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Boże Narodzenie
daje nam radość
i wzbudza nadzieję.
Niech w tym trudnym czasie pandemii
Święta będą pełne bliskości,
miłości i pokoju.
Na Święta
i Nowy 2021 Rok
życzę zdrowia,
błogosławieństwa Bożego,
możliwości realizacji planów
i spełnienia marzeń.
Małgorzata
Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Ubiegłoroczna stajenka w kościele św. Andrzeja Fot. arch. parafii

PANDEMIA KORONAWIRUSA SPRAWIŁA, ŻE TEGOROCZNE
BOŻE NARODZENIE BĘDZIE INNE NIŻ ZWYKLE

Świąteczne refleksje
Przed nami wyjątkowe dni. Trwający adwent i zbliżające się Boże Narodzenie to czas,
gdy warto się zatrzymać i zadbać o to, co najcenniejsze.

O

tym, że te święta będą wyglądały inaczej niż dotychczas,
mówi ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu. – Myślę, że warto tu wspomnieć
o
dwóch
sprawach.
Z jednej strony mamy zewnętrzne
przygotowania, zakupy, potem
samo świętowanie w rodzinie.
Jednak jest też drugi aspekt, czyli
to, co ma pozostać po tych świętach. To nasze przeżycia osobiste.
Z uwagi na panującą sytuację tego
pierwszego elementu zostajemy
pozbawieni w większym gronie.
Nie wiemy też na chwilę obecną,
jak będzie wyglądało przeżywanie
świąt w kościele. Na to nie mamy
wpływu. Ale pandemia nie jest
w stanie zabrać nam tego, co
przeżywamy w środku. Każdy będzie miał okazję do głębszej refleksji, do indywidualnego pójścia
do kościoła. Być może okaże się,
że święta ogołocone z tego
wszystkiego co zewnętrzne, będą
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niepowtarzalne – podkreśla ks.
Arkadiusz Kinel.
Dla wielu osób, które dotychczas nie wyobrażały sobie świąt bez
wyjazdu, będzie to także wyjątkowa
sytuacja. – Ci ludzie staną przed
trudnym wyborem. Ale może przeżycie tych świąt w domu będzie niektórym potrzebne do odbudowania relacji w rodzinie. Można
spróbować popatrzeć na ten czas
pandemii jak na szansę. Jest takie
powiedzenie: Jak Pan Bóg zamyka
drzwi, zaraz otwiera okno. Czegoś
zostajemy pozbawieni, ale jednocześnie otrzymujemy coś innego,
być może bardziej cennego. Zacznijmy cenić rzeczy, które wokół
siebie mamy. Być może przy naszym stole świątecznym w tym
roku kogoś zabraknie. To czas, żeby
uświadomić sobie, jak łatwo można
dotknąć w sposób osobisty straty
i spróbować popatrzeć na nasze życie z innej perspektywy – mówi ks.
Arkadiusz Kinel.

To, jak będziemy wspominać
tegoroczne święta, zależy tylko od
nas samych. – Lubimy wracać we
wspomnieniach do spędzonych
wspólnie chwil. Każdy ma na pewno takie, które wspomina szczególnie. Święta, które pamiętam
z rodzinnego domu, były bardzo
religijne, spędzone w gronie rodziców, dziadków, którzy dbali o to,
by tak właśnie było. Nie wyobrażaliśmy sobie świąt spędzonych
w sposób świecki, bez celebracji
w kościele. Było dzielenie się
opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd. Może były to święta skromniejsze, biedniejsze, ale i nas cieszyły prostsze rzeczy, potrafiliśmy
dostrzec w drobnych sprawach
wielkie radości, a czas spędzony
z bliskimi był bezcenny. O tym warto pamiętać, by ten zewnętrzny
blichtr, jaki często towarzyszy
świętom, nie przysłonił nam tego,
co najważniejsze – podsumowuje
ks. Arkadiusz Kinel.
MM
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RUSZA KOLEJNA INWESTYCJA W RAMACH
ROZBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Ekologiczne
ciepło
popłynie
do Rokitnicy
i Helenki
Kilka tysięcy mieszkań uzyska dostęp do ekologicznego
ciepła, a do atmosfery będzie się dostawać zdecydowanie mniej zanieczyszczeń. W Zabrzu rusza właśnie budowa prawie trzech kilometrów nowej sieci ciepłowniczej.
To drugi etap wartego łącznie ponad 40 mln zł projektu,
dzięki któremu dwie północne dzielnice miasta zyskają
dostęp do ekologicznego ciepła systemowego.
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To

największy projekt Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w jego historii i jeden z największych tego typu projektów w Polsce – podkreśla wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski. –
Mało kto sięgnął po środki unijne
w zakresie rozwoju ciepłownictwa, ponieważ nie jest to takie
proste. Żeby móc to zrealizować,
trzeba było po pierwsze mieć
własną sieć ciepłowniczą. Zabrze
ją ma i należy pod tym względem
do niewielu miast. Drugim warunkiem było węglowe źródło ciepła. W innych przypadkach Unia
Europejska nie dofinansowywała
tego rodzaju przedsięwzięć – dodaje.
Podpisana w listopadzie umowa dotyczy budowy prawie 3-kilometrowego odcinka sieci prowadzącego do osiedli w dzielnicach
Rokitnica i Helenka. Wartość inwestycji to ponad 13 mln zł, z czego
ponad 6 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.
Przypomnijmy, że w sierpniu podpisana została umowa na realizację I etapu projektu. Obejmuje on
budowę podziemnej sieci ciepłowniczej przebiegającej wzdłuż ul.
Jordana, przez teren osiedla Helenka, aż do punktu włączenia na
terenie likwidowanej kotłowni przy
ul. Niepokólczyckiego. Wartość robót, które są aktualnie prowadzone, to 3,6 mln zł.

Łącznie w ramach zaplanowanej na lata 2020–2023 inwestycji
powstanie 9,2 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię
Fortum Miechowice z dzielnicami
Helenka oraz Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. W efekcie zlikwidowana
zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w Rokitnicy, a kilka tysięcy
mieszkań zyska podłączenie do
ekologicznego ciepła sieciowego.
Efektem projektu będzie spadek
emisji gazów cieplarnianych oraz
pyłów.
– To wielka inwestycja, która będzie przynosiła efekty w przyszłości
– zwraca uwagę wiceprezydent
Krzysztof Lewandowski. – Cieszymy
się, że możemy realizować to
przedsięwzięcie przy wsparciu Unii
Europejskiej i firmy Fortum. Dzięki
temu Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie
musiało sfinansować około 40 procent wartości inwestycji – dodaje.
– W trakcie realizacji inwestycji
będziemy korzystali z rur preizolowanych wyprodukowanych przez
firmę z Zabrza. Prace będą prowadzone przez dwa lata zarówno na
terenach miejskich, jak i leśnych –
podsumowuje Mirosław Nowakowski, wiceprezes Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Energoterm.
GOR

POPRAWA JAKOŚCI
POWIETRZA
TO PRIORYTET
MAŁGORZATA MAŃKASZULIK,
prezydent Zabrza
Poprawa jakości powietrza
jest zadaniem
priorytetowym dla Zabrza, a rozwój
sieci ciepłowniczej to najlepszy sposób
na skuteczną
walkę z niską emisją. To nie węgiel jest źródłem problemu, ale
domowe paleniska węglowe.
Mamy w Zabrzu i w okolicy
zmodernizowane, nowoczesne
ciepłownie oraz miejskie sieci
przesyłowe. Dlatego w oparciu
o ten potencjał podejmujemy
inwestycje, które pozwalają na
wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ostatnich
latach w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy w Zabrzu ponad
14 tysięcy mikroinwestycji za
kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana teraz umowa to kolejny
krok w kierunku zapewnienia
mieszkańcom Rokitnicy i Helenki dostępu do ekologicznego ciepła systemowego.
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41 mln zł
to łączna wartość składającego
się z czterech etapów projektu

14,3 mln zł
to wysokość pozyskanego
przez miasto dofinansowania

10 mln zł
przeznacza na realizację
inwestycji firma Fortum
Sieć wykonywana jest z nowoczesnych rur preizolowanych
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Fot. UM Zabrze
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TEGOROCZNA BARBÓRKA BYŁA OBCHODZONA
W DUŻO SKROMNIEJSZEJ FORMIE

Szczęść Boże,
górniczej braci!

Tegoroczne obchody Barbórki miały kameralną formę

Fot. UM Zabrze

Pandemia koronawirusa sprawiła, że nie odbywają się tradycyjne Barbórki. Górnicze
święto z pewnością jest jednak okazją do przypomnienia, że kompleks zabrzańskich kopalń został w tym roku uznany za Pomnik Historii w Polsce. Tym zaszczytnym wyróżnieniem, a zarazem najwyższą formą ochrony, obejmowane są najcenniejsze obiekty zabytkowe w kraju.

K

ompleks kopalń zabrzańskich
stał się 109. Pomnikiem Historii
w Polsce. Jest jednym z sześciu
obiektów tej rangi w województwie
śląskim. – To ogromne wyróżnienie,
ponieważ ten prestiżowy status
przyznawany jest wyłącznie miejscom o szczególnej wartości historycznej, naukowej, artystycznej
i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski – pod-
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kreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Status Pomnika Historii to
duże wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie – zwraca uwagę Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
które w 2017 r. wspólnie z miastem
złożyło wniosek o uznanie zabrzańskich kopalń za Pomnik Historii.
– Zgodnie z ustawą o ochronie za-

bytków, wpis na tę listę stanowi najwyższą formę ochrony zabytku
w Polsce – dodaje.
Na prestiżową listę trafiły w tym
roku trzy powiązane historycznie
obiekty ilustrujące rozwój górnictwa węgla kamiennego na Górnym
Śląsku. To należące do kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza kopalnia
Królowa Luiza – jedna z dwóch
pierwszych (koniec XVIII w.), a zara-
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Kopalnia Guido

Trasa wodna w Sztolni Królowa Luiza

Fot. Tomasz Jodłowski

zem najstarsza zachowana kopalnia węgla kamiennego na terenie
regionu i całego kraju, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – najdłuższa w skali kontynentu budowla inżynieryjna związana z górnictwem węgla kamiennego o charakterze transportowo-odwadniającym oraz Kopalnia Guido – przykład
założonej w połowie XIX w. kopalni
prywatnej.

„Zabytkowe kopalnie w Zabrzu stanowią ważne świadectwo dziejów
kluczowej gałęzi przemysłu górnośląskiego. Szybko rozwijające się od
końca XVIII w. górnictwo uczyniło
z Górnego Śląska największe do
chwili obecnej zagłębie węgla kamiennego na obszarze kraju, a ponadto stało się kamieniem milowym
w procesie industrializacji i urbanizacji regionu, uchodzącego odtąd za je-

Fot. MGW

den z największych i najważniejszych
okręgów przemysłowych w Europie.
Rejon obecnego Zabrza odegrał
w tym procesie kluczową rolę,
zwłaszcza w jego początkach” – napisano w uzasadnieniu przyznania zaszczytnego tytułu. Status Pomnika
Historii nadawany jest przez prezydenta RP na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
GOR

BARBÓRKA 2020
Uroczystości barbórkowe to ważna część
śląskiej tożsamości. Na przestrzeni lat zmieniały swoją
formułę, jednak zawsze był to czas podniosły dla Górników,
ich rodzin oraz najbliższych. Nie inaczej będzie w tym roku,
bo choć trwająca epidemia wpłynie mocno na ich kształt
i wymiar, to jednak jak zawsze będą wzbudzały
w nas dumę i poczucie solidarności.
Życzę wszystkim Górnikom nieustającej opieki Świętej
Barbary, bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym.
Ze śląskim Szczęść Boże
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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DO KOŃCA ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
KONKURSU „ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN”

Zgłoś swój pomysł
na biznes
Do końca grudnia przedłużony został termin składania projektów w ramach ósmej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Na autorów najlepszych pomysłów czekają m.in.
nagrody pieniężne, pomieszczenia pod działalność gospodarczą, obsługa prawna i podatkowa czy też coaching biznesowy.

To

już ósma edycja konkursu,
którego celem jest zwiększenie aktywności mieszkańców
w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w Zabrzu – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Na laureatów, jak co roku, czekają cenne nagrody – dodaje.
Łączna pula nagród w siódmej
edycji konkursu wyniosła ponad
200 tys. zł. Od początku organizacji
przedsięwzięcia kwota ta sięgnęła
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7 edycji
konkursu odbyło się
do tej pory

146 osób
wzięło w nich udział

92 partnerów
ufundowało nagrody
w konkursie

1 milion
złotych to ich łączna wartość

już miliona złotych. Laureaci mogą
liczyć nie tylko na nagrody pieniężne. Czekają oferty wynajęcia biura
za symboliczną złotówkę, szkolenia, sprzęt biurowy czy też obsługa
prawna.
– W ramach konkursu osoby
rozpoczynające działalność gospodarczą otrzymują merytoryczne,
rzeczowe i finansowe wsparcie od
doświadczonych przedsiębiorców
prowadzących działalność na terenie Zabrza oraz od miasta – mówi
Mariola Wnętrzak-Sadłocha z Zabrzańskiego Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Przypomnijmy, że w rozstrzygniętej we wrześniu siódmej edycji konkursu zwyciężył przygotowany przez Dominikę Dąbrowską
projekt rozwoju marki „TRZYKĄTY”. To prowadzona przez laureatkę pracownia artystyczna. Drugie
miejsce zajęła Dominika Cymerman, autorka projektu „Ambiente
– koncepcja rozwoju pracowni
projektowej”. Na trzecim znalazły
się Joanna Mikitin i Anna HolewaCosar, których pomysł na biznes
dotyczył podłogowych naklejek
aktywizujących.
Teraz można pójść ich śladem.
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym z nich uczestnicy muszą
złożyć wypełnione formularze,
w których sporządzają biznesplan.

W drugim etapie konkursu nadesłane biznesplany zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym
przez
kapitułę
konkursu.
Szczegółowych informacji na
temat konkursu „Zabrzański Biznesplan” udziela Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
(ul. Powstańców Śląskich 3, nr tel.
32 273-97-75, e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl).
GOR

ZNAMY WYNIKI VII EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Miasto zrealizuje
projekty wybrane
przez mieszkańców
Ponad 5 milionów złotych to wartość projektów, jakie zostaną zrealizowane w ramach
VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. W listopadzie poznaliśmy wyniki
głosowania mieszkańców.

R

ealizacja budżetu obywatelskiego w naszym mieście potwierdza, że zabrzanie aktywnie włączają
się w życie miasta, a w szczególności
swoich dzielnic i osiedli – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Ponadto są dobrze zintegrowaną społecznością, która chce
i potrafi wykorzystać każdą sposobność do poprawienia jakości życia
w najbliższym otoczeniu. W VII edycji
Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili wiele ciekawych pomysłów. Dwadzieścia
cztery z nich zostaną zrealizowane.
Jestem przekonana, że następne
edycje budżetu obywatelskiego dadzą możliwość wyboru kolejnych
kreatywnych pomysłów i już dzisiaj
zachęcam do wzięcia w nich udziału
– dodaje.
W tym roku pod głosowanie
mieszkańców trafiło 59 wniosków,
które wcześniej przeszły pozytywnie
ocenę formalną. Pięć z nich dotyczyło projektów ogólnomiejskich, pozostałe – dzielnicowych. W trwającym
od 15 do 30 października głosowaniu wzięło udział ponad 12 tysięcy
mieszkańców. Największą frekwencję odnotowano w Grzybowicach
(17,43 procent), w Zaborzu Południe
(13,35 procent) oraz na osiedlu Młodego Górnika (12,77 procent).
Najwięcej głosów zdobył ogólnomiejski projekt „Fajne Zabrze – infra-

struktura rowerowa i artystyczna”,
na który zagłosowało w sumie 3240
osób. Drugi z projektów ogólnomiejskich, który zostanie zrealizowany
w ramach VII edycji Zabrzańskiego
Budżetu Obywatelskiego, otrzymał
1664 głosy. Za kwotę 500 tys. zł powstanie „Zielony park na Zaborzu”.
Wśród wniosków dzielnicowych
najwięcej głosów zdobył projekt
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59 projektów
oceniali mieszkańcy w ramach
VII edycji Zabrzańskiego
Budżetu Obywatelskiego

12 tysięcy
osób wzięło udział w trwającym
od 15 do 30 października
głosowaniu

2 projekty
ogólnomiejskie zostaną wpisane
do projektu przyszłorocznego
budżetu

22 projekty
dzielnicowe będą realizowane

„Bezpieczne Zabrze – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, na
który zagłosowało 1609 osób (Mikulczyce). Za nim uplasował się projekt zgłoszony w dzielnicy Centrum
Północ „Remont łazienek i usunięcie
barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im.
Adama Mickiewicza w Zabrzu”, na
który swój głos oddało 1000 osób.
Trzecie miejsce pod względem liczby oddanych głosów zajął projekt
„Plac zabaw, siłownia pod chmurką
– flow park, boisko do piłki plażowej
/Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej” (Zaborze Północ, 823
głosy).
Do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok zostaną ostatecznie
wpisane 24 wybrane przez mieszkańców Zabrza projekty – dwa ogólnomiejskie i 22 w poszczególnych
dzielnicach miasta.
Do tej pory w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano już 75 inwestycji za kwotę
ponad 15,8 mln zł. To m.in. nowoczesne i bezpieczne boiska, place zabaw
czy też międzyszkolna pracownia
pierwszej pomocy albo pierwszy
w mieście ogrodzony wybieg dla
psów. W trakcie realizacji jest obecnie kolejnych 36 wybranych przez
mieszkańców projektów.
GOR

ZA NAMI LISTOPADOWA SESJA RADY MIASTA

Podatek od nieruchomości
w Zabrzu nie wzrośnie
Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok uchwalili radni podczas listopadowej sesji Rady Miasta. Opłaty zostały utrzymane na poziomie z tego roku. To kolejna forma
wsparcia ze strony miasta w dobie pandemii.

R

adni przyjęli uchwałę określającą
stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok. Zostały one utrzymane na poziomie z 2020 r. Ustalili także stawki podatku od środków
transportowych oraz wysokości
opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie miasta w 2021 r.
W listopadzie radni zmienili również uchwałę w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 r. To
efekt wynikającego z pandemii
ograniczenia zadań z obszaru zatrudniania i rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych. Zaoszczędzone środki, w kwocie prawie
350 tys. zł, zostały przeznaczone na
zadania z zakresu likwidacji barier
architektonicznych.
GOR

Panorama Zabrza

Fot. Um Zabrze

RADA MIASTA ZABRZE – POSIEDZENIA KOMISJI
KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

KOMISJA OŚWIATY

15.12 godz. 16.00 – Opiniowanie wniosków komisji
oraz analiza projektu budżetu na rok 2021.

17.12 godz. 15.00 – Problemy i sukcesy zabrzańskich
liceów. Komisja wyjazdowa.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU
MIASTA

KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

15.12 godz. 14.00 – Akcja zima, utrzymanie dróg
i chodników w okresie zimowym.
KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA
9.12 godz. 14.00 – Stan instytucji kultury w czasie
i po pandemii na koniec roku 2020 (działalność, problemy,
straty finansowe, najważniejsze plany na 2021, wnioski
budżetowe).

14.12 godz. 14.00 – Zapoznanie się z zabrzańskim
systemem wsparcia osób bezdomnych.
KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
14.12 godz. 12.00 – Obiekty sportowe przy placówkach
oświatowych w mieście. Aktualny stan i plan rozwoju.
KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
10.12 godz. 14.00 – Działania profilaktyczne w temacie
uzależnień na terenie Zabrza.

W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego, dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov 2,
radni Rady Miasta (w tym przewodnicząca Rady) w ramach dyżurów przyjmują
interwencje mieszkańców wyłącznie telefonicznie. Biuro Rady Miasta – tel. 32 27 39 750.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wiele radości, szczęścia, miłości
oraz błogosławieństwa Bożego.
Niech te święta będą czasem odpoczynku,
refleksji i wyciszenia w gronie najbliższych.
W tych wyjątkowych dniach życzymy również wszelkiej
pomyślności i sukcesów w Nowym 2021 Roku.
Łucja Chrzęstek-Bar
Przewodnicząca Rady Miasta wraz z Radnymi
NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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reklama

NASZE PLACÓWKI:
Zabrze, ul. Park Hutniczy 12, tel. 32 271 68 79
Bytom – Stroszek, ul. Strzelców Bytomskich 200, tel. 32 778 34 54
Bytom – Centrum, ul. Strzelców Bytomskich 16a, tel. 32 280 10 55

Serdecznie zapraszamy dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
i opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Zajęcia specjalistyczne w naszym przedszkolu to m.in.:
● TERAPIA LOGOPEDYCZNA ● TERAPIA SI ● TERAPIA BEHAWIORALNA ●
● TERAPIA RĘKI ● ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM ●
● OPIEKA PSYCHOLOGICZNA ●
Posiadamy doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz bogato wyposażone gabinety
specjalistyczne. Specjalizujemy się w prowadzeniu dzieci
z autyzmem i zespołem ASPERGERA.

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
ODCZYTY WODOMIERZY
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, iż z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego odczyty
wodomierzy indywidualnych nie będą wykonywane przez pracowników spółki

W związku z powyższym prosimy o odczytanie i przekazanie do
Zarządcy, aktualnych stanów wodomierzy indywidualnych,
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r.
telefonicznie, e-mailem, poprzez e-biuro lub pisemnie .
REB 1
REB 2
REB 3
REB 4
REB 5
REB 6

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

(32) 271 18 82
(32) 271 26 45
(32) 271 03 15
(32) 271 29 40
(32) 272 29 96
(32) 271 42 05

e-biuro

e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

reb1.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
reb2.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
reb3.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
reb4.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
reb5.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
reb6.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

: https://ebok.zbm-tbs.zabrze.pl

Brak podania odczytu spowoduje przyjęcie do rozliczenia średniej wartości zużycia wody.
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Przypominamy o obowiązku legalizacji wodomierzy!
NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

ADWENT I OKRES ŚWIĄT TO DOBRY CZAS DO REFLEKSJI NAD SWOIM ŻYCIEM

Nie odkładajmy ważnych
decyzji na później
Grudzień to szczególny okres, a panująca pandemia dodatkowo skłania nas do refleksji.
Spędzane w węższym niż dotychczas gronie Boże Narodzenie może okazać się dla niektórych osób wyzwaniem, ale i mobilizacją, by grudzień stał się również miesiącem przemiany wewnętrznej czy zmiany swoich dotychczasowych złych nawyków i przyzwyczajeń.

A

dwent, jak wiemy, zawsze był
okresem spotykania się, planowania wspólnej wieczerzy wigilijnej,
myślenia o nadchodzącym Bożym
Narodzeniu. W tym roku będzie to
pierwszy taki adwent w historii nie
tylko Polski, ale i świata, objęty pandemią i wieloma związanymi z nią
obostrzeniami – mówi Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu. – Narzucone
zmiany mają też swoje konsekwencje. Przede wszystkim chodzi tu
o wspólnotę. Ludzie, z uwagi na ten
trudny czas, ograniczają kontakty. Jeśli spotkania, to oczywiście z zachowaniem wszelkich rygorów. Myślę, że
należy rozsądnie podchodzić do tej
całej sytuacji. Przestrzeganie wymogów tak, ale nie powinniśmy też popadać w skrajność i bać się siebie.
Równie dotkliwa, jak i nie gorsza od
koronawirusa, jest samotność. Mam
tu na myśli samotność nie tylko wtedy, kiedy człowiek jest sam, ale kiedy
zaczyna się od ludzi izolować, a nawet wręcz bać. Z tym trzeba by się jakoś zmierzyć i tę barierę pokonać
– dodaje Jan Szulik.
Jak podkreśla znany zabrzański
społecznik Kazimierz Speczyk, nie
wolno zapominać o tradycji. – Na
święta czekają wszyscy, bez względu
na wiek. Do dziś pamiętam zapach
świąt w moim rodzinnym domu i towarzyszącą temu atmosferę. Pachniało choinką, rybą, pomarańczami
i zabawkami, które robił dla nas własnoręcznie tata. Cieszyć się trzeba
umieć, a mam wrażenie, że wielu

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

o tym zapomina. Niech cieszy nas
każdy krok wykonany w dobrą stronę, każdy mały sukces w zwalczaniu
słabości. Przekazujmy to dalej. Zatrzymajmy się na chwilę. Uzależnienia to nie tylko alkohol czy inne używki. Dzisiejszy świat pogrąża się też
w uzależnieniu od wynalazków, które
miały ułatwić nam życie, a stały się
utrapieniem naszych czasów. Mam
tu na myśli uzależnienie od Internetu, telefonów, których nie potrafimy
odłożyć i cierpią na tym nasze kontakty z bliskimi. Wyobcowanie, powierzchowność kontaktów i samotność jaka temu towarzyszy to
mieszanka wybuchowa – podkreśla
Kazimierz Speczyk.
Samotność w połączeniu z problemem nałogu może nieść trudne
i nieprzewidziane konsekwencje. Dlatego tak ważne jest, by ten okres
przedświąteczny dobrze wykorzystać
i skłonić samego siebie do złożenia
ważnych postanowień. – Zajmuję się
przeróżnymi uzależnieniami, stąd
mój apel: postarajmy się złożyć obiet-

nicę i postanowić sobie na przykład,
żeby w adwencie unikać alkoholu.
To jest apel do osób, którym alkohol szkodzi, u których powoduje destrukcję. Warto też wykazać się większą empatią i zrozumieniem dla
otoczenia, czasem odrobina życzliwego uśmiechu czy serdeczności wystarczy, by zażegnać niepotrzebne
konflikty, które nic dobrego do naszego życia nie wnoszą – zaznacza Jan
Szulik.
– Gdy człowiek borykający się
z uzależnieniem rozpoczyna okres
abstynencji, to po jakimś czasie odczuwa radość, że w pewnym momencie swojego życia został wyzwolony
z uzależnienia. I ta radość staje się
siłą napędową do tego, by przekazywać ją innym. Żeby coś zmieniło się
w naszym życiu, musimy się otworzyć. Pan Bóg nie zrobi nic za mnie,
dopóki się nie otworzę. O tym trzeba
pamiętać – mówi Kazimierz Speczyk.
A co wobec tego z osobami, którym mimo dobrych chęci do tego,
by zmierzyć się ze swoim problemem, nie wystarczy wsparcie najbliższych i własna determinacja?
Ważne, by nie wahać się prosić o pomoc specjalistów. – Wszystkie nasze
zabrzańskie ośrodki pracują na pełnych obrotach. Dlatego apeluję, by
nie odkładać decyzji o zmianie swojego życia. Jeśli ktoś podjąć ją powinien, niech to zrobi teraz, w grudniu.
Czekamy na państwa z otwartymi
ramionami i mocno kibicujemy
wszystkim, żeby się udało – podsumowuje Jan Szulik.
MM
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Artyści Filharmonii Zabrzańskiej podczas Festiwalu Chopinowskiego w austriackim Gaming

Fot. FotoLois.com, Alois Spandl

FILHARMONIA ZABRZAŃSKA TO JEDNA Z ZALEDWIE
TRZECH TAKICH INSTYTUCJI KULTURY W REGIONIE

Urodziny filharmonii
inne niż zwykle
Siedemdziesiąt lat minęło właśnie od chwili, gdy melomani mogli posłuchać pierwszego
koncertu w wykonaniu artystów Filharmonii Górniczej, czyli dzisiejszej Filharmonii Zabrzańskiej. Dziś zespół liczy 60 muzyków, którzy niezmiennie zachwycają słuchaczy na
całym świecie.

P

oczątki Filharmonii Zabrzańskiej
sięgają wiosny 1950 r. Powstało
wówczas Towarzystwo Miłośników
Filharmonii Górniczej, do którego
zadań należało zapewnienie nowo
powstałej orkiestrze bytu finansowego. Wśród założycieli zespołu był
wybitny kompozytor, aranżer, pianista i dyrygent Edward Czerny. Kilka miesięcy później artyści po raz
pierwszy wystąpili na scenie.
– Od inaugurującego działalność koncertu do czasów dzisiejszych zespół przeszedł długą drogę, znaczoną nazwiskami muzyków, artystycznych szefów, wybitnych solistów i dyrygentów, przyjaciół, mecenasów kultury oraz zwykłych społeczników. Była to także
droga kilkunastu tysięcy koncertów w
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kraju i na świecie – podkreśla Sławomir Chrzanowski, dyrektor i dyrygent
Filharmonii Zabrzańskiej od 30 lat.
Zadaniem zespołu w pierwszych latach funkcjonowania stało
się popularyzowanie muzyki wśród
klasy robotniczej śląskich zakładów
pracy. Szybko wykształcił się też
drugi podstawowy nurt działalności zespołu – szczególnie pielęgnowany do dziś. Orkiestra, jako jedna
z pierwszych w kraju, zaczęła organizować koncerty ze specjalnie
przygotowanymi programami dla
dzieci i młodzieży.
Na przestrzeni lat z zabrzańską
orkiestrą koncertowali najwybitniejsi artyści z kraju i zagranicy,
m.in. Wiesław Ochman, Andrzej
Hiolski, Grażyna Brodzińska, Piotr

Paleczny, Krystian Zimerman. Zabrzańscy filhar-monicy uświetniają
najważniejsze wydarzenia z życia
miasta, regularnie uczestniczą też
w popularnych festiwalach.
Od maja 2010 r. Filharmonia
Zabrzańska ma do dyspozycji nową
siedzibę, która przygotowana została przy ul. Park Hutniczy. Remont pochodzącej z 1911 r. dawnej
biblioteki Donnersmarcków, i stworzenie w niej sali koncertowej
z prawdziwego zdarzenia, zajął trzy
lata i kosztował ponad 9,5 mln zł.
Prawie 6 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę dołożyło miasto.
Na klimatyzowanej widowni może
teraz zasiąść prawie dwustu słuchaczy.
GOR
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZABRZU OBCHODZIŁA
W LISTOPADZIE JUBILEUSZ 75-LECIA

Jubileusz naszej
książnicy
Była pierwszą instytucją kultury, jaka po wojnie rozpoczęła w Zabrzu regularną działalność. Rozwija ją prężnie do dziś. 15 listopada minęło 75 lat od otwarcia w naszym mieście biblioteki.

N

iestety, pandemia pokrzyżowała nasze plany, co nie oznacza,
że całkowicie zrezygnowaliśmy
z uczczenia tej ważnej dla nas rocznicy – podkreśla Tomasz Iwasiów,
dyrektor MBP w Zabrzu. – W związku z jubileuszem udało nam się wydać księgę jubileuszową „Obecność
słowa w Zabrzu”, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata.
Mamy nadzieję, że książka będzie
dla wszystkich pracowników i czytelników powodem do dumy, ale również materialnym świadectwem naszej aktywności. Udało nam się
także zrealizować planowane od lat
postawienie nowego pomnika nagrobnego naszemu patronowi Jerzemu Fusieckiemu – dodaje.
To właśnie pochodzącemu z Krakowa bibliotekarzowi zawdzięczamy
powstanie naszej książnicy. Jerzy
Fusiecki przyjechał do Zabrza wiosną
1945 r. Z grupą skrzykniętych naprędce współpracowników doprowadził do otwarcia placówki. Oficjalna ceremonia odbyła się 15
listopada 1945 r. W ten sposób biblioteka stała się pierwszą po wojnie
instytucją kulturalną, która rozpoczęła w Zabrzu regularną działalność.
Już w pierwszych latach działalności rozpoczęto budowę sieci placówek filialnych w poszczególnych
dzielnicach. Z końcem lat 50. biblioteka liczyła 14 jednostek terenowych, 110 tysięcy tomów w księgozbiorze oraz 16 tysięcy zapisanych
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Wydany z okazji jubileuszu album

Fot. MBP

czytelników. Na początku 1985 r.
biblioteka otrzymała od miasta budynek przy ul. ks. Józefa Londzina
3. Lata 2002–2008 to okres kompleksowej komputeryzacji placówki
oraz przetwarzania katalogów
w zapis cyfrowy. W lutym 2008 r. zabrzańska książnica stała się drugą
w Polsce, i pierwszą w województwie śląskim, całkowicie skomputeryzowaną w systemie PROLIB miejską biblioteką publiczną.
Zabrzańska biblioteka, którą
tworzą obecnie Wypożyczalnia
Centralna, Czytelnia Ogólna i dziewiętnaście filii na terenie całego Zabrza, nie tylko zapewnia czytelnikom
dostęp
do
bogatego
księgozbioru. Podejmuje również
szereg innych inicjatyw.
– Starając się uatrakcyjnić swoją ofertę i dotrzeć z nią do czytelników w różnym wieku i o różnych

zainteresowaniach, stale rozbudowujemy także zbiory specjalne:
przede wszystkim kolekcję audiobooków, a także gier planszowych.
Chętnym oferujemy również możliwość wypożyczenia e-czytników
– zwraca uwagę Tomasz Iwasiów.
– Czytelników, którzy lubią dzielić
się wrażeniami ze swoich lektur
i rozmawiać o nich, zapraszamy na
spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki oraz cyklu „Rokita czyta”.
Osoby, które mają trudności z dotarciem do biblioteki, mogą skorzystać z usługi „Książka na telefon”. Regularnie organizujemy
wystawy plastyczne i fotograficzne, promując przede wszystkim
naszych lokalnych i regionalnych
twórców – dodaje.
– Dziękuję za konsekwentną,
pełną zaangażowania pracę na
rzecz upowszechniania literatury,
rozwoju czytelnictwa i promocji kultury słowa w naszym mieście. Zabrzańska biblioteka przyciąga coraz
to
nowych
czytelników,
efektywnie pozyskując przy tym
środki na realizację wielu wartościowych projektów, takich jak
„Książka na piątkę – znakomity początek”, „To lubię” czy „Kryminalne
zagadki Śląska”. Wszystkim pracownikom życzę wielu sukcesów,
satysfakcji z pracy oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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artykuł sponsorowany

JAK POWIĘKSZYĆ MIESZKANIE O 6 METRÓW KWADRATOWYCH
ZA JEDYNE 250 ZŁ MIESIĘCZNIE?

MAGAZYNY
SZYTE NA MIARĘ

Przechowamy fortepian, kolekcję obrazów, rowery, a nawet motocykl!
Ale kota w klatce i kwiatka w doniczce już nie!
Bardzo popularna w USA oraz Europie usługa wynajmu
boksów magazynowych zyskuje także w Polsce coraz
większą popularność wśród osób prywatnych oraz małych firm. Mieszkając w niedużych, ale i w nietanich,
mieszkaniach możemy w bardzo prosty sposób zwiększyć przestrzeń do codziennego życia, decydując się na
złożenie swoich rzadziej używanych rzeczy w bezpiecznym, wynajętym boksie. Często są to rzeczy sezonowe,
sprzęt sportowy, pamiątki lub rzeczy, które po prostu bardzo lubimy.
Małe magazyny są także bardzo pomocne w przypadku
przeprowadzek, remontów lub wynajmu mieszkania,
z którego chcemy lub musimy zabrać swoje meble i rzeczy osobiste. Wybieramy odpowiednią wielkość, zawieramy prostą umowę i już po pięciu minutach formalności
otrzymujemy swój indywidualny kod dostępu do magazynu. Dostęp do niego mamy 24h/7 dni w tygodniu. Gdy
już nie potrzebujemy swojego magazynu, rezygnujemy
z 14-dniowym wyprzedzeniem. Najkrótszy czas wynajmu
to także 14 dni, jednakże większość klientów self storage
decyduje się na wynajem na czas nieokreślony.
Takie boksy są bardzo solidne i zaprojektowane specjalnie
do celu magazynowania. Tylko najemca ma dostęp do
wybranego boksu. Ich bezpieczeństwo natomiast zapewnia całodobowa ochrona i nowoczesne systemy monitoringu.
Małe magazyny samoobsługowe są także świetnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm z różnych branż. Są
to firmy budowlane przechowujące swoje materiały i na-

rzędzia, sklepy internetowe składające swoje towary handlowe, biura rachunkowe i kancelarie przechowujące archiwa z dokumentami. To tylko nieliczne przykłady, bo
różnorodność zastosowań magazynów jest praktycznie
nieograniczona! Formuła boksów zewnętrznych pozwala
na dojazd samochodem pod same drzwi magazynu i wyładunek lub załadunek nawet bardzo ciężkich przedmiotów.
Ale ile to kosztuje? Otóż niewiele! Są różne formaty boksów magazynowych, a czynsz za wynajem najbardziej popularnego 2m x 1,5m x 2m zaczyna się od 150 zł netto
miesięcznie. Warto rozmawiać o rabatach i promocjach!
Od niedawna w Zabrzu przy ul. Zamkowej 1 funkcjonuje
już dwunasty w Polsce magazyn samoobsługowy firmy
STOKADO Self Storage. Doradcy STOKADO służą fachową
pomocą przy doborze odpowiedniej wielkości boksu
i chętnie zaprezentują nowe zabrzańskie self storage.

www.stokado.pl | zabrze@stokado.pl | tel. 666 030 703
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Świąteczna instalacja na placu Teatralnym

Fot. Tomasz Jodłowski

W NASZYM MIEŚCIE POJAWIŁY SIĘ BOŻONARODZENIOWE DEKORACJE

Poczuj klimat
zbliżających się świąt
Na placu Wolności rozbłysła tradycyjna choinka, a przy ratuszu zaprasza lodowisko.
W naszym mieście nie brakuje akcentów świadczących, że Boże Narodzenie tuż, tuż...

Choinka na placu Wolności

Fot. Tomasz Jodłowski

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Plenerowe lodowisko obok ratusza

Fot. Tomasz Jodłowski
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Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. 3 Maja

Fot. Igor Cieślicki

JUBILEUSZ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ZABRZU

Pomagają
już od 30 lat
Pomagają rodzinom, seniorom, pozbawionym rodzinnego domu najmłodszym, osobom,
które z różnych przyczyn znalazły się na życiowym zakręcie. Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Zabrzu działa już od 30 lat, a projekty zrealizowane w tym czasie z myślą
o mieszkańcach trudno wręcz zliczyć.

W

Dyrektor MOPR Danuta Dymek

Fot. TVZ

ramach systemu pomocy społecznej pomagamy, doradzamy, wspieramy na każdym etapie życia – zwraca uwagę Czesława
Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Najmłodsi mogą się czuć bezpiecznie dzięki działaniom podejmowanym w ramach pieczy zastępczej.
Obejmuje ona m.in. pogotowie rodzinne, rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Opiekunom

nie brakuje serca i zaangażowania.
– Kupiłem autobus, zrobiłem prawo
jazdy i tak podróżujemy. Byliśmy
w Bieszczadach, na Mazurach, nad
morzem – uśmiecha się Stanisław
Hrycyszyn, kóry wraz z żoną Bożeną
prowadzi rodzinny dom dziecka.
– Trafiają do mnie dzieci w wyniku interwencji związanych na
przykład z tym, że opiekunowie są
nietrzeźwi – tłumaczy prowadząca
pogotowie rodzinne Edyta Jaśkowska.

Z myślą o najmłodszych w mieście działa pięć świetlic środowiskowych. Z kolei młodzi ludzie opuszczający rodziny zastępcze i placówki
opiekuńcze mogą liczyć na pomoc
w dalszym usamodzielnianiu się.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
dysponuje kilkoma mieszkaniami
chronionymi. Mieszkania te wyposażone są w niezbędne meble, sprzęt
gospodarstwa domowego. Za każde
mieszkanie chronione odpowiedzialny jest pracownik socjalny.
Dorośli mogą liczyć na wsparcie
m.in. w ramach programu „Drogowskaz”. Jego celem jest podnoszenie umiejętności życiowych oraz
kompetencji społecznych i zawodowych. – „Drogowskaz” to program realizowany dzięki środkom unijnym
oraz gminnym. W jego ramach prowadzimy szereg działań. Funkcjonują
między innymi Klub Integracji Społecznej oraz Programy Aktywności
Lokalnej w Biskupicach i Mikulczycach. Oferujemy pomoc niepełnosprawnym, szkolenia, staże, warsztaty i wiele innych form wsparcia –
wylicza Danuta Dymek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
– Proponujemy głównie zajęcia
w formie grupowej, warsztatowej, aktywizującej naszych uczestników. To
zajęcia z zakresu psychoedukacji, doradztwa zawodowego, edukacji społecznej, profilaktyki zdrowia czy wizażu. Mamy możliwość kierowania na
kursy zawodowe czy też odpłatne
staże zawodowe. Pośredniczymy
w kontaktach z pracodawcą, we
współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy realizujemy program prac społecznie użytecznych – wylicza Maria
Kowalczyk-Cichy, kierownik Klubu Integracji Społecznej.

Wycieczka w ramach Klubu Seniora

Fot. MOPR

TAKIE SĄ LICZBY

71 mln zł
przeznaczyło Zabrze w tegorocznym budżecie na zadania
z obszaru pomocy społecznej

237 mln zł
to środki na działania
dotyczące wspierania rodzin
Grupa 140 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie mogła z kolei wziąć udział w projekcie
„Magnes”, który będzie prowadzony
w Zabrzu od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2022 r. Na jego realizację
miasto pozyskało ponad 2 mln zł
unijnego dofinansowania. Projekt
obejmuje m.in. warsztaty integracyjno-komunikacyjne, wsparcie psychologów i trenerów pracy.
W ramach MOPR działa Centrum
Wsparcia Środowiskowego dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną
i ich rodzin. – Współpracujemy z Zabrzańskim Towarzystwem Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Oferujemy wsparcie
dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, pomoc asystentów osób niepełnosprawnych,
usługi transportowe oraz inne formy
pomocy – wylicza Katarzyna Leśnikowska-Knieć, kierownik Centrum
Wsparcia.
Same sobie nie są pozostawiane
również osoby w jesieni życia. MOPR
oferuje specjalistyczne usługi opiekuńcze czy też miejsca w domach pomocy społecznej. W odpowiedzi na
potrzeby mieszkańców Zabrze przy-

Kurs dla pracowników kuchni...

Fot. MOPR

stąpiło do konkursu w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”, pozyskując dofinansowanie
na stworzenie pierwszego w Zabrzu
Klubu Seniora. Powstał on przy ul.
Żółkiewskiego 12A. Klub Seniora jest
miejscem spotkań mieszkańców
w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych
zawodowo, którzy są zainteresowani
różnymi formami aktywności i integracji.
Zabrzański MOPR to również
możliwość korzystania ze wsparcia
psychologicznego w ramach Zespołu
Interwencji Kryzysowej. Z pomocy
mogą korzystać osoby po traumatycznych przeżyciach, ofiary przemocy czy też przeżywające trudności
małżeństwa. Z myślą o osobach bezdomnych prowadzone są noclegownie i ogrzewalnie.
– Pomoc społeczna to jeden
z priorytetów stojących przed zabrzańskim samorządem, zwłaszcza
w dobie nowych wyzwań związanych
z pandemią. W takich momentach
widać najwyraźniej, jak istotna i społecznie doniosła jest państwa praca
oraz niesiona z życzliwością i serdecznością pomoc mieszkańcom potrzebującym wsparcia – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Składam serdeczne podziękowania, gratulacje oraz słowa
uznania. Wykonując swoją pracę, wykazują się państwo odpowiedzialnością, empatią oraz troską o drugiego
człowieka. Zaangażowanie, otwarta
postawa i serce wkładane w wypełnianie codziennych obowiązków
znajdują wyraz w profesjonalnej realizacji powierzonych zadań. Dziękuję za tę godną naśladowania postawę,
zbudowaną
na
trwałych
wartościach humanistycznych – dodaje prezydent Zabrza.
MM, GOR

...oraz operatorów wózków widłowych

Fot. MOPR

ZAPYTALIŚMY ZABRZAŃSKICH SPORTOWCÓW, JAK SPĘDZA JĄ ZWYKLE

Święta (nie tylko)
ALEX SOBCZYK,
piłkarz Górnika Zabrze
Święta Bożego Narodzenia spędzamy oczywiście
z rodziną. Dla mnie i moich najbliższych to ważny
czas, bowiem witamy wówczas Jezusa Chrystusa. Dla mnie
święta to jednak nie tylko okres od 24
grudnia. To również poprzedzający je
adwent, który właśnie się rozpoczął.
Każdy może się do świętowania przygotować, znaleźć czas na zadumę

i przemyślenia.
Nie wyobrażam sobie
świąt bez choinki. Niespecjalnie lubię ją ubierać,
ale lubię jak jest i wprowadza atmosferę. Z ulubionych potraw świątecznych wymieniłbym ryby
i barszcz czerwony. Obowiązkowo
z uszkami. Wigilię spędzamy typowo
po polsku (Alex jest Polakiem z pochodzenia, ale od urodzenia mieszkał z rodzicami w Wiedniu – przyp.

red.). Dań zawsze mamy dwanaście.
Jest też dodatkowe nakrycie dla
zbłąkanego wędrowca. Kolędy też są
u nas w domu obecne, choć raczej
ich słuchamy, niż śpiewamy.
Jeśli chodzi o zwyczaje Austriaków, to
są one uzależnione od regionu. Często na świątecznym stole pojawia się
na przykład kaczka. Prezent? Złote
korki, w jakich grał Ronaldo Nazario.
Jak byłem mały, to właśnie takie dostałem. Spałem nawet z nimi, tak
mnie uradował ten prezent.

BARTŁOMIEJ TOMCZAK,
piłkarz ręczny Górnika Zabrze
Pochodzę z Ostrowa Wielkopolskiego, a tam na stole wigilijnym nie
może zabraknąć grochu z kapustą czy
jak kto woli – kapusty z grochem. Bardzo cenimy sobie tę potrawę i ona
najbardziej kojarzy mi się ze świętami. Jak byłem mały, to pomagałem
mamie ją przygotowywać. Bardzo
długo nie mogłem przekonać się do
ryb, ale w końcu przyszedł taki moment, że się przełamałem i karp też
należy do moich ulubionych potraw
świątecznych. Czasem nawet zastanawiam się, dlaczego tak późno, bo tyle
dobrego mnie ominęło. W Wielkopolsce są bardzo popularne także makiełki, czyli makaron z makiem i bakaliami, który jadamy zwykle jako wigilijny deser. Na Śląsku poznałem inne
smaki i dopiero tu dowiedziałem się,

że istnieje coś takiego jak
bułka przekładana makiem i bakaliami.
Święta to nie tylko smaki
potraw, ale również choinka i cały rytuał związany
z jej ubieraniem. W moim rodzinnym domu przywiązywaliśmy
szczególną uwagę do tej tradycji. I to
przekazuję dziś moim dwóm córkom
– pięcioletniej Lilianie i dwuletniej
Róży. To wyjątkowy czas. Kolędy
w tle, a wszyscy gromadzą się wokół
choinki, każdy ma jakieś zadanie, każdy uczestniczy w strojeniu drzewka.
To naprawdę magiczny czas, kiedy
wszyscy możemy wyhamować w tej
codziennej gonitwie i poświęcić się
rodzinie.
Chciałbym nauczyć moje córki, że to
właśnie rodzina jest najważniejsza
i warto się wspierać. Święta to czas,

który staramy się maksymalnie spędzić wspólnie.
Dorośli odkładają na bok
telefony, dzieci zostawiają
bajki. Wspólnie śpiewamy,
gramy w planszówki. Oczywiście, nam wszystkim święta
kojarzą się też z prezentami. Moim
wymarzonym prezentem zawsze były
klocki lego i tak też, jak byłem mały,
spędzałem święta – układając klocki.
Dziś podobnie jest z moimi córkami.
Święta to wspólne układanie klocków. Najważniejsze jednak w tym
wszystkim jest to, że święta możemy
spędzić razem.
W tym roku święta spędzimy w rodzinnych stronach moich i mojej żony
– w Wielkopolsce. Będzie bardzo rodzinnie, kameralnie. Najważniejsze,
co możemy podarować naszym bliskim, to wspólny czas.
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BOŻE NARODZENIE

) od kuchni
JESÚS JIMÉNEZ,
piłkarz Górnika Zabrze
Dla nas, Hiszpanów, to święta typowo
rodzinne. Najważniejsze dla nas jest
to, aby w tym okresie być po prostu
razem. Jemy wspólną kolację. Jest bogata, uroczysta, ale rodzaj dań nie odgrywa takiego znaczenia, jak u was.

W Polsce jednak zwyczaje
są jeszcze bardziej tradycyjne
– na przykład śpiewanie kolęd czy specjalne potrawy, jak np. karp. W okresie świątecznym mamy też więcej czasu dla przyjaciół, z którymi się często
spotykamy. Z prezentów z dzieciństwa pamiętam oczywiście piłki i za-

bawki. Na ogół jednak prezenty nie są wręczane w Wigilię, a dopiero w Święto Trzech Króli.
Ciekawy zwyczaj wiąże się również
z Nowym Rokiem. Witając Nowy Rok
zjadamy po dwanaście winogron, które mają dać szczęście i zdrowie. Jest
też oczywiście toast.

MARTIN CHUDÝ,
piłkarz Górnika Zabrze
Święta to wspaniały okres,
w którym rodzina może
być razem. Moja żona bardzo kocha święta i lubi
wszystko przygotowywać. Począwszy od choinki, na ozdobach
i światłach skończywszy. Są u nas wszędzie. Święta to spokój i wspaniała atmosfera. Oczywiście są prezenty i dobre jedzenie. Numerem jeden jest jed-

nak w tym czasie rodzina.
Bez innych elementów
można się obejść, ale
w tym czasie bliscy są najważniejsi. Jeśli chodzi o potrawy, to moja mama i teściowa pieką dużo ciast. Czasem
aż za dużo (śmiech). Jemy ryby i specjalną sałatkę ziemniaczaną, która
przypomina polską sałatkę jarzynową.
Generalnie na Słowacji są różne tradycje: postne z rybami, ale niektórzy je-

dzą też mięso. Mnie bardzo odpowiada właśnie ta sałatka z rybą i polewka,
czyli zupa, kapustnica. Bardzo lubię, jak
moja mama przygotowuje pupacky,
które piecze się z mąki i miksuje z mlekiem, makiem i orzechami. To typowo
świąteczna potrawa. Spotykamy się
z rodziną również na cmentarzach,
gdzie palimy znicze dla naszych zmarłych. Prezenty? W pamięć zapadły mi
kije do hokeja. Często z bratem graliśmy
i się łamały, więc dostawaliśmy nowe.

FILIP BAINOVIĆ,
piłkarz Górnika Zabrze
Dla mnie to bardzo ważne święta. To
czas, gdy wszyscy, całą rodziną, jesteśmy razem w domu. W Serbii święta
obchodzi się później (Serbia to kraj prawosławny – przyp. red.). Jako dziecko
w Boże Narodzenie wstawałem zawsze
bardzo wcześnie, aby zobaczyć co Bozic
Bata, czyli odpowiednik św. Mikołaja,
przyniósł. Najlepszymi prezentami były
oczywiście piłki oraz koszulki znanych
klubów. Teraz też wstaję wcześnie, by

szybko podłożyć prezenty
dla rodziny. W miejscowości, z której pochodzę,
w Wigilię przed świętami
dzieci chodzą od domu do
domu i śpiewają kolędy.
W podziękowaniu otrzymują
słodkie upominki. Tradycją jest również
bagnjak. Odpowiada za nią głowa rodziny. U mnie w dzieciństwie był to
dziadek, a dziś ja i mój tata. Dzień
przed rozpoczęciem świąt należy wstać
bardzo wcześnie, by z lasu przynieść ka-

wałek specjalnego drewna,
które właśnie nazywa się
bagnjak. Musi to być specjalny gatunek drzewa, nie
może być dowolny. Ma on
chronić dany dom. Ostatecznie wrzuca się bagnjak do ogniska. Bez tego zwyczaju trudno wyobrazić sobie święta. On jest z nami zawsze.
W Wigilię chodzimy również do cerkwi
na nabożeństwo. W święta jemy zawsze pieczone mięso. U nas dziadek
piekł świnię, to moja ulubiona potrawa.
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21

SKROMNIEJSZE NIŻ ZWYKLE OBCHODY NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Uczciliśmy rocznicę
odzyskania niepodległości
Kameralny charakter miały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Ze względu na pandemię koronawirusa nie odbyły się tradycyjne występy i parada na
placu Warszawskim. W kościele św. Anny odprawiona została uroczysta msza w intencji
Ojczyzny. Jej uczestnicy złożyli następnie kwiaty pod tablicą na placu kościelnym.

W

Zabrzu silnie pielęgnujemy
tradycje historyczne. Każdego roku organizujemy miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Ze względu na epidemię
tegoroczne wydarzenie miało nieco
inny scenariusz – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Kwiaty przed tablicą „Pamięci
tych, co grobów nie mają” można
było składać indywidualnie przez
cały dzień. – To wyraz hołdu dla
wszystkich, którzy przyczynili się do
wywalczenia i utrzymania niepodległej Polski – podkreśla prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.

Uroczystość na placu kościelnym w parafii św. Anny

Fot. UM Zabrze

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania przez
Polskę niepodległości w 1918 r., po

123 latach zaborów. Zniesione
w 1945 r. święto zostało przywrócone w obecnej formie ustawą z 15 lutego 1989 r.
GOR

TO JEDNO Z WAŻNYCH WYDARZEŃ W NASZEJ HISTORII

W rocznicę obrony Lwowa
Obchody 102. rocznicy obrony Lwowa przed
wojskami ukraińskimi zorganizował 22 listopada
Zabrzański Oddział Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uroczysta msza odprawiona została w kościele św.
Anny.

Rocznicowe uroczystości w Zabrzu
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Konflikt ukraińsko-polski narastał od końca
XIX w. Na sile zaczął przybierać pod koniec I wojny
światowej na skutek ukraińskich dążeń niepodległościowych. Sposobna dla Ukraińców sytuacja do przejęcia polskiego Lwowa nadarzyła się w 1918 r., kiedy
to następował kres istnienia państwa austrowęgierskiego. Bohaterscy obrońcy Lwowa zniweczyli te
plany.
GOR
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ZMARŁ WIELOLETNI PROBOSZCZ ZABRZAŃSKIEJ PARAFII ŚW. ANNY

Odszedł ksiądz
Józef Kusche
Był uwielbiany przez swoich parafian. Organizował pielgrzymki, pomagał potrzebującym,
zapoczątkował działalność Klubu Inteligencji Katolickiej. 7 grudnia zmarł ks. Józef Kusche,
wieloletni proboszcz parafii św. Anny. Miał 79 lat.

K

siądz Józef Kusche urodził się
w 1941 r. w Cisku koło Koźla.
20 czerwca 1965 r. przyjął z rąk biskupa Wacława Wyciska święcenia
kapłańskie. Zanim przybył do Zabrza, był wikarym w Korfantowie
i Gliwicach-Łabędach. Wikariuszem w kościele św. Anny został
w sierpniu 1965 r. Pracował tu do
1975 r., jednocześnie studiując na
Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. W grudniu 1975 r. został proboszczem zabrzańskiej parafii św. Teresy w Mikulczycach,
w której spędził jedenaście lat.
Następnie powrócił do kościoła
św. Anny, w którym został proboszczem.
W trakcie wieloletniej posługi
z powodzeniem angażował się
w wiele ważnych dla miasta i jego
mieszkańców inicjatyw. Aktywnie
działał w czasie stanu wojennego,
udzielając wsparcia potrzebującym. Lubiany i ceniony przez młodzież, zawsze podkreślał znaczenie
duszpasterstwa
akademickiego.
Organizował obozy młodzieżowe
i pielgrzymki do Rzymu. Był inicjatorem powstałego w 1986 r. Klubu
Inteligencji Katolickiej, którego gośćmi byli m.in. ks. Józef Tischner,
Gustaw Holoubek, Wojciech Kilar,
prof. Jan Miodek, Krzysztof Zanussi
oraz ks. Jan Twardowski. To jego
osoba sprawiła, że wokół parafii
rozkwitło życie kulturalne. Organizował koncerty, wykłady, wystawy.
Jego aktywność, wielka energia,
wrażliwość, chęć niesienia pomocy,
a jednocześnie pokłady wielkiej

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Ks. prałat Józef Kusche

Fot. arch.

życzliwości, jaką darzył każdego
człowieka, sprawiały, że skupiał
wokół siebie ludzi w różnym wieku.
– Ksiądz Józef Kusche był przyjacielem dzieci, młodzieży i dorosłych. Wymagający i jednocześnie
nie narzucający się, przez co zdobywał serca ludzi. Niestrudzony
propagator czynienia dobra i krzewiciel głębokiej wiary w Boga, co
znajdowało dopełnienie w niezliczonej liczbie podejmowanych
przez niego inicjatyw – podkreśla
Janusz Dramski, zabrzanin, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej.
– Był żywą legendą. Trudno
wyobrazić sobie parafię świętej
Anny bez jego osoby. Miał niezwy-

kłą łatwość w nawiązywaniu kontaktów z drugim człowiekiem. Poprzez swój autorytet i niezwykłe
poczucie humoru potrafił zbudować rzeczywistą wspólnotę duchową – wspomina Adam Koczyk, jeden z parafian.
– To był człowiek mocno stąpający po ziemi, zdroworozsądkowy,
pozbawiony egzaltacji i mnie osobiście bardzo to w nim odpowiadało. Zawsze prezentował bardzo
zdrową duchowość – mówi Ryszard Paluch, katecheta.
W 2006 r. ks. Józef Kusche
otrzymał wyróżnienie św. Kamila,
przyznawane osobom i instytucjom zaangażowanym w społeczną działalność na rzecz naszego
miasta i jego mieszkańców. Choć
w 2012 r. przeszedł na emeryturę,
wciąż brał aktywny udział w życiu
parafii. – Zawsze był chętny do pomocy. Miał grupy parafialne, które
prowadził. Można go było spotkać
w konfesjonale, sprawował msze
święte – podkreśla ks. Grzegorz
Skop, proboszcz parafii św. Anny.
– Odszedł oddany kapłan, który
całym sercem zaangażowany był
w sprawy wspólnoty wiernych. Organizował wiele akcji charytatywnych i intensywnie angażował się
w życie miasta. Budując na wartościach, wychował pokolenia młodych ludzi. Był patriotą w najtrudniejszych czasach próby. Żegnamy
księdza prałata z ogromnym poczuciem straty – podsumowuje
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
MM
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POŻEGNALIŚMY WIELOLETNIEGO DYRYGENTA CHÓRU „LUTNIA” Z PAWŁOWA

Będziemy tęsknić,
nasz Mistrzu
Ta wiadomość pogrążyła w smutku nie tylko mieszkańców Pawłowa. 19 listopada zmarł
Jan Cygan, długoletni dyrygent chóru „Lutnia”, nauczyciel wielu pokoleń dzieci i młodzieży, organista w pawłowskim kościele. Człowiek, który całe swoje życie związał
z muzyką.

U

kończył Państwową Wyższą
Szkołę Muzyczną w Katowicach
w klasie organów. W latach 1963–
1990 pracował w Społecznym Ognisku Muzycznym w Pyskowicach. Od
1970 do 1992 r. był nauczycielem
muzyki w Szkole Podstawowej nr
18 w Zabrzu, potem przeniósł się
do pawłowskiej szkoły, gdzie pracował do 1998 r.
Był organistą w parafii św. Jadwigi, następnie pełnił tę funkcję
w kościele św. Pawła Apostoła
w Pawłowie. Muzykę organową kochał, słychać to było w każdym
dźwięku, wkładał w nią całe serce.
Grał praktycznie do końca życia.
Jeszcze w lutym tego roku, choć już
słaby i schorowany, znajdował czas
i siły, by odwiedzać kościół. Przez 23
lata, od 1994 r., był dyrygentem

pawłowskiego chóru „Lutnia”. Opracował wiele utworów chóralnych,
wzbogacając tym znacznie repertuar zespołu. Razem z chórem koncertował w kraju i za granicą. Chórzyści pamiętają jeszcze występy na
placu św. Piotra w Rzymie, w Padwie, w Lourdes. Przez wiele lat, pod
jego batutą, chór uświetniał uroczystości świeckie i religijne w dzielnicy,
w Zabrzu i na całym Śląsku.
Prawdziwym powołaniem pana
Jana była jednak działalność pedagogiczna. Był ulubieńcem wszystkich dzieci. Na emeryturze, w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie, przygotowywał małych artystów do występów. Pracowicie zapisywał im melodie na pięcioliniach,
starannie kaligrafując nuty. Organizował koncerty, a potem z wielką

Jan Cygan dyryguje chórem "Lutnia" podczas swojego benefisu
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Fot. DOK Pawłów

żarliwością i dumą kibicował wykonawcom. Był zwykle pierwszym nauczycielem, który rozbudzał w młodych ludziach na całe życie pasję do
muzyki.
W 2017 r., w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury, cały Pawłów zorganizował dla pana Jana uroczysty
benefis jego twórczości. Sala nie
mogła pomieścić wszystkich widzów, tak wiele ludzi przyszło, by
okazać mu szacunek i wdzięczność.
Jan Cygan był wspaniałym, pełnym
pasji muzykiem, troskliwym Ojcem,
Dziadkiem i Pradziadkiem. Był po
prostu dobrym i skromnym człowiekiem. I za to wszyscy go kochali.
Po jego śmierci jedna z jego
uczennic, Milena Nowak, napisała:
Wszystko zawdzięczam Janowi Cyganowi – wspaniałemu człowiekowi, wyjątkowemu pedagogowi, dla
którego praca z młodymi muzykami była sensem życia. Dla którego
dyrygowanie chórem było cudowną przygodą.
Panie Janie, mam nadzieję, że
teraz ma Pan tam swój wymarzony
chór, dawnych przyjaciół, dalej
udziela Pan lekcji pianina, daje
przepiękne koncerty.
Mam nadzieję, że tam jest lepiej... piękniej... Będziemy tęsknić.
A gdy będzie nam dane ponownie
się spotkać, zrobimy wszyscy razem najcudowniejszy koncert, jaki
tylko można. Obiecuję. Spoczywaj
w pokoju, Mistrzu.
Joanna Chmiel
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

JAN JANOTA PEŁNIŁ NA JWAŻNIEJSZĄ FUNKCJĘ
W MIEŚCIE W LATACH 1981–1987

Zmarł były
prezydent Zabrza
Z wykształcenia był prawnikiem. W latach 1981–1987 pełnił funkcję prezydenta Zabrza.
Pracował również w Najwyższej Izbie Kontroli. 27 listopada zmarł Jan Janota. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gliwicach-Żernikach.

J

an Janota urodził się 2 listopada
1942 r. w Rudzie Śląskiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, następnie aplikację prokuratorską w Katowicach.
Początkowo zawodowo związany był właśnie z Katowicami, gdzie
pracował w Prokuraturze Powiatowej. Potem jego życie zawodowe
związało się z Zabrzem, gdzie pełnił
funkcję zastępcy szefa zabrzańskiej
prokuratury, a później pracował
jako kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych UM.
Funkcję prezydenta sprawował
w latach 1981–1987. Wcześniej,
w latach 1975–1981, był wiceprezydentem Zabrza. – Tata opowiadał
mi, że w 1981 roku wybrano pierwszego prezydenta nie z powołania,
lecz wyboru dokonali radni w głosowaniu – wspomina córka zmarłego Katarzyna Janota-Kowalczyk.
Bliscy wspominają Jana Janotę
jako człowieka otwartego na ludzi
i ich problemy. – Tata był wielkim społecznikiem, który zawsze znalazł czas,
żeby pochylić się nad innymi. Cechowała go uczciwość, pogodny charakter. Lubił ludzi i oni również darzyli go
sympatią. Pracę w urzędzie wspominał dobrze. Tak się zresztą złożyło, że
na swojej drodze spotkał wtedy ludzi,
z którymi utrzymywał kontakty aż do
swojej śmierci. Bardzo zaprzyjaźnił
się ze swoim kierowcą i ta przyjaźń
przetrwała aż do śmierci taty – opowiada Katarzyna Janota-Kowalczyk.

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Jan Janota za prezydenckim biurkiem

Fot. arch. rodzinne

Nie tylko samą pracę wspominał
dobrze, ale i miasto, w którym spędził wiele lat. – Tata bardzo dużo pracował, przez co mało był obecny
w domu. Jednak jak się już pojawiał,
to poświęcał mnie i siostrze czas. Był
wspaniałym gawędziarzem, zabierał
nas do lasu, wymyślał przeróżne historie, które nam opowiadał. Dla
mnie był bohaterem, tak go postrzegałam. Kiedy byłam mała, nie rozumiałam dobrze tego, jak przychodzili
do niego ludzie i zwracali się do niego panie prezydencie. Dla mnie był
tatą, a jednak czułam, że jego osoba
budziła respekt, ludzie odnosili się
do niego z szacunkiem. Moje wspomnienie z okresu pełnienia jego
funkcji? Pamiętam, jak zabierał mnie
do pracy, sadzał za biurkiem. Palił
papierosy. Mogłam go obserwować
w pracy i choć byłam wtedy dzieckiem, to czułam, że robi coś ważne-

go – wspomina pani Katarzyna.
Mimo że spełniał się w pracy
w urzędzie, sam zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Wyjechał na kontrakt do Jugosławii. Po powrocie
objął stanowisko wicedyrektora
w katowickiej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli, gdzie pracował
do emerytury, czyli 2004 r.
Prywatnie był zapalonym myśliwym, działał w zabrzańskim kole
łowieckim „Jeleń” i temu hobby poświęcał swój czas, dopóki zdrowie
mu na to pozwalało. Chętnie jeździł też w góry. – Będzie nam go
bardzo brakować. Mieszkaliśmy
blisko siebie, zawsze mogłam na
niego liczyć. Wystarczyło, że zadzwoniłam, a on już był gotowy mi
pomóc. Był wspaniałym dziadkiem
i po prostu dobrym człowiekiem –
podsumowuje Katarzyna JanotaKowalczyk.
MM
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NASI SZCZYPIORNIŚCI ZNALEŹLI UZNANIE W OCZACH SELEKCJONERA
DRUŻYNY NARODOWEJ

Z Górnika do kadry

Krystian Bondzior

Fot. Górnik Zabrze

Jan Czuwara

Fot. Górnik Zabrze

Adrian Kondratiuk

Fot. Górnik Zabrze

Trzech piłkarzy ręcznych Górnika Zabrze zostało powołanych do szerokiej kadry na Mistrzostwa Świata 2021. To rozgrywający Adrian Kondratiuk oraz skrzydłowi Krystian
Bondzior i Jan Czuwara.

Z

wiązek Piłki Ręcznej w Polsce
ogłosił szeroką, 35-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata Egipt
2021. Do tej pory wymagano 28-osobowej listy, ale teraz, ze względu na
ryzyko wypadnięcia zawodników
z powodu COVID-19, można było na
niej umieścić o siedem nazwisk więcej. Co istotne, do imprezy będzie
można zgłosić 20, a nie jak dotychczas 16, zawodników. Mundial
w Afryce rozpocznie się 13 stycznia
meczem Egipt – Chile. Polska w grupie B kolejno zmierzy się z Tunezją
(15 stycznia), Hiszpanią (17 stycznia)
i Brazylią (19 stycznia).
– Pierwszoplanowym celem jest
znalezienie się w grupowej trójce,
która awansuje do dalszej fazy turnieju. Później w dalszym ciągu będziemy nastawieni na wygrywanie
każdego kolejnego meczu. Będziemy
jednym z najmłodszych zespołów na

mistrzostwach. Będziemy koncentrować się na wykonaniu naszych założeń w obronie i w ataku. Jeżeli uda
się nam to osiągnąć powyżej 60 procent, to sądzę, że będziemy liczyć się
w każdym meczu – mówi trener biało-czerwonych
Patryk
Rombel.
Jego podopieczni mają w planach
(o ile pozwoli na to sytuacja związana
z pandemią) rozegranie w grudniu,
w Polsce, sparingów z Algierą oraz
turnieju 4Nations Cup z udziałem
Rosji, Białorusi i Bahrajnu. Początek
stycznia to turniej w Moskwie, gdzie
wystąpi również Rosja, Argentyna
i Hiszpania B.
– Trafiliśmy do jednej z trzech najmocniejszych grup na mistrzostwach. Zagramy z mistrzem Europy
– Hiszpanią i wicemistrzem Afryki –
Tunezją. Z kolei Brazylia to 10. zespół
ostatnich mistrzostw świata. Gra
w nim wielu zawodników z najlep-

szych europejskich klubów, podobnie jest z Hiszpanią. Tunezyjczycy doświadczenie zdobywają przeważnie
w lidze francuskiej. Na pewno nie jesteśmy faworytem – przyznaje Patryk Rombel.
Zdaniem selekcjonera, sytuacja
biało-czerwonych pod względem
kontuzji jest najlepsza od prawie
czterech lat. Jedynie Paweł Genda
kończy rehabilitację i nie wiadomo
jeszcze, jak będzie wyglądała jego
najbliższa przyszłość. Wiadomość
o rezygnacji z gry w kadrze Pawła
Paczkowskiego nasz sztab szkoleniowy przyjął ze zrozumieniem. Wszyscy
pozostali kadrowicze są zdrowi, a jeśli już, to mają drobne urazy. – Bardzo mocno trzymam kciuki, aby w takiej dyspozycji dotrwali do momentu
wyjazdu na turniej w Egipcie – podsumowuje Patryk Rombel.
GOR
Na podstawie handballzabrze.pl

LEGENDARNY ZAWODNIK GÓRNIKA OBCHODZIŁ 83. URODZINY

Wszystkiego najlepszego,
Panie Stanisławie!
Zawsze uśmiechnięty i pełen życzliwości dla każdego. Takim jest Stanisław Oślizło, znakomity stoper Górnika Zabrza i reprezentacji Polski. Nikogo nie stara się zbyć kilkoma
zdaniami. Mogą o tym zaświadczyć choćby dziennikarze, dla których zawsze znajduje
czas i cierpliwie odpowiada na różne pytania. Wielokrotnie sam się o tym przekonałem.

S

tanisław Oślizło pochodzi ze wsi
Jedłownik, która obecnie jest częścią Wodzisławia Śląskiego, ale prawie całe życie związał z Zabrzem
i Górnikiem. Na boisku był nieustępliwym i twardym obrońcą. Można powiedzieć, że przeszkodą nie do przejścia. Mógł się o tym przekonać
choćby sam Pelé na słynnej Maracanie w Rio de Janeiro, kiedy 8 czerwca
1966 r. Polska zagrała towarzyski
mecz z Brazylią. Nasza drużyna pod
wodzą trenera Antoniego Brzeżańczyka i jego współpracownika Ryszarda Koncewicza przegrała 1:2 (0:2).
Bramki zdobyli: dla Brazylii – Silva,
Garrincha; dla Polski – Jan Liberda.
– Sam wyjazd do Brazylii był dla
nas wielkim przeżyciem. W końcu
graliśmy z mistrzami świata na słynnej Maracanie, a hotel w Rio mieliśmy
na wprost plaży Copacabana. Brazylijczycy wybiegali na murawę pojedynczo przy ogromnym aplauzie ponad stu tysięcy kibiców. Jako ostatni
na boisko wkroczył Pelé. Strach przed
nim jednak szybko minął i Pelé nam
gola nie strzelił, a po meczu podszedł
do mnie, poklepał po ramieniu i pochwalił za dobry występ – wspominał
Stanisław Oślizło mecz z Brazylią
w rozmowie z Jackiem Sroką (Dziennik Zachodni, 18 grudnia 2012 r.).
Postawa pana Stanisława na boisku brała się z jego wrodzonych
cech, a także tego, co wyniósł z rodzinnego domu. Jego rodzice mieli
największe we wsi gospodarstwo rolne. Pomagał w wielu zajęciach. Najtrudniejsza, jak wspomina, była dla
niego orka. Ciężką pracę na roli godził z nauką. Zdał maturę w liceum
w Wodzisławiu Śląskim. Ciągnęło go

już wtedy do sportu. Grał w siatkówkę. Uprawiał gimnastykę. Na początku sportowej kariery nie myślał o piłce nożnej. Zaczął w nią grać mając 18
lat. Najpierw w Kolejarzu Wodzisław
Śląski (1953–1954), a potem w Górniku Radlin (1956–1959). Studiował
też w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Katowicach.
Umiejętności zdobyte podczas
uprawiania gimnastyki wykorzystywał na boisku. Szybko stał się wiodącym zawodnikiem w radlińskim klubie. Został zauważony przez działaczy
Górnika Zabrze i w 1960 r. trafił do
tego klubu. Od tej pory rozpoczęła się
jego wielka, piłkarska kariera. Osiem
razy z Górnikiem zdobył mistrzostwo
Polski, sześciokrotnie Puchar Polski.
57 razy wystąpił w I reprezentacji Polski. Przez wiele lat był kapitanem narodowej drużyny i Górnika.
Do historii polskiej piłki klubowej
przeszedł jako ten, który po raz
pierwszy, i na razie jako jedyny, wprowadził zespół z naszego kraju do finału europejskich rozgrywek. Działo się
to 22 kwietnia 1970 r. w Strasbourgu
podczas trzeciego półfinałowego meczu Pucharu Zdobywców Pucharów

z AS Roma. Po remisie 1:1 o awansie
miało zadecydować losowanie.
– Podszedłem do sędziego, byłem trochę zdziwiony, że wokół mnie,
jego i kapitana Romy zgromadziło się
sporo ludzi. Sędzia Roger Machin pokazał nam żeton. Na jednej stronie
był kolor zielony, na drugiej czerwony. Od razu krzyknąłem, że wybieram
zielony. On kojarzył mi się z nadzieją.
Sędzia rzucił żeton w górę. Kiedy
spadł na ziemię, okazało się, że zielony był na górze. Triumfalnie wzniosłem ręce do góry. Byłem taki szczęśliwy, że z radości złapałem naszą
narodową flagę i odbyłem rundę honorową wokół stadionu.
Tydzień później, 29 kwietnia
1970 r., na Praterze w Wiedniu w finale PZP Górnik przegrał z Manchesterem City 1:2. Bramkę dla zabrzańskiej drużyn zdobył Stanisław Oślizło.
Zawodniczą karierę zakończył
w Górniku w 1972 r. Nie mógł jednak
rozstać się z futbolem. Jako trener
prowadził m.in. drużyny Piasta Gliwice, GKS Katowice, Carbo Gliwice,
Odry Wodzisław. W 1995 r. został
pierwszym trenerem Górnika. Stał
się niekwestionowanym łącznikiem
pomiędzy pokoleniami piłkarzy czternastokrotnego mistrza Polski. Przez
wiele lat prowadził drużynę oldboyów Górnika, w której był wiodącą
postacią na boisku. Kilka lat był rzecznikiem prasowym Górnika. Obecnie
jest doradcą zarządu tego klubu.
W sierpniu 2011 r. otrzymał zaszczytny tytuł Ambasadora Górnika z certyfikatem numer 1. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski
w piłce nożnej mężczyzn.
Andrzej Azyan

24-GODZINNY PIŁKARSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI ROZEGRANY ZOSTAŁ W HALI

Młodzi piłkarze zagra
Ponad 40 drużyn wzięło udział w 24-godzinnym Piłkarskim Turnieju Niepodległości. Impreza zorganizowana 11 listopada w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji była dla
młodych piłkarzy okazją do przetestowania sztucznej murawy, która w ostatnich tygodniach zastąpiła zużytą nawierzchnię boiska.

J

estem przekonany, że ta nawierzchnia to strzał w dziesiątkę
zarówno pod względem wykorzystania sportowego, jak i kwestii
bezpieczeństwa – podkreśla Zdzisław Trzepizur, prezes Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu. – Turniej przyciągnął bardzo
wielu uczestników. Wzięło w nim
udział 45 drużyn. Był to więc bardzo ważny egzamin dla naszej nawierzchni. Rywalizacja przebiegła
bez jakiejkolwiek kontuzji, jesteśmy
zatem bardzo zadowoleni – dodaje.
– To jedna z lepszych nawierzchni w hali – mówi Dariusz Koseła, trener Górnika Zabrze U-16,
który okazał się najlepszy w swojej
kategorii wiekowej. – Było ciężko,
jak podczas każdych zawodów, ale
daliśmy radę – dodaje.
Przypomnijmy, że wymiana nawierzchni boiska w hali MOSiR przy
ul. Matejki ruszyła we wrześniu. Na

modernizację obiektu miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach
projektu w miejscu zużytej wykładziny pojawiła się wykonana w nowoczesnej technologii i posiadająca wszelkie wymagane certyfikaty

sztuczna trawa. Nowa nawierzchnia ma wymiary 100 na 50 metrów.
Na tej powierzchni zostały wydzielone trzy mniejsze boiska wyposażone w dwie bramki o wymiarach
7,32 na 2,44 m oraz sześć bramek
o wymiarach 3 na 2 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników wszystkie
osadzone zostały w specjalnych tulejach.
Zabrzański MOSiR może się
obecnie poszczycić jednym z najnowocześniejszych w Polsce halowych boisk do piłki nożnej. Jego
modernizacja kosztowała 1,9 mln
zł. Ponad 800 tys. zł stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie.
– Cieszę się, że zmodernizowany obiekt będzie jeszcze lepiej służyć zabrzańskim środowiskom
sportowym – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.
GOR

MOSIR

ali na nowej murawie

Zdjęcia dzięki uprzejmości Polskiej Fundacji Sportu i Kultury – FotoPyk Jacek Prądzyński

Wspaniałych Świąt
Bożego Narodzenia,
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym 2021 roku
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Zabrzańskiego Kompleksu
Rekreacji
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SIEĆ ZABRZAŃSKICH TRAS ROWEROWYCH POWIĘKSZY SIĘ
O KOLEJNY ODCINEK

Sportostrada dla mieszkańców
W Zabrzu powstanie kolejny odcinek trasy przystosowany do jazdy na rowerze oraz spacerów. To Sportostrada Zabrzańska, w którą zostanie przekształcona istniejąca droga
wewnętrzna rozpoczynająca się przy skrzyżowaniu ulic Sportowej i Rogera na osiedlu
Janek.

W

iemy, że zabrzanie kochają rowery. Wiemy, że czekają na
jak najwięcej ścieżek rowerowych.
Dlatego konsekwentnie realizujemy
kolejne inwestycje w tym zakresie –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Projekt budowy ścieżki na osiedlu Janek został zgłoszony przez
mieszkańców w ramach jednej
z edycji Zabrzańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Wartość inwestycji
przekraczała jednak dopuszczalny limit. Na szczęście potwierdziło się
powiedzenie, że co się odwlecze, to
nie uciecze. Nowy ciąg pieszo-rowe-

Rowerzyści mają powody do zadowolenia

Fot. I. Cieślicki

rowy powstanie w ramach inwestycji
miejskich. Wartość robót to ponad
900 tys. zł. Za tę kwotę licząca 850
metrów długości droga wewnętrzna,
rozpoczynająca się w rejonie skrzy-

żowania ulic Sportowej i Rogera, stanie się trasą rowerową i spacerową
z prawdziwego zdarzenia. Istniejąca
nawierzchnia zostanie rozebrana
i zastąpiona nową. Wykonane zostaną miejsca do odpoczynku z ławkami oraz oświetlenie. Wymienione
będą uszkodzone elementy infrastruktury.
– Określony w umowie termin
zakończenia robót to 31 maja 2021
roku, ale jeśli aura nam dopisze, to
nawet marzec jest realny. Dołożymy
starań, żeby zakończyć inwestycję
jak najszybciej – zapewnia Arkadiusz
Mika z firmy PHU DOMAX.
GOR

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu
i planów na nadchodzący
Nowy 2021 Rok.
W tych wyjątkowych
dniach chcemy Państwu
życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań.
Zarząd Szpitala Miejskiego
w Zabrzu Sp. z o.o.
NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
oraz zdrowia i sukcesów
w Nowym Roku
Studio Effect
Fryzury & Paznokcie

Zabrze, ul. Piłsudskiego 13
tel. (32) 276 12 88
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Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym
i zawodowym w Nowym 2021 Roku
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych powodów
do zadowolenia
w Nowym Roku 2021
swoim obecnym
i przyszłym Klientom
życzy firma Konkurent
ul. Ofiar Katynia 56
41-808 Zabrze
32 274 93 92

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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Niech ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie wiele szczęścia i radości, a nadchodzący
Nowy Rok spełni wszystkie Państwa plany i marzenia.
Wszystkim Mieszkańcom Spółdzielni życzenia składają:
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.
Dyrekcja oraz Pracownicy
Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu

Zdrowych, spokojnych,
pełnych rodzinnego, domowego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia,
a także wszelkiej pomyślności
i samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy
Zarządu Budynków Mieszkaniowych
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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W LATACH 50. RADIOWĘZEŁ BYŁ WAŻNYM KANAŁEM
PRZEKAZYWANIA INFORMACJI Z ŻYCIA MIASTA

Mówi Zabrze w programie
lokalnym…
W zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu znajdują się maszynopisy scenariuszy audycji
radiowych, na podstawie których w latach 50. ubiegłego wieku mieszkańcom Zabrza
przekazywano informacje z życia miasta. Informacje te docierały do mieszkańców za pośrednictwem radiowęzła miejskiego.

P

rzypomnijmy, że radiowęzeł to zespół urządzeń do przekazywania
programów radiowych przewodowo
do większej liczby odbiorców. Radiofonię przewodową zaczęto stosować
w ZSRR już w latach 20. XX w. W Polsce pojawiła się w 1945 r., a szczyt jej
rozwoju przypadł na rok 1957. Zanikać zaczęła w latach 70. XX wieku.
Sygnał radiowy z rozgłośni centralnej mógł być dostarczony do radiowęzła przy pomocy linii telefonicznej lub odebrany za pomocą
odbiornika radiowego. W przypadku
realizacji własnego programu, a taki
tworzony był w radiostudiu miejskim
w Zabrzu, w skład wyposażenia
wchodziły dodatkowo mikrofon i gramofon. Do odbioru audycji z radiowęzła służyły głośniki zwane popularnie „kołchoźnikami”. Często posiadały one jedynie możliwość regulacji
siły głosu, ale bez możliwości całkowitego wyciszenia.
Na terenie Zabrza radiostudia/radiowęzły znajdowały się w wielu zakładach produkcyjnych. Na przykład
Huta Zabrze radiowęzeł miała w budynku przy ul. Park Hutniczy 2, obecnie mieści się tam administracja Teatru Nowego w Zabrzu.
To ważne ze względów informacyjnych i propagandowych medium
wykorzystywane było również przez
ówczesne władze miasta. Dzisiaj
chcemy przedstawić kilka relacji, jakie w latach 1955–1956 emitowało
w grudniu radiostudio miejskie. Mieściło się ono w strukturze Wydziału
Organizacyjnego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu.
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W skład kolegium redakcyjnego wchodzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego, miejskich struktur politycznych
PZPR oraz pracownicy wydelegowani
przez większe zakłady pracy i instytucje. W kolegium uczestniczyli również
przedstawiciele instytucji kultury,
w tym Muzeum w Zabrzu. Członkowie
kolegium redakcyjnego brali udział
w cyklicznych spotkaniach, na których
omawiane i zatwierdzane były scenariusze planowanych audycji.
Przeglądając zapisy scenariuszy
można stwierdzić, że audycje dotyczyły wszystkich praktyczne dziedzin
życia: polityki, spraw gospodarczych,
kulturalnych, społecznych itp. Pisane
były w charakterystycznym dla tamtego okresu stylu, który w niniejszym
artykule został zachowany. Każda audycja składała się z tych samych elementów, na początku podawano aktualności z życia miasta, a następnie
wygłaszane były pogadanki tematyczne. Każdy scenariusz audycji musiał być zatwierdzony przez cenzurę.

3 grudnia 1955 r.
„Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu powołało ostatnio
Komitet dla Akcji Odśnieżania, złożony z przedstawicieli Milicji Obywatelskiej, Straży Pożarnej, Ekspozytury
PKS i kierowników niektórych Wydziałów Prezydium.
W oparciu o doświadczenia lat
ubiegłych, podzielono miasto na
6 okręgów, wybierając kierowników
rejonowych, którzy w wypadku nadmiernych opadów mają obowiązek
działać we własnym zakresie.

Właściciele domów i dozorcy powinni tej zimy zwrócić większą uwagę
niż w roku ubiegłym, na wysypywanie żużlem lub popiołem chodników
oraz zabezpieczenie przed mrozem
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, bowiem prezydium Miejskiej Rady Narodowej zastosuje wobec zaniedbujących swe obowiązki
dozorców i właścicieli domów kary
pieniężne.
Duży teren w okolicy szybu Guido
w Zabrzu zajmują zabudowania
i park ośrodka szkoleniowego Instytutu Mechanizacji Górnictwa w Zabrzu,
który od nowego roku będzie Ośrodkiem Szkolenia Centralnego Zarządu
Szkolenia Zawodowego Przemysłu
Węglowego. Nauka w Ośrodku przygotowującym kadry mechanizatorów
dla kopalń węgla i rudy w całej Polsce
trwa 6 tygodni, z tego 4 tygodnie
w Ośrodku – 2 tygodnie na praktyce
bezpośrednio w produkcji. Na rannych kursach i popołudniowych przeszkolono tu w tym roku na kombajnistów 300 górników, (…). Prócz kursów
dla zespołów kombajnowych odbywały się w Ośrodku w ciągu roku kursy dla dozoru przodków kombajnowych i dla dozoru wyższego, jak
również dla dyrektorów i dozoru kopalnianego. Kursy połączone z ćwiczeniami praktycznymi prowadzone
są nie tylko fachowo, lecz także niezmiernie interesująco. Słuchacze
mają do dyspozycji nowoczesne hale
najnowszych maszyn i urządzeń kopalnianych. Wykłady ilustrowane są
często filmami naukowymi, wyświetlanymi przy pomocy własnego
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epidiaskopu. W Ośrodku Mechanizacji Górnictwa w Zabrzu organizuje się
również kursy dla studentów Politechniki Gliwickiej. Ośrodek zwiedzają często wycieczki zagraniczne i krajowe studentów Politechniki i innych
wyższych szkół technicznych”.

4 grudnia 1956 r.
„Słysząc o doniosłych zmianach
i przemianach w działalności Związkowego Domu Kultury Huty Zabrze,
zwróciliśmy się do kierownika mgr.
Jana Piotrowskiego z prośbą o udzielenie bliższych informacji, które posłużą jako treść dzisiejszych aktualności.
Związkowy Dom Kultury Huty Zabrze
był do niedawna raczej klubem zakładowym, zawężającym zakres swej
pracy do rozwijania życia kulturalnego załogi. Organizowanie imprez dla
szerszego kręgu społeczeństwa traktowane było jako zadanie peryferyjne
ze szkodą dla rozwoju życia kulturalnego zabrzańskiego, miejskiego środowiska, pozbawionego placówek
kulturalnych. Pod wpływem – poprzedzających VIII Plenum wojewódzkich
i krajowych spotkań aktywu kulturalnego, wymiany poglądów i oceny pracy domów kultury D.K. Huty nie czekając na instrukcje, z miejsca
zawróciło, by pracy kulturalnej nadać
pożądany charakter (…). Poprawa
metod i treści pracy kulturalno-oświatowej w zabrskim Z.D.K. dała już pewne wyniki. (…). Na szczególną uwagę
zasługuje zmiana stylu pracy wewnątrz-świetlicowej. Nosić ona będzie klubowy charakter. Zamiast nudnych pogadanek, dla których
słuchania trzeba było nieraz hutników
zmuszać, bywalcy świetlicy będą mogli zagrać w brydża i w skata, w szachy, warcaby, poczytać spokojnie gazety i czasopisma, napić się
w bufecie dobrej kawy czy innych napojów, słowem będą się uczyć kultury
wypoczynku (bez alkoholu, gdyż tego
za najdroższe pieniądze nie będzie
można dostać w bufecie!)”.

28 grudnia 1955 r.
„Budowa Hali Ludowej postępuje
mimo zimy! Pracownicy Gliwickiego
Przedsiębiorstwa Zjednoczenia Budowlanego, prowadzącego roboty
wyrównują poziom murów przed
przystąpieniem do zakładania i beto-

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

nowania stropów. Część prac prowadzona będzie również w zimie. Wykonanie konstrukcji dachowej zlecono
Zjednoczeniu Projektowo-Produkcyjnemu Konstrukcji Stalowych „Mostostal”, które nadesłało już pierwszą
partię elementów konstrukcji. Projekt techniczny budowy wykonał
„Miasto-projekt”. Do końca listopada
przygotowano dokumentację techniczną na roboty budowlane, stolarskie, wodno-kanalizacyjne i urządzenia wnętrz. W opracowaniu znajduje
się dokumentacja techniczna na centralne ogrzewanie, projekt elektryczny, akustyczny i urządzenia scen.
Przypomnieć należy, że nowoczesna
pełnokomfortowa sala widowiskowa
Hali Ludowej pomieści wygodnie
dwa i pół tysiąca osób”.
Hala Ludowa przy ul. gen. Ch. de
Gaulle’a 17 wybudowana została według projektu architektów Zygmunta
Majerskiego i Juliana Duchowicza,
pracowników naukowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do użytku oddana została 4 grudnia 1959 roku.
Przez ponad 50 lat istnienia na jej
scenie wystąpiło wielu wybitnych
muzyków. W przeszłości wielokrotnie
odbywały się tu także centralne obchody Dnia Górnika, na które zjeżdżali przedstawiciele najwyższych
władz państwowych i partyjnych
tamtego okresu.
Kolejna wiadomość przekazana
przez radiostudio 28 grudnia 1955
roku dotyczyła przestępstwa, jakiego
dopuścił się mieszkaniec Zabrza, nadużywając zaufania pracownicy urzędu pocztowego. W audycji, której mogli wysłuchać mieszkańcy Zabrza,
podano personalia wszystkich osób
biorących udział w zdarzeniu. My, ze
względu na ochronę danych osobowych, dane te ograniczyliśmy do inicjałów.
„A teraz krótka notatka z sali sądowej, A.B. pracownica urzędu pocztowego w Zabrzu poznała w lecie niejakiego M.S., który przedstawił się
jako sztygar kopalni „Makoszowy”,
po pewnym okresie znajomości
oświadczył się jej i obiecał małżeństwo. Gdy B. awansowała na zastępcę kierownika Urzędu Pocztowego nr
6, S. przedłożył jej książeczkę PKO na
11.500 zł, stanowiącą rzekomo własność jego kolegi J.S., prosząc

o podjęcie na poczcie 4.500 zł. Łamiąc przepisy, pozwalające na wypłacenie oszczędności z PKO jedynie
właścicielowi książeczki względnie
jego pełnomo-cnikowi, B. pobrała
4.500 zł i wręczyła je S. dla rzekomego kolegi. Okazało się jednak, że książeczka była sfałszowana, zaś S. zawarł znajomość z A.B. celowo, by
wyłudzić przy jej pomocy pieniądze.
Onegdaj oboje odpowiadali przed sądem powiatowym w Zabrzu. Na rozprawie stwierdzono, że S. miał
w domu kilka książeczek PKO i dowodów osobistych różnych osób i był już
karany za fałszowanie dokumentów.
Sąd wymierzył M.S. 18 miesięcy więzienia za wyłudzenie z poczty pieniędzy, zaś B. za przekroczenie przepisów pocztowych 9 miesięcy więzienia. Ze względu na młody wiek, dobrą dotychczas opinię i zły wpływ, jaki
na nią wywierał rzekomy narzeczony,
zawieszono A.B. wykonanie kary”.

28 grudnia 1955 r.
„Czy wszyscy już zwiedziliśmy wystawy eksponowane w Muzeum
w Zabrzu przy placu Krakowskim 9?
Dla orientacji przypomina się tematykę bieżących wystaw: wystawy stałe
„Historia górnictwa”, „Geologia” i „Archeologia Śląska” oraz czasowe wystawy objazdowe: „Ptaki krajowe”
i wystawa prac wybitnego polskiego
malarza XIX wieku Aleksandra Orłowskiego. Wstęp na czasowe wystawy
jest bezpłatny! Muzeum jest otwarte
codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w godzinach od 10.00 do 14.00, a we czwartki
od 10.00 do 18.00”.
I na zakończenie coś o wykonaniu
planu. Oczywiście, coś optymistycznego. „Załoga Stalinogrodzkiego
Zjednoczenia Montażu Konstrukcji
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” – pomimo napotykanych
w pierwszym półroczu trudności –
wykonała o 11 dni przed terminem
zadania ostatniego roku Planu 6-letniego, co oznacza przekroczenie
o 4% zadań do końca roku. Nie wątpimy, że dzielna załoga „Mostostalu”,
kierownicy budów, personel inżynieryjno-techniczny i administracyjny
dobrze wystartuje do nowych zadań
w planie 5-letnim”.
Urszula Wieczorek
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – historyjka obrazkowa
z tekstem w dymkach, 7 – w powiedzeniu
pies ci ją liże, 8 – ma teściową, 9 – komedia
Gogola lub kontroler, 10 – dzieło posłów,
11 – element pieca, 12 – dziewczynka
z Krainy Czarów, 15 – efektowna defilada,
18 – w tytule dawnego serialu większa niż
życie, 21 – naczynie do gotowania wody
na herbatę, 24 – aplauz na stojąco, 25 – cyfra na początku skali, 26 – małże dla smakoszy.
Pionowo: 1 – w przysłowiu bliższa ciału, 2 – manele, rzeczy osobiste, 3 – rymowane zadanie szaradziarskie, 4 – rozwiązuje problem brudnych naczyń, 5 –
szefowa zarządu firmy, 6 – miasto ze stadionem Santiago Bernabeu, 13 – dziecięcy
szybowiec na sznurku, 14 – azjatyckie
zwierzę pociągowe, 16 – pszczela rodzina,
17 – kraina szczęścia, 19 – przyrząd do
czyszczenia broni palnej, 20 – doskonały
rozpuszczalnik, m.in. lakieru na paznokciach, 22 – główna tętnica, 23 – automatyczne wykonywanie jakiejś czynności.
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Anny Jantar, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lokum dla świń,
kosmiczny
to wahadłowiec,
mowa niewiązana,
chronologiczny zapis
dziejów,
bloki, bloki, bloki…,
kompozycja z drobnych,
barwnych elementów,
bunt przeciw władzy,
lider zespołu Feel.

Rozwiązaniem jest słowo,
które powstanie w zaznaczonej kolumnie.

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

4

T

S

N

S

R

Z

A

Y

Ó

D

R

W

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Stanisława Moniuszki.
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Mam cudownych rodziców

2.

Monstera

3.

Przedszkole nr 16

4.

Cztery pory roku
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NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2021 Roku
życzenia wszelkiej
pomyślności wszystkim
Mieszkańcom Zabrza
składa Załoga
oraz Zarząd
WPO ALBA S.A.

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia
najskrytszych
marzeń
w nadchodzącym
Nowym Roku
składają Mieszkańcom Zabrza
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Zabrzu
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Radosnych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej
pomyślności i wielu
sportowych emocji
w Nowym 2021 Roku
życzą Zarząd,
Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy
spółki Stadion
w Zabrzu
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