą zgłaszać
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
(z wyjątkiem szkół plastycznych) oraz
podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych. Technika i forma prac
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jest dowolna. Konkurs ma utrwalać tradycje bożonarodzeniowe i przypominać
o wartościach rodzinnych.
Witraże, hafty, rzeźby i płaskorzeźby
można przynosić do 31 grudnia 2014 r.
w godzinach od 9 do 13 do siedziby OPP
nr 3 przy ul. Opolskiej 29. Szopki i prace we wszystkich kategoriach można
z kolei przynieść 7 stycznia 2015 r. od
godziny 14.30 do 16.30 do domu parafialnego przy kościele św. Anny przy ul.
3 Maja 20. Prace powinny być opisane
imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika, nazwą szkoły lub placówki. Konieczna jest też pisemna zgoda opiekuna na udział dziecka w konkursie.  SOR

wokół nas
Już po raz osiemnasty dyskutowano w Zabrzu o kulturze Europy Środkowej

foto: UM Zabrze

Postęp i zacofanie oczami autorytetów

Dyskusja panelowa na scenie Teatru Nowego

Zagadnienia związane z postępem i zacofaniem w kulturze
Europy Środkowej były motywem przewodnim listopadowej
konferencji naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej”.
Przyciągające wybitnych naukowców z Polski i zagranicy
przedsięwzięcie przygotowane zostało w Zabrzu już po raz
osiemnasty.
Dwudniowa konferencja zainaugurowana została 13 listopada w Teatrze
Nowym wykładem prof. Ewy Chojeckiej
„Współczesne problemy historycznej
pamięci – regionalizm i polskie myślenie o Europie”. – Chcemy przyjrzeć
się naszej historycznej pamięci i kule-

jącemu regionalizmowi z perspektywy
szczególnej, na tle spuścizny XX wieku.
W minionym wieku przytrafiło się nam
dźwigającym ciężar historycznej pamięci
coś bardzo trudnego, z czym nie uporaliśmy się do dziś – mówiła profesor Ewa
Chojecka.

– Spotykamy się w tym roku po raz osiemnasty, a więc możemy już publicznie
oświadczyć, że konferencje są dojrzałe.
Spotykamy się w miejscu szczególnym,
miejscu przyjaznym nauce, ale też i bardzo gościnnym dla wszystkich uczestników. W konferencji zawsze uczestniczą
wybitni specjaliści reprezentujący różne
dziedziny nauki, szczególnie nauki humanistyczne. Temat tegorocznego spotkania
jest i ważny, i trudny, ale przede wszystkim jest trochę wyzywający i wywołujący
dyskusję. Podnosi bowiem bardzo istotne
sprawy. Postęp i zacofanie to przecież dwa
właściwie wykluczające się pojęcia, ale też
i pojęcia, którymi łatwo było w różnych
okresach szermować, zwłaszcza w propagandzie historycznej – podkreślał przewodniczący Rady Naukowej konferencji
prof. Antoni Barciak.
Zaproszeni prelegenci wygłosili ponad
20 wykładów, których można było wysłuchać w gmachu Muzeum Górnictwa
Węglowego. Prezentacje dotyczyły m.in.
wkładu kadry technicznej Górnego Śląska i Zagłębia w rozwój polskiej telewizji, postępu w polskiej archiwistyce, eutanazji w kontekście teorii postępu czy
też Górnego Śląska jako krainy postępu
i nowoczesności w propagandzie okresu PRL-u. 
MM

Laureaci konkursów organizowanych w ramach Tygodnia Kariery odebrali nagrody

W liście i w obiektywie
W siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii podsumowana
została zabrzańska odsłona tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W naszym mieście w jego programie
znalazły się m.in. konferencje, warsztaty oraz dni otwarte pracowni przedmiotowych.
Tydzień Kariery to cykl przedsięwzięć
dotyczących poradnictwa zawodowego.
Mają one przybliżyć młodym ludziom
specyfikę poszczególnych profesji i ułatwić decyzję dotyczącą ścieżki rozwoju
zawodowego. Zorganizowane w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii podsumowanie akcji było również okazją do
wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursów. Miały one na celu po-

kazanie Zabrza jako miasta medycyny.
– Bardzo lubię fotografować. Do udziału
w konkursie namówiła mnie pani pedagog. Poza tym interesuję się też trochę
medycyną. Poszliśmy do szkoły medycznej
i jak zobaczyłem tę całą aparaturę, to pojawił się pomysł na zdjęcie – mówi Adrian
Stopyra z Gimnazjum nr 2, który zajął
pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym.

– Mieliśmy napisać list do koleżanki lub
kolegi z innego miasta, dlaczego Zabrze
nazywane jest miastem medycyny. Napisałam o różnych instytucjach, które działają w Zabrzu, a są związane z medycyną.
Wspomniałam także o znanym w całej
Polsce profesorze Zbigniewie Relidze, który był bardzo z naszym miastem związany. Przygotowując się do napisania tego
listu, musiałam zebrać trochę informacji
na temat tych wszystkich instytucji. Dzięki
temu sama dowiedziałam się wielu ciekawych informacji, które z pewnością przydadzą mi się w przyszłości – zapewniała
Alicja Sładkowska ze Szkoły Podstawowej nr 15, która zajęła trzecie miejsce
w konkursie literackim. 

MM
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Osiedle im. Mikołaja Kopernika z lotu ptaka

Przedstawiamy Rady Dzielnic nowej kadencji. Tym razem Osiedle Mikołaja Kopernika

Kopernik (nie tylko) na rowerze
Promowanie zdrowego trybu życia to jeden z głównych celów,
jakie postawili przed sobą członkowie Rady Dzielnicy Osiedle
Mikołaja Kopernika. Tradycją stały się już organizowane cyklicznie festyny i rajdy rowerowe. Ale dzielnicowym radnym nie brakuje pomysłów również na inne interesujące przedsięwzięcia.

kilometrów. Oprócz tego zorganizowane
zostały dwa wyjazdy całodzienne – mówi
Krzysztof Broszko, inicjator imprezy
i skarbnik Rady Dzielnicy. W czerwcu

Zabrzański Kompleks Rekreacji „Aquarius Kopernik”
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W tym roku imprez z cyklu „Kopernik na
rowerze” było osiem. – Sześć miało formę
rajdów rodzinnych, na które można pojechać z dziećmi. Ich długość to około 15

uczestnicy rajdu pokonali liczący 60 km
długości rowerowy szlak wokół Zabrza.
W październiku wybrali się do Pławniowic, gdzie m.in. zwiedzili miejscowy
pałac. Prowadząca przez malownicze
tereny wycieczka tym razem miała aż
70 km.
Inicjatywa
najwyraźniej
przypadła
mieszkańcom do gustu. W rodzinnych
rajdach uczestniczy z reguły od 50 do
100 osób. Nieco mniej rowerzystów
staje na starcie całodziennych imprez,
które skierowane są do bardziej doświadczonych i wytrwałych cyklistów.
Najmłodszym uczestnikom imprezy
oraz najliczniejszym rodzinom tradycyjnie przyznawane są nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy. W szóstej edycji
festynu odbył się także po raz pierwszy
konkurs na najliczniej reprezentowaną
klasę.
Z myślą o mieszkańcach osiedla organizowane są również rodzinne festyny.
Majową imprezę wsparł otwarty na początku tego roku Zabrzański Kompleks
Rekreacji „Aquarius Kopernik”. – Aqu-

arius udostępnił nam teren na organizację festynu – tłumaczy Teresa Filipowicz,
wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy.
Podczas festynu można było wziąć
udział w konkursach, organizowany był
grill, wystąpił zabrzański zespół Arkadia
Band.
Dla najmłodszych mieszkańców Rada
Dzielnicy przygotowała w czerwcu
Dzień Dziecka. Maluchy uczestniczyły
w licznych konkursach, nie zabrakło poczęstunku. Współorganizatorem imprezy była parafia św. Wojciecha, z którą
Rada Dzielnicy bardzo ceni sobie współpracę. – Pomoc kościoła jest nieoceniona.
Udostępnia nam sprzęt lub teren przy
organizacji imprez. Ponadto stara się rozgłaszać wszelkie inicjatywy naszej dzielnicy – zwraca uwagę Adam Zięba, członek
Rady.
Rada Dzielnicy współpracuje również
z okolicznymi placówkami oświatowymi. – Szkoły udostępniają nam sale, wypożyczają sprzęt, wspierają nas nauczyciele
– wylicza Teresa Filipowicz. Placówki,
które współpracują z Radą Dzielnicy, to
Przedszkole nr 36, Szkoła Podstawowa
nr 42 oraz Gimnazjum nr 21. Rowerowe
rajdy i możliwość korzystania z pływalni to tylko część propozycji umożliwiających mieszkańcom osiedla aktywne
spędzanie wolnego czasu. W położonym tuż obok kościoła parku im. Jana

foto: Igor Cieślicki
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Sierpniowy koncert z cyklu „Lato Zet i Dwójki”

Pawła II dostępne są boiska, korty tenisowe, a także skatepark. Dla osób kreatywnych postawione zostały ściany,
na których można legalnie malować
graffiti. Chwilę wytchnienia dają stojące
wśród zieleni ławki.
O tym, że okoliczne tereny sprzyjają
również organizacji wielkich imprez,
mogliśmy się przekonać w sierpniu.
Na osiedlu Mikołaja Kopernika odbył
się bowiem jeden z wakacyjnych koncertów z cyklu „Lato Zet i Dwójki”. Na
gigantycznej scenie wystąpili m.in.: Patrycja Markowska, Artur Gadowski, Rafał Brzozowski i fiński zespół rockowy

Sunrise Avenue. Impreza przyciągnęła
rekordową liczbę ponad 50 tysięcy widzów.
Rada Dzielnicy ma swoją siedzibę na
parterze budynku przy ul. Banachiewicza 19. Radni dyżurują tu w każdą środę
w godzinach od 17 do 18. Mieszkańcy
mogą zgłaszać wówczas swoje sugestie i uwagi dotyczące pojawiających
się na osiedlu problemów. Najczęściej
poruszane są tematy dotyczące miejsc
parkingowych, oświetlenia niektórych
dróg, a także niszczenia klatek schodowych. 

MB
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lekcja historii
Zabrzanie na frontach I wojny światowej

Pierwsze ofiary Wielkiej Wojny z terenów dzisiejszego Zabrza,
o których posiadamy informacje, to uczestnicy niemieckiej
inwazji na Belgię i Francję z sierpnia 1914 roku. Listę poległych „na polu chwały” otwiera syn nadzorcy, czy też stróża w kopalni, Sebastiana Kani z Zabrza, który zginął podczas
oblężenia belgijskiej twierdzy Liège, trwającego od 5 do 16
sierpnia. Była to pierwsza bitwa toczona na terenie Belgii.
Informację o śmierci żołnierza prasa podała jeszcze przed
zakończeniem walk, 15 sierpnia.
Już kilka dni później na opublikowanej
liście strat nr 3, wśród mniej czy bardziej rannych, poległych i zaginionych
Górnoślązaków, znalazło się nazwisko
ciężko rannego fizyliera Georga Dyrski
z Zabrza, żołnierza Pułku Fizylierów nr
25, zaś na liście nr 6, podanej do wiadomości 24 sierpnia, dwóch mieszkańców Zaborza, muszkieterów z 27.
Pułku Piechoty im. Księcia Pruskiego
Louisa Ferdynanda: zaginionego Stanislausa Grzesiczka z 4. kompanii oraz
poległego Augusta Pendzicha z 7. kompanii. Pendzich, robotnik maszynowy
z Albrechtstraße (obecnie ul. Ścieżka
Górnicza), powszechnie uznany został
za pierwszego poległego na wojnie
obrońcę ojczyzny z Zaborza.
Z kolei pierwszym mieszkańcem Pawłowa, o którego śmierci na froncie poinformowała opinię publiczną lokalna prasa, był syn właściciela gospody
i naczelnika gminy Paula Skoludka,
Max Skoludek, poległy 20 sierpnia pod
Jamoigne w Belgii. Żołnierz ten, strzelec wyborowy, zginął na polu bitwy od
postrzału w głowę. Musiał być jednak
cenionym żołnierzem, bowiem dowódca kompanii, kapitan Redemacher,
poświęcił mu specjalny, honorowy nekrolog, pisząc o jego nadzwyczajnych
umiejętnościach strzeleckich, wierności
obowiązkom i zapale w ich spełnianiu.

Krwawe potyczki
Jednym z bardziej gorzkich dni dla
mieszkańców
powiatu
zabrskiego
w pierwszych tygodniach wojny okazał
się 22 sierpnia. Żołnierze z Górnego
Śląska przeszli wówczas chrzest bojowy
w wielu potyczkach i bitwach na terenie
Belgii i Francji, wśród których krwawo
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zapisała się zwłaszcza ta z Francuzami pod Rossignol i jej okolicach w belgijskiej Walonii (kilka kilometrów od
wspomnianego już Jamoigne). Choć
Niemcom udało się wówczas zająć miejscowość, ponieśli oni duże straty, zaś
widok zabitych, umierających i rannych
kolegów odebrał żołnierzom satysfakcję i radość ze zwycięstwa. W bitwie tej
zginęli między innymi dwaj robotnicy
z Zabrza – Wilhelm Skoczowski i Paul
Pientka, rezerwiści z 62. Pułku Piechoty (3. Górnośląskiego) oraz robotnik
kopalniany z Zaborza – muszkieter Valentin Kanzlesz z batalionu zapasowego
23. Pułku Piechoty im. von Winterfeldta
(2. Górnośląskiego).
W pobliskim Tintigny śmierć ponieśli
z kolei kapral Peter Kollek z Zabrza i fizylier Paul Gnatzy, robotnik kopalniany
z Zaborza, obaj z 38. Pułku Fizylierów
im. Feldmarszałka Hrabiego Moltke
(1. Śląskiego), zaś pod Bellefontaine,
leżącej na jednej linii z Rossignol i Tintigny, zabrzanin Paul Schlenzek, fizylier
z tego samego pułku. 22 sierpnia, między francuskimi miejscowościami Laix,
Baslieux i Doncourt, zginął też podporucznik rezerwy z 38. Rezerwowego
Pułku Piechoty adwokat dr Waldemar
Wanjura z Zabrza. Do bitwy z Francuzami pod Baslieux doszło w trakcie przemarszu jednostki w kierunku twierdzy
Longwy. Poległy był znanym i cenionym
w Zabrzu prawnikiem, adwokatem,
członkiem licznych stowarzyszeń, synem równie szanowanego i poważanego radcy sanitarnego, doktora medycyny Emila Wanjury.
Kolejne dni sierpnia i różne walki toczące się na terenie Francji przyniosły
następne ofiary, choć zabrzanie tracili
też życie w zgoła niebitewnych warun-
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Z WIELKIEJ WOJNY JUŻ NIE WRÓCĄ... (cz. II)

Grób Carla Cohna na cmentarzu żydowskim
przy ul. Cmentarnej

kach. 26 sierpnia, niedaleko francuskiej twierdzy Longwy, zginął pierwszy
z zabrzańskich Żydów, pełniący funkcję
markietana przy 51. Rezerwowym Pułku
Piechoty, właściciel wytwórni likierów,
oberżysta i handlarz wyrobami tytoniowymi, 51-letni Carl Cohn. Razem z nim
na froncie w tej samej roli przebywał
Salo Cohn, również kupiec zabrzański,
prowadzący handel produktami mącznymi i zbożowymi. Według relacji prasy
obaj oddalili się od niemieckich oddziałów i wpadli w ręce wroga. Carl zginął,
podczas gdy jego towarzysz otrzymał
postrzał w twarz i na początku września
znajdował się już w drodze do domu.
W akcie zgonu Cohna odnotowano,
że zginął on na swoim wozie, w lesie,
na drodze między Cutry i Rehon pod
Longwy, a o całym wydarzeniu urząd
stanu cywilnego zawiadomiła komendantura twierdzy. Zachowany do dziś
dnia, na cmentarzu żydowskim przy ul.
Cmentarnej w Zabrzu, grób Cohna jest
jednym z nielicznych śladów udziału
zabrzan w I wojnie światowej. Zwłoki
restauratora zostały bowiem ekshumowane z grobu we francuskiej ziemi kilka
miesięcy po jego śmierci i staraniem rodziny przewiezione do Zabrza. Pogrzeb
na ojczystej ziemi odbył się przed południem w niedzielę, 25 kwietnia 1915 r.,
przy ogromnym udziale wielu żegnających. Markietan cieszył się bowiem
w swojej gminie dużą popularnością.

lekcja historii

Wśród zabitych na początku wojny
mieszkańców Zabrza i jego obecnych
dzielnic przeważali żołnierze piechoty.
Niemniej jednak już w pierwszej połowie września dotarła do gminy wiadomość o poległym w bitwie morskiej
Josephie Johannie Rudzie z Zaborza z 2.
kompanii I Torpedo-Division. Zginął on
28 sierpnia pod Helgolandem w pierwszej większej bitwie morskiej tej wojny.
Niemcy przegrali wówczas z Brytyjczykami, tracąc trzy zatopione lekkie krążowniki i jednego niszczyciela.
Zginęło też 712 niemieckich marynarzy,
149 zostało rannych, zaś 336 wzięto do
niewoli, w tym syna wielkiego admirała
Alfreda von Tirpitza. Dużym echem odbiła się też śmierć 30-letniego żydowskiego kupca Alfreda Perla, podoficera
w 4. Rezerwowym Pułku Ułanów. Zginął
on 3 września w starciu pod Cheppy we
Francji, najprawdopodobniej w czasie
toczących się tam także i dzień wcześniej ostrych walk pod Montfaucond’Argonne. Wdowa po żołnierzu otrzymała wiadomość o jego śmierci już dnia
następnego. Prócz kondolencji i wyrazów żalu po stracie męża znalazły się
w niej informacje dotyczące okoliczności zdarzenia. Perl zginąć miał wieczorem o 18.30 od postrzału, który trafił go
w środek czoła, w trakcie prowadzonej
walki pieszej. Ku pokrzepieniu zaznaczono jednak, że nie cierpiał, a śmierć
była natychmiastowa.
Wrześniowe walki przyniosły następne
ofiary spośród mieszkańców powiatu
zabrskiego, zaś informacje o poległych
napływały już regularnie. Podawano
coraz większe liczby poległych, zaginionych i zranionych żołnierzy. W tym
samym czasie coraz częściej zaczęły też
napływać wiadomości o zabrzanach poległych na froncie wschodnim, w walkach z wojskami rosyjskimi. Między innymi między 7 a 9 września przynajmniej
czterech żołnierzy zginęło w bitwie pod
Tarnawką (trzech z Zaborza i jeden
z Kończyc). Oczywiście zabrzańskich
ofiar pierwszych tygodni wojny było
znacznie więcej i nie sposób podać dziś
ich liczby. W artykule wymieniono jako
przykłady jedynie tych, o których posiadamy bardziej szczegółowe informacje
zaczerpnięte z prasy i z wystawionych
do końca 1914 r. aktów zgonów. 
Aleksandra Korol-Chudy

Zabytkowy dom przy średnicówce
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem wybierzmy się w rejon wiaduktu Drogowej Trasy Średnicowej nad ul. 3 Maja.
Zabytkowy budynek usytuowany jest tuż przy wiadukcie, po lewej stronie
ul. 3 Maja, patrząc w kierunku Kopalni Guido. Przed laty funkcjonowała tu wytwórnia likierów. Później siedzibę miała drukarnia. Obecnie pomieszczenia zajmuje kilka różnych firm. Lecz choć zmieniali się lokatorzy, sam budynek pozostał praktycznie bez zmian.
GOR
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Nie tylko piechota

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

W budynku funkcjonowała przed laty wytwórnia likierów

foto: Igor Cieślicki

Salo Cohn, towarzysz Carla z frontu, dożył sędziwego wieku. Zmarł 18 lutego
1935 r. w wieku 76 lat.

Teraz swoje siedziby ma tu kilka firm
Nasze Zabrze Samorządowe 12/2014
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Sukces zawodnika zabrzańskiego klubu „Olimp”

Muskuły na medal
W mistrzostwach wzięło udział jeszcze trzech zawodników zabrzańskiego
klubu. Oprócz trzeciej lokaty Szymona
Łady, który startował w kategorii do 90
kilogramów, czwarte miejsce w kategorii do 70 kg zajął Marcin Kosel, a Mariusz Bałaziński był jedenasty w kategorii do 85 kg. W kategorii 90 kg wystąpił
jeszcze Przemysław Owczarek.
Przypomnijmy, że w maju tego roku
Szymon Łada zwyciężył w kategorii

Open (najlepszy zawodnik wśród zwycięzców wszystkich ośmiu kategorii
wagowych) na Mistrzostwach Europy
w Kulturystyce i Fitness w Hiszpanii.
Impreza zgromadziła wtedy rekordową liczbę 783 startujących z 42 państw.
Rywalizację prowadzono w kategoriach wiekowych seniorów, juniorów
i weteranów, a zwycięstwo zabrzanina
dowiodło, że wciąż jest najlepszym kulturystą Starego Kontynentu. 
WG
REKLAMA

Wiecha na hali tenisowej

Coraz bliżej
pierwszych serwów
Na budowie hali tenisowej
przy ul. Olimpijskiej zaplanowano na początku grudnia
tradycyjną wiechę. Oznacza to,
że coraz bliższy jest moment,
gdy w nowoczesnym obiekcie
pojawią się pierwsi tenisiści.
Hala będzie miała trzy korty, w tym
dwa do gry podwójnej i jeden do gry
pojedynczej. Wszystkie o nowoczesnej
nawierzchni, posiadającej certyfikat
Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Dodatkowo hala zostanie wyposażona w trybuny sportowe dla około
120 osób. Łączny koszt budowy hali to
około 4,8 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia Zabrze pozyskało 1,5 mln zł
dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Jest to maksymalne dofinansowanie tego typu inwestycji, jakie mógł
uzyskać samorząd. Pozostałe środki
pochodzą z budżetu miasta. Planowany termin zakończenia prac to luty
przyszłego roku. 
WG
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foto: KS „Olimp” Zabrze

Zawodnik KS „Olimp” Zabrze Szymon Łada zdobył brązowy
medal Mistrzostw Świata w Kulturystyce Mężczyzn, które od
13 do 17 listopada odbywały się w Brazylii. Brązowy krążek
zdobyty przez zabrzanina jest tym cenniejszy, że był jedynym
zdobytym przez reprezentację Polski na tych zawodach.

Szymon Łada prezentuje muskuły

sport
Zabrzanie lepiej wypadają na boiskach rywali niż na własnym stadionie

foto: Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze

Górnik w kratkę na boisku...

Mateusz Zachara to w tym sezonie jeden z najlepszych strzelców ekstraklasy

Dotkliwe porażki u siebie i efektowne zwycięstwa na wyjeździe serwują swoim kibicom piłkarze Górnika Zabrze. Pomimo takiej huśtawki nastrojów klub z Roosevelta utrzymuje
się w czołówce tabeli.
Górnik, w ośmiu wygranych meczach
w tym sezonie (po szesnastu kolejkach),
aż pięć razy sięgał po komplet punktów
na wyjeździe. To najlepszy wynik wśród

wszystkich drużyn ekstraklasy. Nieco gorzej wygląda gra na własnym obiekcie,
czego najbardziej jaskrawym przykładem była przegrana 0:5 z Wisłą Kraków.

W pierwszym meczu rundy rewanżowej
przypomniał o sobie Mateusz Zachara.
Strzelając dwie bramki Cracovii, nasz
napastnik wskoczył z ośmioma trafieniami na drugie miejsce w klasyfikacji
strzelców. Zajmuje je wspólnie z Pawłem Brożkiem (Wisła Kraków). – Obie
akcje były efektowne, a, co najważniejsze, dały nam bramki. Dostałem superpiłki od Roberta Jeża, po wcześniejszych
podaniach Łukasza Madeja. Cieszyliśmy
się bardzo z tych bramek, ale najbardziej
ze zdobycia trzech punktów – mówił po
spotkaniu Mateusz Zachara.
Dobry mecz rozegrał również niemal
etatowy „asystent” w Górniku i przeżywający najlepszy bezsprzecznie okres
gry w Zabrzu Łukasz Madej. Zawodnik
ten gra coraz lepiej i choć nie zdobywa może gradu bramek, jest najlepszym obecnie graczem linii pomocy
w zabrzańskim zespole. Po spotkaniu
z Cracovią Górnik „wskoczył” na czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 28
punktów. 
WG

Postawa zabrzańskich szczypiornistów nie zachwyca kibiców i włodarzy klubu

foto: Górnik Zabrze

...i na parkiecie

Zabrzańscy szczypiorniści tracą ostatnio sporo bramek

Plan na ten sezon był ambitny. Górnik Zabrze po istotnych
wzmocnieniach miał dobrze wypaść w Pucharze Europy, a na
krajowym podwórku zbliżyć się sportowo do dwóch czołowych
drużyn superligi, jakimi są Orlen Wisła Płock i Vive Tauron Kielce. Niestety, rzeczywistość nie okazała się zbyt różowa.
Na początku rundy wszystko zdawało
się iść dobrze. Górnik wygrywał mecz

za meczem, ale potem coś się zacięło. Przyszły pierwsze porażki w lidze

i odpadnięcie z Pucharu Europy. Czara
goryczy przelała się po zremisowanym
meczu w Zabrzu z Pogonią Szczecin.
Podopieczni trenera Patrika Liljestranda stracili aż 35 bramek.
– Brakuje nam gry zespołowej. Takiej,
jaką widzieliśmy w rundzie wiosennej
poprzedniego sezonu i na początku
obecnych rozgrywek. Wtedy wygrywaliśmy kolektywem, a indywidualne popisy
były wartością dodaną. Obecnie każdy
gra sobie i nic z tego dobrego nie wychodzi – przyznaje prezes klubu Bogdan
Kmiecik.
Szczególnie słabo wypada linia obrony,
o czym świadczy wyjątkowo duża liczba
traconych bramek. – Przegraliśmy dwumecz z młodzieżą z Mińska, dostaliśmy
srogie lanie od Vive, polegliśmy z Wisłą,
a później był jeszcze Lubin. Strata ponad
30 goli w każdym z tych meczów jest nie
do przyjęcia – mówi Bogdan Kmiecik.
Okazją do rehabilitacji mogą być dla
Górnika mecze w Pucharze Polski.
Pierwszy z nich rozegrany zostanie
10 grudnia z pierwszoligową Gwardią
Opole. Z kolei 13 grudnia w hali Pogoń
odbędzie się tradycyjny turniej młodzików „Barbóręczna 2014”.

WG
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Na Stadion im. Ernesta Pohla wkraczają kolejne ekipy budowlane

foto: Stadion w Zabrzu

foto: Igor Cieślicki

W świetle nowych reflektorów

Nowe oświetlenie pozytywnie zdało testy

Na budowie Stadionu im. Ernesta Pohla
praca wre. – Ultranowoczesne oświetlenie
stadionu w Zabrzu przeszło testy pomiarowe. Wyniki są pozytywne. Sprzęt oświetleniowy spełnia najwyższe wymagania,
a jego parametry są zgodne m.in. z zaleceniami UEFA, które mówią o jednolitym
pokryciu całego pola gry, wraz z narożnikami – mówi Ludmiła Hernik ze spółki
Stadion w Zabrzu.
Przypomnijmy, że zastosowane w Zabrzu rozwiązania umożliwią realizację
transmisji telewizyjnych w jakości znacznie przewyższającej obowiązujące standardy. Elektroniczny układ stabilizujący
będzie zasilał lampy z częstotliwością
prądu 250 Hz, gdzie w tradycyjnym rozwiązaniu częstotliwość ta wynosi 50 Hz.
Dzięki wyższej częstotliwości wyeliminowane zostanie zjawisko migotania
obrazu przy ujęciach typu slow motion,
czyli spowolnionych, wykorzystywanych
przy powtórkach.
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adion w Zabrz
foto: St
u

prowadzenia robót w sposób
umożliwiający
organizację
meczów zgodnie z terminarzem rozgrywek Górnika
Zabrze.
Na
stadionie
instalowany jest
także system moniW połowie liMontaż nagłośnienia
toringu. Nowy obiekt
stopada
spółka
wyposażony
zostanie
Stadion w Zabrzu
w 171 kamer. Część z nich
podpisała umowę z wykopracować będzie 24 godziny na dobę,
nawcą robót ogólnobudowlanych
– Przedsiębiorstwem Budowlanym przez siedem dni w tygodniu. – CiekaDOMBUD S.A. – Zadanie obejmuje szereg wostką jest to, że w obrębie obiektu zainprac w ramach kontynuacji modernizacji stalowane zostaną kamery wyposażone
stadionu, w tym dokończenie prac muro- w reflektory podczerwieni, pozwalające
wych i żelbetowych z wykonaniem kładek na rejestrację zdarzeń w strefach o potenwejściowych. Wykonane zostaną również cjalnie ograniczonym oświetleniu. Całość
pomieszczenia kiosków gastronomicz- uzupełniona będzie urządzeniami do rejenych i toalet, posadzki ciągów komunika- stracji dźwięku – zwraca uwagę Ludmiła
cyjnych i pomieszczeń technicznych oraz Hernik. – Do rejestracji i przechowywania
centrum dowodzenia imprezą masową. obrazu oraz dźwięku wykorzystanych zoW ramach tego zadania wykonawca zde- stanie sześć serwerów, każdy z nich o pomontuje też cztery słupy oświetleniowe jemności 8 TB. Natomiast do oglądania
zlokalizowane w obrębie boiska. Wartość materiału na żywo oraz do zarządzania
całego zadania to około 16 milionów zło- systemem monitoringu przygotowanych
zostanie sześć stacji operatorskich wypotych – wylicza Ludmiła Hernik.
Prace mają potrwać nie dłużej niż pięć sażonych w najwyższej klasy pulpity sterumiesięcy, przy czym przez cały okres jące – dodaje. 
GOR
prac wykonawca zobowiązany jest do 

Trwa montaż systemu monitoringu oraz
nagłośnienia obiektu. Z pozytywnym wynikiem przeszło testy nowe oświetlenie.
W listopadzie podpisana została również
umowa z wybranym w przetargu wykonawcą robót ogólnobudowlanych. Mają
się one zakończyć w ciągu pięciu miesięcy.

Sport

foto: Ig

or Cieślicki

Otwarciu bieżni towarzyszyły zawody dla uczniów

Bieżnia lekkoatletyczna
z prawdziwego zdarzenia
powstała na terenie
obiektu Walki Makoszowy

Można stawać na starcie
– Ta bieżnia to bardzo wyczekiwany obiekt.
Bez niej nie mogliśmy rozgrywać zawodów. Teraz to się zmieni – mówi Wojciech
Kmieć, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14.
– Wygodniej się tu biega niż na sali gimnastycznej. Jest bardziej miękko. Tylko
przy starcie trochę kłuje w ręce – śmieje
się Nadia Furtak, czwartoklasistka z SP
nr 14.
– Lubię biegać i w szkole często biegamy.
Ale nie jest tak fajnie, jak tutaj – dodaje jej
koleżanka Ola Ambroziak.
Tartanowa bieżnia ma powierzchnię
3570 metrów kwadratowych. Wytyczone zostały na niej cztery tory. Powstało
niezbędne odwodnienie. Bieżnia została zaprojektowana zgodnie z wytyczny-

mi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
i Międzynarodowego Zrzeszenia Federacji Lekkiej Atletyki (IAAF). Można na
niej rozgrywać biegi krótko- i długodystansowe, z przeszkodami oraz przez
płotki
– Takiej bieżni jeszcze w Zabrzu nie było
– zwraca uwagę Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Budowa
kosztowała ponad 900 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu miasta. – Obiekt uzupełnia coraz bogatszą bazę rekreacyjnosportową naszego miasta. Obserwujemy,
że bieganie ma coraz więcej zwolenników.
Teraz w Zabrzu mają oni do dyspozycji
nie tylko urokliwe ścieżki leśne, ale także
profesjonalną bieżnię – zaznacza prezy-

foto: Igor Cieślicki

O takim obiekcie marzą wszyscy miłośnicy biegania. W Zabrzu
marzenie się spełniło. Na terenie obiektu Walki Makoszowy
oddana została w listopadzie do użytku bieżnia lekkoatletyczna z prawdziwego zdarzenia. Jej otwarciu towarzyszyły zawody dla uczniów zabrzańskich szkół.

Na mecie czekały pamiątkowe medale

dent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Zabrzański sport otrzymał wyjątkowy
prezent, który z pewnością będzie świetnie
spożytkowany. Dziękuję pani prezydent za
determinację. To pokazuje, że tam, gdzie
się chce, nie ma rzeczy niemożliwych –
mówi Borys Budka, poseł na Sejm RP
i zapalony biegacz.
W planach jest już kolejny etap prac. Zakłada on budowę trybun oraz wzbogacenie bieżni o elementy umożliwiające
trenowanie innych dyscyplin, m.in. skoku o tyczce. 
GOR
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Poziomo: 1 – coś z garderoby panów
w XIX w., 5 – podobno ma wielkie oczy, 8
– zniżka lub… stolica Maroka, 9 – zabawa
z okazji ślubu, 10 – nauczyciel Chopina,
11 – upał, 12 – w ludowej piosence zasiali owies, 14 – w nim kawa będzie dłużej
gorąca, 16 – zdrowe warzywo, 19 – rezultat, 21 – argentyńskie lub… Mrożka, 22 –
smaczliwka, 23 – opłata dla Charona, 24
– mineralna lub cukrowa, 26 – autor „Łysej śpiewaczki”, 28 – pali w przełyku, 29
– męski głos, 30 – kompres, 33 – świt, 35
– państwo Żydów, 37 – brązowy pigment
do wyrobu farb, 38 – materiał wybuchowy, 39 – członek koczowniczego szczepu
w Afryce, 40 – francuski Andrzej, 41 – miłośnik, 42 – maskowana peruką.
Pionowo: 1 – brat żony, 2 – sposób żywienia, 3 – nauczyciel zwierząt, 4 – kupisz je w Deichmannie lub CCC, 5 – stos,
6 – amortyzator, 7 – przepowiednia sporządzona na podstawie daty urodzenia,
13 – Dunikowski lub Myron, 15 – jednostajność, 17 – jubiler, 18 – walczą na niej
szermierze, 20 – 52 karty, 21 – smar do
maszyn, 25 – gatunek sikory, 27 – niejedna w bombonierce, 30 – część mikroskopu, 31 – najpierw był brzydkim
kaczątkiem, 32 – gdzie on nie może, tam
babę pośle, 34 – pierwiastek chemiczny
o symbolu At, 36 – grecka wyspa na Morzu Egejskim.

3

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Kto
nie pracuje, ten nie je”, nagrody otrzymują: Małgorzata Bochenek i Maria Gil –
poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, Irena Kowalska – poczęstunek w McDonald’s oraz Danuta Czajkowska – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór
nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 15 grudnia.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Bożena Janecka –
poczęstunek w McDonald’s, Antoni Tomczyk – poczęstunek w restauracji Balaton, Patryk Pajgis i Stanisław Gałda – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho
oraz Katarzyna Stańska – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Miłorząb, autorką cytowanego wiersza jest Halina Poświatowska, a myśl
Enniusza brzmi: „Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem”.
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F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu utworzą hasło, które należy
wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 15 grudnia pod adresem: Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 12/2014
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 15 grudnia. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Nagrody otrzymują: Genowefa Los – poczęstunek w restauracji Balaton oraz Sylwia Samosenek – poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła. Zwyciężczynie
prosimy o kontakt z redakcją do 15 grudnia.

ROZRYWKA

Niespiesznie płynie rzeka

3

Niespiesznie płynie rzekA wzdłuż dOliny.
Wielookienny na pAgórku dom.
A my żyjemy jak za KatarzyNy:
Oddani modłom, ufająCy snom...
RozstaNia dwudnioWego zniósłszy mękę,
Gość do nAs po złocistej miedzy mknie.
W salonie bAbcię ucAłuje w rękę,
A na cieMnawych schodacH w usTa – mnie.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

STARA
SZKOŁA

Z 13 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 15 grudnia.

4

1. sznur sań za końskim
zaprzęgiem,
2. spłaszczone koło,
3. jego praca polega na
rozśmieszaniu,
4. Mars lub Jowisz,
5. polowy to lazaret,
6. w przydomowym jest
marchewka, pietruszka,
koper,
7. dykta,
8. przerywają film w najciekawszym momencie.

1

2

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 15 grudnia.
5
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Jamesa
Fenimore’a Coopera, 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 15 grudnia.
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Kultura
Już 5 grudnia rusza Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy

Parada przejdzie 5 grudnia z Galerii Zabrze na plac Wolności

Będzie prowadzona przez Świętego Mikołaja barwna parada.
Na scenie wystąpią dzieciaki, a na placu Wolności rozbłyśnie
tradycyjna choinka. W piątek, 5 grudnia, zainaugurowany zostanie Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy. Atrakcji nie zabraknie aż do 19 grudnia.

foto: Dawid Klein/MOK

– Zapraszamy 5 i 19 grudnia na magiczne imprezy „Idą Święta”, otwierające
i kończące Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy – mówi Katarzyna Flak z Miejskiego Ośrodka Kultury. – W tych dniach
centrum Zabrza wypełni się iście bajkową
scenerią. Będzie unikatowa parada Świętego Mikołaja. Wśród pachnących lasem

Na scenie wystąpi góralska kapela

choinek, aromatu grzanego wina i pierników na mieszkańców Zabrza czekać
będzie moc świątecznych niespodzianek
– dodaje.
Parada wyruszy 5 grudnia około godziny 15 z Galerii Zabrze na plac Wolności, gdzie uroczyście zostanie zapalona
miejska choinka. Nie zabraknie atrakcji
dla najmłodszych. Będą pluszaki oraz
konkursy z nagrodami. Będzie można
obejrzeć bajkę „Figlarze w poszukiwaniu
świąt”. Pojawią się również akcenty muzyczne, które przywołają klimat nadchodzących świąt. Zaplanowano występy
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 39.
Wszystkich, którzy tego dnia pojawią się
na placu Wolności, koncertowo przywita
Dziecięcy Zespół Góralski „Zawaternik”.

Finałowa impreza odbędzie się 19 grudnia. Już od godziny 15 planowane są
interaktywne animacje dla dzieci i konkursy z nagrodami. Będzie okazja, by
zobaczyć noworoczną szopkę po śląsku
oraz żywą szopkę bożonarodzeniową.
Dla zabrzan zagra Kapela Góralska
HAJDUK. Tradycyjnie zostanie przekazane Betlejemskie Światło Pokoju, a dla
mieszkańców odbędzie się Wigilia.
Świąteczne atrakcje będą dostępne od
5 do 19 grudnia w godz. od 10 do 18. Na
jarmarku będzie można zaopatrzyć się
m.in. w świąteczne ozdoby i smakołyki.
Dodatkowo, 5 i 19 grudnia, będą rozdawane żywe choinki, a chętni będą mogli wybrać się na przejażdżkę bryczką.
Organizatorami Zabrzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego są Urząd
Miejski w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejski
Ośrodek Kultury w Zabrzu. Partnerem
przedsięwzięcia jest Hufiec ZHP Zabrze.

MM

foto: Igor Cieślicki

foto: Dawid Klein/MOK

W blasku świątecznej choinki

Na placu Wolności rozbłyśnie choinka

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. Zdjęcie na okładce: Bogusław
Makar. 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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wokół nas

Nasze Zabrze Samorządowe 12/2014

35

36

Nasze Zabrze Samorządowe 12/2014

