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WOKÓŁ NAS
KOLEJNI INWESTORZY KUPILI DZIAŁKI W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Dobre miejsce dla rozwijania biznesu

Fot. UM Zabrze

Fot. Igor Cieślicki

TAKIE SĄ LICZBY:

FIRMY W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ W ZABRZU:

65 mln zł

Metal Service Center, ERAE, Droma, Kłos, BudExpert, Metal Solution, Schoeller Allibert, PGB, Orion Tools, YSP, Mandersloot, Jakon, ENEL, Export Pack,
M-Tech, Orbitvu, Ulus Metal Polska, Bagsik, Iron Force, Pionart

zainwestowało miasto
w przygotowanie
terenów specjalnej strefy
ekonomicznej dla inwestorów

Kolejne trzy działki na terenach specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu zostały kupione przez inwestorów. Łącznie przygotowane przez miasto tereny na pograniczu Mikulczyc i Rokitnicy przyciągnęły do tej pory 20 firm. Prawie połowa z nich
otworzyła już swoje zakłady.
– Rozwój terenów inwestycyjnych to jeden
z priorytetów w działalności zabrzańskiego samorządu – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Kosztem 65
milionów złotych, pozyskanych ze środków unijnych i budżetu miasta, rozbudowaliśmy infrastrukturę w strefie ekonomicznej, gdzie kolejne firmy otwierają
swoje zakłady i tworzą miejsca pracy. Ich
inwestycje warte są około 300 milionów
złotych – dodaje.
W grudniu rozstrzygnięte zostały trzy
kolejne przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości w specjalnej strefie
ekonomicznej. Ofertę na działkę przy
ul. Piekarniczej o powierzchni 0,71 ha,
wycenioną na 750 tys. zł, złożyła firma
Ulus Metal. Wcześniej zajmujący się
produkcją dla branży samochodowej
wytłaczanych elementów ze stali turecki koncern kupił już jedną nieruchomość przy ul. Piekarniczej. Na nowej
działce zlokalizowany będzie zakład
zajmujący się tzw. powlekaniem KTL

oraz produkcją narzędzi. W zakładzie
uruchomiony zostanie dział badawczo-rozwojowy, który będzie pracował nad
nowymi materiałami i projektowaniem
narzędzi. Budowa nowej części kosztować będzie ponad 12 mln zł, a zatrudnienie znajdzie kolejnych 28 osób.
Również w grudniu oferty na działkę
przy ul. Macieja Wilczka, wycenioną
na 4,5 mln zł, oraz na działkę przy ul.
Ballestrema, wycenioną na 4,9 mln zł,
złożyły firmy Iron Force oraz Pionart.
Iron Force chce za kwotę ponad 80 mln
zł wybudować do 2023 r. zakład, w którym pracę przy produkcji biernych systemów bezpieczeństwa dla branży samochodowej znajdzie ponad sto osób.
Pionart to firma z Zabrza, zajmująca
się produkcją i projektowaniem rusztowań i systemów deskowań dla budownictwa. Budowę swojego nowego zakładu planuje zakończyć w przyszłym
roku.
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58 mln zł

wynoszą dotychczasowe
wpływy ze sprzedaży
nieruchomości

20 firm

kupiło nieruchomości
w strefie

500 osób

zatrudnionych jest obecnie
w zakładach działających
w strefie

9,94 km

to długość dróg
wybudowanych na obszarze
KSSE w Zabrzu

22,6 km

to długość nowej sieci
kanalizacyjnej

5,95 km

to długość nowej sieci
wodociągowej

18,7 km

to długość nowej sieci
energetycznej

8 km

to długość dróg rowerowych
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Laureaci poprzedniej edycji plebiscytu

Wybierz najlepszego
zawodnika i trenera

Od 21 grudnia do 3 stycznia można wziąć udział w plebiscycie
na najlepszego sportowca i trenera Zabrza 2018 roku. Wyniki
głosowania mieszkańców poznamy 12 stycznia, podczas organizowanego w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
dorocznego Balu Sportowca.

Na swoich faworytów można głosować
za pomocą ankiety internetowej dostępnej na stronie www.um.zabrze.pl. Kupony do głosowania można również otrzymać w Punkcie Informacji o Mieście przy
ul. Powstańców Śląskich 2/1 oraz w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu
Miejskiego przy ul. Religi 1 (pok. 53).
W każdej kategorii można zagłosować
na jednego kandydata. Po podliczeniu
głosów wyłoniona zostanie najlepsza
dziesiątka sportowców oraz piątka

Bal w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
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trenerów. Ogłoszenie wyników plebiscytu oraz ceremonia wręczenia wyróżnień nastąpią podczas Balu Sportowca, który odbędzie się 12 stycznia
2019 r. w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki
w Zabrzu.
Przypomnijmy, że przed rokiem najlepszym sportowcem Zabrza został
Igor Angulo, a trenerem – Marcin
Brosz, szkoleniowiec Górnika Zabrze. 
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Fot. UM Zabrze

Siedem dekad sportowej legendy

Fot. UM Zabrze

SPORT

WOKÓŁ NAS
NASZE MIASTO AKTYWNIE UCZESTNICZYŁO W GLOBALNEJ KONFERENCJI KLIMATYCZNEJ ONZ

Wspólna troska o środowisko

Fot. UM Zabrze

COP 24 W LICZBACH:

30

tysięcy uczestników

Podpisy pod tzw. Deklaracją katowicką złożyli przedstawiciele 23 samorządów

Do ogólnoświatowej platformy wymiany danych na temat podejmowanych działań proekologicznych przystąpiło Zabrze
podczas szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Trwający
przez dwa tygodnie COP24 stał się również okazją do zaprezentowania zabrzańskich atrakcji turystycznych oraz placówek naukowo-badawczych.
Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw.
COP (Conference of the Parties) to
globalne konferencje, podczas których
negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. W zorganizowanej
w Katowicach 24. edycji przedsięwzięcia wzięło udział prawie 30 tysięcy gości z około dwustu krajów.
– To doskonała okazja, aby w skali globalnej zaprezentować nasze miasto
i jego atuty. Podczas COP24 Zabrze przystąpiło do międzynarodowej platformy
wymiany informacji i dobrych praktyk
w zakresie działań proekologicznych. Dotyczy to przedsięwzięć ukierunkowanych
na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Do porozumienia podpisanego
podczas szczytu klimatycznego w stolicy
metropolii włączyły się także między innymi Katowice, Będzin i Żywiec – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Pod tzw. Deklaracją katowicką, która
jest równoznaczna z chęcią wpisania
miasta do platformy NAZCA – światowej
bazy danych o praktycznych działaniach
proklimatycznych – podpisali się przedstawiciele 23 samorządów. Zabrze
reprezentowali zastępca prezydenta
miasta Katarzyna Dzióba oraz Grzegorz
Janecki, główny inżynier miasta.
Zabrze zaprezentowało się również
podczas organizowanego w ramach
COP24 „Dnia Miejskiego”. Złożyły się
na niego cztery sesje tematyczne.
W pierwszej, „Black to green w realizacji”, przedstawiona została prezentacja dotycząca Zabrza w kontekście
regionalnym i kreowania marki miasta w oparciu o dziedzictwo postindustrialne i turystykę przemysłową.
Konferencja COP24 w Katowicach zakończyła się sukcesem i zawarciem globalnego porozumienia klimatycznego.

196

państw

500

wolontariuszy

8

stref konferencyjnych

160

wystaw i ekspozycji

Dotyczy ono zasad realizacji zawartego
w 2015 r. tzw. Porozumienia paryskiego. Określono w nim ogólnoświatowy
plan działania, który ma nas uchronić
przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia.
– Dziś mogę głośno powiedzieć, że w Pakiecie katowickim w zrównoważony, uczciwy sposób uwzględnione zostały interesy
wszystkich stron – mówi prezydent COP24
Michał Kurtyka. – Ale co ważniejsze, jego
wpływ na świat będzie pozytywny. Dzięki
niemu uczynimy wielki krok w kierunku realizacji ambicji zapisanych w Porozumieniu paryskim. Ambicji, które sprawią, że
nasze dzieci spojrzą kiedyś wstecz na nasze
dziedzictwo i uznają, że ich rodzice podjęli właściwe decyzje w ważnym, dziejowym
momencie – dodaje.
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Tym żyliśmy w styczniu 2018
POLONEZ MATURZYSTÓW
Ponad ośmiuset maturzystów
25 stycznia zatańczyło na placu
Warszawskim tradycyjnego
poloneza. Plenerowa impreza
odbyła się już po raz jedenasty.
Uczniów poprowadzili do
tańca artyści Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”.

KONCERT NOWOROCZNY
Najpiękniejsze duety operetkowe usłyszeliśmy
podczas Koncertu Noworocznego, na jaki
Filharmonia Zabrzańska zaprosiła 1 stycznia do
Domu Muzyki i Tańca. O znakomite wrażenia
artystyczne zadbali również soliści oraz
towarzyszący im na scenie tancerze.

DZIEŃ TRANSPLANTACJI
Wzruszające historie pacjentów po przeszczepach
poznaliśmy podczas spotkania zorganizowanego
w Śląskim Centrum Chorób Serca w ramach
obchodów Dnia Transplantacji. Było ono okazją do
promowania tej szczytnej idei.
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ŚWIĘTO NASZYCH BISKUPÓW
Jubileusze przyjęcia święceń biskupich obchodzili metropolita
katowicki arcybiskup Wiktor Skworc oraz ordynariusz gliwicki
biskup Jan Kopiec. Nowym biskupem pomocniczym diecezji
gliwickiej został ksiądz prałat Andrzej Iwanecki, wcześniej
proboszcz parafii św. Franciszka.

– 6 –

LAURY UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJI

wizualizacja: Politechnika Śląska

Fot. Tomasz Jodłowski

Aż 88 osób i instytucji zostało
uhonorowanych Laurami
Umiejętności i Kompetencji
przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Jedenaście laboratoriów wyposażonych w sprzęt najnowszej
generacji znajdzie się w Śląskim Centrum Inżynierskiego
Wspomagania Medycyny i Sportu, jakie powstanie na terenie
zabrzańskiego kampusu Politechniki Śląskiej. Wartość
projektu sięga prawie 92 mln zł. Jego realizacją zajmą się
Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz koncern Philips –
światowy lider w dziedzinie technologii medycznych.
BAL SPORTOWCA
Podczas dorocznego Balu Sportowca Igor Angulo
otrzymał statuetkę dla najlepszego zawodnika Zabrza
w 2017 r. W kategorii trenerów zwyciężył szkoleniowiec
Trójkolorowych Marcin Brosz.

NOWE ŻYCIE WIEŻY CIŚNIEŃ

Fot. Jerzy Przybysz

W ratuszu zaprezentowano projekt
rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień
przy ul. Zamoyskiego.

NOWY BLASK SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 23 dołączyły
do kilkudziesięciu innych budynków objętych programem
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

– 7 –
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Tym żyliśmy w lutym 2018 r.
CENTRUM SYMULACJI
Na najwyższą kondygnację
powstającego przy placu
Dworcowym Centrum
Symulacji Medycznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
trafiła prawdziwa karetka.
Trzytonowy ambulans dźwig
podniósł na wysokość ponad
20 metrów.

ZABRZAŃSKIE ATENY

Zdjęcia: Jerzy Przybysz

Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego prof. Przemysław
Jałowiecki, Wojciech Dzwonkowski
z Inter Ikea Centre Group Poland
oraz Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna i firma Voigt to
tegoroczni laureaci „Zabrzańskich
Aten”. Statuetki zostały wręczone
podczas gali zorganizowanej
w hotelu Diament.

PROFILAKTYCY ROKU
WYJĄTKOWE LABORATORIUM
Pierwszy w Polsce inteligentny dom do badań, w którym naukowcy będą
testowali systemy stworzone z myślą o osobach starszych lub wymagających
specjalistycznej opieki, powstał na Wydziale Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej. Leonardo Lab nawiązuje nazwą i ideą do Leonarda da
Vinci, wszechstronnego inżyniera, którego projekty wyprzedzały epokę.
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Działający w Zabrzu Wydział Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz
Janina Wysocka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej to laureaci konkursu
„Profilaktyk Roku 2017”. Pamiątkowe
statuetki odebrali podczas uroczystości
zorganizowanej 26 lutego w Teatrze Nowym.

Fot. Krzysztof Sitkowski

/ KPRP

KRZYŻ KAWALERSKI
DLA PREZYDENT ZABRZA

Fot
. To
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s
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Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymała
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. Nadawane
przez prezydenta RP
odznaczenie przyznane zostało
za zasługi w działalności
samorządowej i społecznej.

W TROSCE O MAŁE SERCA
Iwona Guzowska została ambasadorką Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Wielokrotna
mistrzyni świata w kick-boxingu zdecydowała się wspierać
projekt wdrożenia klinicznego protezy serca dla dzieci. Ma on
na celu stworzenie rodziny urządzeń pediatrycznych, które
byłyby ratunkiem dla niewydolnego serca w oczekiwaniu na
transplantację i jednocześnie szansą na regenerację narządu.

TURYSTYKA INDUSTRIALNA

wizualizacje: MGW

O następne wyjątkowe obiekty wzbogaci się
zabrzański szlak turystyki industrialnej dzięki kolejnej
unijnej dotacji pozyskanej przez miasto. Wysokość
dofinansowania przekracza 43 mln zł. Nowe życie zyska
m.in. budynek cechowni przy ul. Wolności.
Wspólny projekt Chorzowa i Zabrza, którego łączna
wartość sięga 84 mln zł, otrzymał najwyższą ocenę
i znalazł się na pierwszym miejscu listy opublikowanej
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wysokość przyznanego obu miastom dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020 to ponad 58 mln zł.

NOWE OBLICZE ZANDKI
Ponad 60 mln zł to wartość projektów, jakie w ciągu kilku najbliższych lat zostaną
zrealizowane na terenie Zandki. Obejmą one zarówno działania z zakresu
termomodernizacji budynków, przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej, poprawy
jakości terenów zielonych, jak również obszaru tzw. rewitalizacji społecznej.
Ambitny projekt został zaprezentowany podczas spotkania w ratuszu.
Pracując nad rewitalizacją Zandki, Zabrze korzysta z dobrych wzorców
partnerskiego miasta Essen. Jego chlubą jest bowiem przypominające zabrzańską
Zandkę dawne osiedle robotnicze zbudowane na Wzgórzu Małgorzaty.

– 9 –
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Tym żyliśmy w marcu 2018 r.
CZYŚCI KANAŁY NA BŁYSK
Ciśnieniowe czyszczenie
oraz odsysanie nieczystości
z przepompowni ścieków, kanałów
i zbiorników umożliwia najnowszej
generacji samochód zakupiony
przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji. Pojazd
kosztował niebagatelną sumę 1,7 mln
zł, a zakup w 85 procentach został
dofinansowany z funduszy unijnych.

NOWA APTEKA
W SZPITALU MIEJSKIM
W zabrzańskim Szpitalu
Miejskim została oddana do
użytku nowa apteka. To jedno
z najnowocześniejszych miejsc
tego typu na Śląsku. Apteka jest
w pełni skomputeryzowana, wyposażona
w systemy kontrolujące bezpieczeństwo
przechowywanych produktów oraz
nowoczesne urządzenia
do przygotowywania leków recepturowych.
Jej stworzenie kosztowało 1,7 mln zł.

DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
Kolejne alkomaty oraz testery służące
do szybkiej analizy zawartości narkotyków
w organizmie kierujących trafiły
do zabrzańskiej policji. Za sprzęt
o wartości 36 tys. zł zapłaciło miasto.

10
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JANOSCH URODZINY
Inscenizacją bajek Janoscha, przygotowaną przez maluchy
z przedszkola noszącego imię pisarza, zainaugurowano
obchody 87. rocznicy urodzin popularnego autora
książeczek dla najmłodszych. Chętni mogli wziąć udział
w wycieczce śladami Janoscha.

– 10 –

ZABRZE NA KONFERENCJI W WIEDNIU

Fot. Urban Future

O wspólnych działaniach na rzecz czystego
powietrza, podejmowanych na gruncie lokalnym,
regionalnym i ogólnokrajowym, rozmawiali
uczestnicy zorganizowanej w Wiedniu Światowej
Konferencji Urban Future. W obradach brała
udział reprezentująca Zabrze prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.

DZIEŃ INNOWATORA

Fot. Jacek Iwasiów

Okazją do nawiązania kontaktów, wymiany
doświadczeń oraz dyskusji o skutecznych
sposobach wdrażania innowacji był zorganizowany
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej „Dzień Innowatora”. W program
konferencji wpisało się także przyjęcie studentów
uczelni do Klubu Innowatora Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
Znany podróżnik Aleksander Doba był gościem
specjalnym i przewodniczącym jury konkursu
„Pasja podróżowania”, którego trzecia edycja
odbyła się w Łaźni Łańcuszkowej.
Przedsięwzięcie organizują Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Zabrzu oraz Muzeum Górnictwa Węglowego.

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Przy kamienicy, w której przed laty mieszkał pułkownik
Łukasz Ciepliński, odbyły się 1 marca uroczystości z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zabrzanie
wspominali także postać rotmistrza Witolda Pileckiego,
którego imię nosi Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu.

– 11 –
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WOKÓŁ NAS

Tym żyliśmy w kwietniu 2018 r.
NOWY ŻŁOBEK

KONFERENCJA I TARGI TURYSTYCZNE
Fascynujące makiety, prezentacje wyjątkowych
obiektów i rzemieślników wykonujących
zanikające już zawody można było zobaczyć
podczas zorganizowanych w Zabrzu już po
raz dziesiąty Międzynarodowych Targów
Turystycznych. Krajem partnerskim tegorocznej
imprezy było Peru. O tworzeniu i promowaniu
marek turystycznych rozmawiali z kolei
uczestnicy XV Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Praktycznej.

RZEMIEŚLNICY NAGRODZILI TELEWIZJĘ ZABRZE

Fot. Krajowy Cech Fotografów

Fot. Tomasz Jodłowski

Czterdzieści miejsc przygotowano w nowym
żłobku, który został otwarty przy ul. Majnusza.
Monitorowana, dysponująca własną kuchnią
i wyposażona w nowoczesny sprzęt placówka
powstała z myślą o maluchach w wieku
od roku do trzech lat.

Fot. Jerzy Przybysz

Po raz 25. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach nagrodziła najlepsze firmy z regionu. Jubileuszowa
gala odbyła się 21 kwietnia w Domu Muzyki i Tańca. „Rzemieślniczy
mikrofon” za promowanie rzemiosła oraz popularyzację wiedzy na temat
sektora małej i średniej przedsiębiorczości otrzymała Telewizja Zabrze.

DNI PAPIESKIE
Okolicznościowa wystawa, przegląd filmów,
wieczór literacki inspirowany twórczością
św. Jana Pawła II i tradycyjna „Kawiarenka z oknem
na świat” wpisały się w program zorganizowanych
w Zabrzu już po raz dwunasty Dni Papieskich.
Ich zwieńczeniem były weekendowe koncerty
w Kopalni Guido oraz w Grzybowicach.
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FESTIWAL BEETHOVENA
Ponad dwadzieścia koncertów wpisało się w program
tegorocznej edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga
van Beethovena. W Domu Muzyki i Tańca wystąpiła Israel
Camerata Orchestra Jerusalem pod dyrekcją Avnera Birona
oraz pianista Konrad Skolarski.
– 12 –

WOKÓŁ NAS
ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN

Fot.
Fot.Jerzy
JerzyPrzybysz
Przybysz

Poznaliśmy laureatów piątej
edycji konkursu „Zabrzański
Biznesplan”. Zwycięzcą okazał
się Łukasz Paszkowski,
który zaprezentował projekt
„Pracownia projektowa
wzornictwa przemysłowego”.
Pula nagród wyniosła w tym
roku ponad 150 tys. zł.

Wizualizacja: Szpital Miejski

Fot. MOK

POWSTANIE ODDZIAŁ RATUNKOWY
Przedstawiciele Szpitala Miejskiego oraz Ministerstwa
Zdrowia podpisali umowę dotyczącą budowy w Zabrzu
oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów.
To pierwszy taki obiekt w tej części województwa śląskiego.
Koszt inwestycji, która zapewni całodobową pomoc m.in.
osobom poszkodowanym w wypadkach, sięga 26 mln zł.
Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia to 8,5 mln zł.
Inwestycja jest zrealizowana również w oparciu o kredyt
bankowy i przy wsparciu miasta.

REKORDOWE FESTIWALE
Aż 998 małych artystów wzięło udział
w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Igraszki.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się
także 64. już edycja Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej im. Norberta Kroczka.

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ OLIMPIADY

Fot. Jerzy Przybysz

W Zabrzu odbył się ogólnopolski finał VII
Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją”.
Wzięło w nim udział szesnaście
dwuosobowych zespołów, które rywalizowały
w siedzibie Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego.

Fot. Magdalena Mionc

Z HAJDUKIEM NA URODZINY
Ponad 21 tysięcy kibiców zasiadło na trybunach Areny Zabrze
podczas towarzyskiego meczu Górnika Zabrze z Hajdukiem Split.
Spotkanie wpisało się w obchody przypadającego w tym roku
jubileuszu 70-lecia Górnika Zabrze.

– 13 –
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Tym żyliśmy w maju 2018 r.
ZABRZAŃSKI ROWER MIEJSKI

Fot. Patryk Pyrlik

Ruszył program Zabrzański Rower Miejski.
W czterech stacjach wypożyczeń udostępnionych
zostało kilkadziesiąt jednośladów, w tym rowery
miejskie, tandemy, rowerki dziecięce, a nawet
umożliwiający przewożenie czwórki dzieci
pojazd w wersji cargo.

GÓRNIK W EUROPEJSKICH PUCHARACH!

Fot. Jerzy Przybysz

Zajmując czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy,
Górnik Zabrze zapewnił sobie udział
w kwalifikacjach do Ligi Europy. Zakończony
właśnie sezon był najlepszym dla Trójkolorowych
od prawie ćwierć wieku.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA

Fot. Politechnika Śląska

Pary z czternastu europejskich krajów uczestniczyły w XXI
Międzynarodowym Festiwalu Tańca, który odbył się w hali
Pogoń. Impreza należy do najwyższych rangą w kraju.

SUKCES ZABRZAŃSKIEJ LOGISTYKI

METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY
„Rodzina – radość miłości” to hasło XI Metropolitalnego
Święta Rodziny, które zostało zainaugurowane w Domu
Muzyki i Tańca. Na zabrzańskiej scenie wystąpili
Piotr Rubik i zaproszeni przez niego goście

14
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Logistyka na działającym w Zabrzu Wydziale
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
po raz drugi z rzędu zwyciężyła w rankingu
studiów inżynierskich, organizowanym przez
magazyn „Perspektywy”. Wyprzedziliśmy m.in.
Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie
i Politechnikę Poznańską.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RYSOWANIA
Do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości nawiązywał temat tegorocznej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. W hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkało się
około tysiąca artystów w różnym wieku. Pozowała
im setka modeli.

URODZINOWY PIKNIK W ROKITNICY
W historycznym kampusie Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Rokitnicy spotkali się uczestnicy pikniku
przygotowanego z okazji przypadającej w tym roku
70. rocznicy powstania uczelni. Były pełne emocji
wspomnienia, łzy wzruszenia i całodniowa plenerowa
zabawa. Odsłonięto także popiersie pierwszego rektora
uczelni prof. Brunona Nowakowskiego.

„NIEMAPA” DLA NAJMŁODSZYCH
W Łaźni Łańcuszkowej zaprezentowana
została „NIEMAPA”, czyli niezwykły
przewodnik dla dzieci, przybliżający
interesujące miejsca w Zabrzu.

HYBRYDY BEZ TAJEMNIC
Pracownia samochodowa, umożliwiająca kształcenie
w zakresie napraw i eksploatacji pojazdów
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii,
otwarta została w Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego. To wspólna inicjatywa szkoły,
zabrzańskiego samorządu oraz firmy Toyota Ja-Now-An.

150 LAT KOŚCIOŁA ŚW. ANDRZEJA
W parafii św. Andrzeja Apostoła odbyły się uroczystości z okazji
150. rocznicy konsekracji murowanego kościoła przy ul. Wolności.
Ich elementem było poświęcenie ołtarza, w którym złożono
relikwie św. Jana Pawła II.

– 15 –
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Tym żyliśmy w czerwcu 2018 r.
PRZYKŁAD MODELOWEJ WSPÓŁPRACY
Jako przykład modelowych relacji polsko-francuskich wskazywana była współpraca Zabrza
i Francji podczas zorganizowanej po raz trzeci
Francusko-Polskiej Konferencji nt. Współpracy
Samorządów. W jednym z paneli dyskusyjnych
uczestniczyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

CENTRUM PRZESIADKOWE

Fot. Tomasz Jodłowski

Ruszyły prace nad stworzeniem w Zabrzu
centrum przesiadkowego, które ma usprawnić
i ułatwić poruszanie się po mieście. Szacowany
koszt projektu, którego realizacja ma potrwać
do 2023 r., sięga 100 mln zł.

INDUSTRIADA
Ponad pół tysiąca atrakcji przygotowano
w 25 miastach w ramach tegorocznej
Industriady. W Zabrzu gości zaprosiły
Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza
oraz Szyb Maciej. Świętu Szlaku Zabytków
Techniki towarzyszyło tym razem hasło
„Industria jest kobietą”.

Trzy nowe radiowozy dostali do dyspozycji zabrzańscy policjanci.
To pierwsze w naszej jednostce samochody o napędzie hybrydowym.
Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze strony miasta. Na
wsparcie policji Zabrze co roku przeznacza około miliona złotych.

16
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NOWE RADIOWOZY

STUDENT FEST
Odbyła się kolejna edycja
Student Festu, czyli
zabrzańskich juwenaliów.
Były koncerty, otwarte
wykłady dla mieszkańców
i turniej piłkarski.

NOWE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
Jest jednym z zaledwie trzech na Śląsku, działa
nieprzerwanie od 1938 r. Miejski Ogród Botaniczny
świętował 80. urodziny. Obchody jubileuszu wpisały się
w program tegorocznej edycji Festiwalu Kwiatów.

Fot. Jerzy Przybysz

Nowoczesne i bezpieczne boiska zostały otwarte
w Mikulczycach i Rokitnicy. „Wielopokoleniową
Ścieżkę Zdrowia” dostali z kolei do dyspozycji
mieszkańcy osiedla Kotarbińskiego.

URODZINY OGRODU BOTANICZNEGO

FESTIWAL ORKIESTR
Kompozycje Ennio Morricone, Fryderyka Chopina czy też
niezapomniany motyw z filmu „Gwiezdne wojny” można
było usłyszeć podczas XIV Festiwalu Orkiestr im. Edwarda
E. Czernego. Gościem specjalnym imprezy był zespół
Wilersbacher Musikanten z Bawarii.

SZEŚĆ DEKAD SPÓŁDZIELNI
Na festyn z okazji 60-lecia
zaprosiła mieszkańców Zabrzańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa.
– 17 –
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Tym żyliśmy w lipcu 2018 r.
KAMILKI WRĘCZONE

Zdjęcia: Tomasz Jodłowski

Dr Alicja Pigoń-Węgiel, prof.
Andrzej Lekston oraz ks. Henryk
Bardosz to tegoroczni laureaci
Wyróżnień im. św. Kamila.
Pamiątkowe statuetki odebrali
podczas gali w Teatrze Nowym.
Wyróżnienia im. św. Kamila
otrzymują osoby oraz instytucje,
które poprzez swą działalność
społeczną na rzecz miasta i jego
mieszkańców przyczyniają się
do tworzenia pozytywnego
wizerunku Zabrza.

NOWA SALA DLA
GIMNASTYKÓW

Fot. wizualizacja: Mostostal Zabrze GPBP

Sala gimnastyczna
z prawdziwego zdarzenia
powstanie przy Zespole Szkół
Sportowych im. Janusza
Kusocińskiego. Wartość
inwestycji przekracza
16 mln zł. Na jej realizację
miasto pozyskało
dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

WAKACJE Z NAUKAMI ŚCISŁYMI
KOLEJNY INWESTOR W STREFIE
Zajmująca się produkcją opakowań z drewna firma Export Pack
to kolejny inwestor, który rozpoczął budowę swojego zakładu
na zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej.

18

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2019

– 18 –

Rozwiązywali zadania, pisali programy
komputerowe, poznawali tajniki druku
3D. W Zabrzu spotkali się młodzi
pasjonaci nauk ścisłych z całej Polski,
uczestniczący w Wakacyjnych Warsztatach
Wielodyscyplinarnych organizowanych przez
studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot. MGW

WIĘCEJ STACJI I ROWERÓW
Program Zabrzański Rower Miejski
został poszerzony o dwie kolejne stacje,
które powstały w Rokitnicy i w rejonie
kampusu Politechniki Śląskiej. Przybyło
także rowerów.

SZTOLNIA ZACHWYCIŁA EUROPĘ
Kompleks Sztolnia Królowa Luiza został wpisany
na listę Punktów Kotwicznych Europejskiego
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. To już kolejny
z zabrzańskich obiektów w tym prestiżowym
gronie. Wcześniej na listę została wpisana Kopalnia
Guido. Zabrze jest jedynym miastem w Polsce,
które na szlaku ERIH ma dwa Punkty Kotwiczne.

AKT EREKCYJNY NA BUDOWIE
ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
NOWE SZATNIE DLA PIŁKARZY
Na Arenie Zabrze piłkarzom
udostępnione zostały nowe szatnie.

LATO Z TEATREM
Rekordowa liczba osób wzięła udział
w wakacyjnych warsztatach „Lato z teatrem”.
Ich zwieńczeniem była prezentacja
przygotowanego wspólnie spektaklu „Gniazdo”.

ŚWIĘTO POLICJI
W Łaźni Łańcuszkowej odbyły się zabrzańskie obchody
Święta Policji. Spotkanie było okazją do wręczenia ponad stu
funkcjonariuszom wyróżnień i awansów na wyższe stopnie.

– 19 –
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Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Paweł Janicki / Teatr

Nowy

W jedną ze ścian powstającego w Szpitalu
Miejskim oddziału ratunkowego wmurowany
został symboliczny akt erekcyjny.

WOKÓŁ NAS
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TOUR DE POLOGNE
Po raz drugi do naszego miasta zawitał
wyścig kolarski Tour de Pologne. Przy
Arenie Zabrze zlokalizowana była meta
liczącego 139 km długości trzeciego etapu
rywalizacji. Wcześniej najlepsi kolarze świata
czterokrotnie pokonywali prowadzącą
ulicami miasta pętlę.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej
prestiżowych międzynarodowych imprez
sportowych w Polsce. Zaliczana jest do
cyklu najważniejszych zawodów świata
w kolarstwie szosowym. Co roku zawodników
ogląda na trasie około 3,5 miliona kibiców,
a transmisja telewizyjna dociera do ponad stu
krajów na całym świecie.
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Fot. MGW
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BARBÓRKA NA LIŚCIE DZIEDZICTWA
Sukcesem zakończyły się starania o wpisanie Barbórki na Krajową
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Narodowy Instytut
Dziedzictwa zatwierdził w sierpniu sporządzony w Zabrzu wniosek.

W KRAINIE KINDER
NIESPODZIANKI

Fot. Jerzy Przybysz

Niezwykły spektakl z bajkowymi
postaciami, baseny pełne
kolorowych piłeczek, park linowy
i mnóstwo innych atrakcji czekało
na najmłodszych w pierwszy
weekend września. Dom Muzyki
i Tańca już po raz czwarty zamienił
się w Krainę Kinder Niespodzianki.

20
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NASZ HEJNAŁ W LUBLINIE
Zabrzańscy hejnaliści zaprezentowali się w Lublinie
podczas XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów
Miejskich. Hejnał Zabrza rozbrzmiewa tam od wielu
lat, dlatego prezydent Lublina wręczył trębaczom
z Zabrza pamiątkowe medale.

Fot. Jerzy Przybysz

PAMIĘTAMY
O POWSTAŃCACH
Uczciliśmy pamięć
uczestników I i II
powstania śląskiego.
Uroczystości tradycyjnie
odbyły się w Kończycach,
gdzie stoi pomnik
poświęcony bohaterom
wydarzeń sprzed prawie
stu lat.

SUKCES KARDIOCHIRURGÓW
Zabrzańscy kardiolodzy
i kardiochirurdzy po raz kolejny
potwierdzili, że reprezentują najwyższy
światowy poziom. Jako pierwsi w Polsce
wszczepili 66-letniemu pacjentowi
całkowicie sztuczne serce. Dzięki
urządzeniu pan Mieczysław mógł
w domu czekać na transplantację
ludzkiego organu.

DNI DZIAŁKOWCA
Były festyny, wystawy plonów, podziękowania
i gratulacje. W ostatnich dniach sierpnia swoje święto
obchodzili zabrzańscy działkowcy. Uroczystości
zorganizowane zostały m.in. w obchodzącym jubileusz
80-lecia istnienia Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im. St. Webera oraz Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
„Biała Róża”, który działa już od 95 lat.

– 21 –
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Tym żyliśmy we wrześniu 2018 r.

NOWY ROK SZKOLNY
Dla ponad 16 tysięcy uczniów zabrzańskich szkół i kilku
tysięcy przedszkolaków skończyły się wakacje. Inaugurację
nowego roku szkolnego przeżywali szczególnie
pierwszoklasiści i ich rodzice, którzy towarzyszyli swoim
pociechom w tej wyjątkowej chwili.

W HOŁDZIE PRYMASOWI

Fot. MGW

Postać i dziedzictwo Prymasa
Tysiąclecia kardynała Stefana
Wyszyńskiego przybliżyło oratorium
Soli Deo Per Mariam, które zostało
zaprezentowane w Zabrzu.

TRASA WODNA OTWARTA!
Ma dwa kilometry długości. W ponad połowie pokonuje się
ją na pokładzie łodzi, płynąc... 40 metrów pod ulicami Zabrza.
To najdłuższy w Polsce taki podziemny spływ! W kompleksie
Sztolnia Królowa Luiza otwarta została niezwykła trasa
turystyczna. Prace nad jej przygotowaniem trwały dziesięć lat.

PLAC TEATRALNY
ZMIENIŁ OBLICZE
Ma nową nawierzchnię,
kwietniki i wygodne ławki.
Dodatkowe wrażenia
zapewnia efektowna
fontanna, która po zmroku
zachwyca różnorodnością
kolorów. Odmienione oblicze
zaprezentował plac Teatralny.
Jego przebudowa to efekt
współpracy miasta i właściciela
Centrum Handlowego Platan.

22

FESTIWAL PENDERECKIEGO
Melomanów zachwyciła kolejna odsłona
Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego. Usłyszeliśmy m.in.
filharmoników z Essen. Zwieńczeniem
festiwalu był koncert w zjawiskowo oświetlonej
niecce kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.
Jego gościem był sam Mistrz, który w tym roku
obchodził 85. urodziny.
Fot. Tomasz Jodłowski
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RUSZYŁA HERMETYZACJA

Fot. FCC Polska

Rozpoczęła się hermetyzacja
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
przy ul. Cmentarnej. Jak zapewnia właściciel obiektu, zastosowane rozwiązania techniczne
pozwolą na wyeliminowanie
pochodzących z obiektu nieprzyjemnych zapachów. Efekty
inwestycji odczujemy wiosną.

ELEKTROCIEPŁOWNIA FORTUM JUŻ DZIAŁA!

KOLEJNA INWESTYCJA W STREFIE

To największa w Polsce i jedna z najważniejszych na
świecie inwestycji firmy Fortum! Jej wartość sięga
870 milionów złotych. Otwarty w Zabrzu zakład to
najnowocześniejsza w Europie elektrociepłownia
należąca do fińskiego koncernu. Ekologiczne ciepło
płynie z niej do 70 tysięcy gospodarstw domowych
w Zabrzu i Bytomiu.

Kamień węgielny pod budowę hali produkcyjnomagazynowej firmy Ulus Metal wmurowany
został we wrześniu na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej w Zabrzu.

ŚWIĘTO MIASTA
Obchodziliśmy 96. rocznicę nadania Zabrzu praw
miejskich. Barwny korowód przeszedł ulicami
w ramach Skarbnikowych Godów. W parku przy
ul. Dubiela zorganizowany został rodzinny piknik,
a podczas Koncertu Galowego w Domu Muzyki
i Tańca wręczone zostały nagrody prezydenta
miasta w dziedzinie kultury.

DOŻYNKI
Był barwny korowód na ulicach, uroczyste nabożeństwo
i szereg atrakcji przygotowanych na miejscowym stadionie.
W Grzybowicach zorganizowane zostały tradycyjne dożynki.

– 23 –
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Tym żyliśmy w październiku 2018 r.

WYBORY

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ
Plombowanie zęba, przygotowanie pacjenta do operacji czy
odebranie porodu to tylko niektóre z zabiegów, jakie studenci
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mogą wykonywać
w otwartym w Zabrzu Centrum Symulacji Medycznej.
W ośrodku, którego budowa i wyposażenie kosztowało ponad
30 mln zł, odtworzone zostały warunki panujące w prawdziwym
szpitalu, gabinecie dentystycznym czy na miejscu wypadku.

W niedzielę 21 października odbyła się I tura
wyborów samorządowych. Poznaliśmy skład Rady
Miasta na kolejną kadencję.

NOWE BLOKI PRZY ŻYWIECKIEJ
LAURY DLA PROF. MARIANA ZEMBALI
Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu otrzymał prof. Marian
Zembala. Wybitny kardiochirurg i dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokładnie pół wieku temu
rozpoczął na wrocławskiej uczelni swą przygodę z medycyną.

Klucze do swoich wymarzonych mieszkań odebrali
lokatorzy nowych bloków oddanych do użytku na
osiedlu budowanym przy ul. Żywieckiej. Tym samym
będzie tu już mieszkać prawe 80 rodzin. Docelowo
ma ich być 150. Inwestycję realizuje Międzygminne
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego
udziałowcem jest Zabrze.

JAPOŃSKI CHÓR W ZABRZU
Monumentalną IX Symfonię
d-moll z „Odą do radości”
Ludwiga van Beethovena
wykonali w Domu Muzyki
i Tańca artyści Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii
Zabrzańskiej, chóru Resonans
con tutti oraz Chóru
IX Symfonii z Miasta Takasaki
w Japonii.
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OSIEDLE ROŚNIE PRZY TROCERA
Dzień Otwarty na budowie osiedla przy ul. Trocera
zorganizowała gminna spółka ZBM-TBS. Każdy z przyszłych
lokatorów mógł na własne oczy przekonać się, jak postępują
prace. Przy ul. Trocera powstaje obecnie sześć bloków, w których
do dyspozycji będą łącznie 72 mieszkania. Koszt inwestycji to 15
mln zł. Lokatorzy wprowadzą się do swoich mieszkań w 2019 r.

WIECHA NA BUDOWIE ODDZIAŁU
RATUNKOWEGO
Na półmetku znalazła się budowa oddziału ratunkowego
Szpitala Miejskiego. Na szczycie 24-metrowego obiektu
zawisła symboliczna wiecha. Jednocześnie ruszyły
odbiory zmodernizowanego Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Medycznej. Ukoronowaniem
ambitnego projektu ma być utworzenie w Zabrzu
czwartego w województwie śląskim szpitala urazowego.

POWIĘKSZONY PLATAN ZAPROSIŁ KLIENTÓW
O 11 tysięcy metrów kwadratowych zwiększyła się
powierzchnia Centrum Handlowego Platan w Zabrzu.
W październiku nowy pasaż został otwarty dla
klientów. Jednocześnie zaprezentowano nowe oblicze
dotychczasowej części kompleksu.

INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO
Oficjalne otwarcie
nowej strefy studenta
towarzyszyło inauguracji
roku akademickiego na
Wydziałach Organizacji
i Zarządzania oraz Inżynierii
Biomedycznej Politechniki
Śląskiej. W szeregi braci
studenckiej uroczyście
przyjęci zostali także
studenci pierwszego roku.

NASZE MAKOSZOWY
Makoszowom poświęcony jest szósty już album
z cyklu przybliżającego dzielnice Zabrza.
Wcześniej ukazały się wydawnictwa opowiadające
o Biskupicach, Kończycach, Pawłowie, Rokitnicy
i Mikulczycach.

SCENA KAMERALNA
O Scenę Kameralną wzbogacił się Miejski Ośrodek Kultury
w Zabrzu. Nowa filia powstała w odrestaurowanym zabytkowym
budynku przy ul. Park Hutniczy.
– 25 –

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2019

25

Tym żyliśmy w listopadzie 2018 r.

PRESTIŻOWY CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZTOLNI

Fot. Jerzy Przybysz

Kompleks Sztolnia Królowa Luiza otrzymał, przyznany
przez Polską Organizację Turystyczną, certyfikat „Najlepszy
Produkt Turystyczny 2018 roku”. Znaleźliśmy się w wyjątkowo
prestiżowym gronie, ponieważ podobnymi wyróżnieniami
uhonorowano w tym roku m.in. należący do pereł polskiej
architektury pałac w Wilanowie czy też niezwykle malowniczy
spływ przełomem Dunajca. Wcześniej certyfikatem wyróżniona
została Kopalnia Guido.

SERCE ZA SERCE
Okazją do uhonorowania i złożenia
podziękowań najhojniejszym darczyńcom
i przyjaciołom Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
była zorganizowana już po raz 27. gala
„Serce za serce”. W części artystycznej,
na scenie Domu Muzyki i Tańca, wystąpili
artyści Opery Śląskiej.

Z PORTUGALIĄ NA ARENIE ZABRZE
Trzynaście tysięcy osób zasiadło na trybunach Areny Zabrze
podczas rozgrywanego 16 listopada meczu reprezentacji
naszego kraju do lat 21 z Portugalią. Stawką był awans do
przyszłorocznych mistrzostw Europy UEFA EURO U-21.
Biało-czerwoni ulegli młodszym kolegom Cristiano Ronaldo
0:1, ale w rewanżu nie pozostawili złudzeń kto jest lepszy.
Pewnie wygrali 3:1 i to właśnie polska młodzieżówka zagra
w przyszłym roku na boiskach Włoch i San Marino.
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POCZĄTEK 5-LETNIEJ KADENCJI
Małgorzata Mańka-Szulik wygrała II turę
wyborów samorządowych i po raz czwarty objęła
urząd prezydenta Zabrza. Podczas pierwszej
w tej kadencji sesji uroczyste ślubowanie złożyli
również wszyscy radni. To pierwsza kadencja
samorządu, która potrwa pięć lat.

CHRONIĄ PRZED NAŁOGAMI

HONOROWY ŚLĄZAK ROKU

Fot. Paweł Janicki

„Drogi i rozdroża pokonywania własnych
słabości” to hasło konferencji z cyklu „Wolność od... Wolność do...”, której trzecia edycja
odbyła się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jej celem jest
profilaktyka uzależnień wśród młodzieży.

Tytuł Honorowego Ślązaka Roku otrzymała prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. Kapituła przyznała wyróżnienie
m.in. w podziękowaniu za troskę o dziedzictwo naszego
regionu oraz zaangażowanie w działania na rzecz stworzenia
metropolii. Prezydent Zabrza dołączyła w ten sposób do
elitarnego grona wcześniejszych laureatów, wśród których
są m.in. prof. Marian Zembala, Franciszek Pieczka czy abp
Damian Zimoń.

O GÓRNICTWIE NA PRZESTRZENI WIEKÓW
„Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej”
to temat XXII Międzynarodowej Konferencji
Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej”, która
w listopadzie odbyła się w Zabrzu. Jej uczestnicy
rozmawiali m.in. na temat organizacji ośrodków
górniczych oraz metod i technik wydobywczych.

W STRONĘ UNESCO

Fot. Paweł Janicki

Uroczystą mszą, odprawioną
w kaplicy św. Barbary na
poziomie 170 Kopalni Guido,
zainaugurowane zostały obchody
Barbórki przygotowane z okazji
wpisania górniczego święta na
Krajową Listę Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego.
Podczas nabożeństwa poświęcony
został sztandar Muzeum
Górnictwa Węglowego.

– 27 –
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Tym żyliśmy w grudniu 2018 r.

WOLONTARIUSZE ROKU
Magdalena Gburek, Brygida Gorzeń, Łukasz Gajos,
Zygmunt Lehman oraz „Teatr 60+” to laureaci
tegorocznej edycji konkursu „Wolontariusz
Roku”. Jego wyniki poznaliśmy podczas VIII
Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych
i Wolontariatu.

ROZBŁYSŁA CHOINKA
Tradycyjną paradą św. Mikołaja zainaugurowany został
3 grudnia Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy
„Idą Święta”. Tego samego dnia uroczyście zapalono
lampki na miejskiej choince.

KOLEJNE FIRMY W STREFIE
Kolejne trzy firmy kupiły działki na terenach
specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu. Oznacza to,
że przygotowane przez miasto tereny przyciągnęły
już 21 inwestorów.

ZABRZE NA SZCZYCIE KLIMATYCZNYM
Do międzynarodowej platformy wymiany
informacji i dobrych praktyk w zakresie działań
proekologicznych przystąpiło Zabrze podczas
grudniowego szczytu klimatycznego ONZ.
Podpisy pod tzw. Deklaracją katowicką złożyli
przedstawiciele 23 samorządów. COP24 był
również doskonałą okazją, by w skali globalnej
zaprezentować Zabrze i jego atuty.

70 LAT GÓRNIKA
Okrągłe urodziny świętował Górnik Zabrze. Gala z okazji
jubileuszu 70-lecia klubu odbyła się w Domu Muzyki i Tańca.
Dzień wcześniej na koronie Areny Zabrze zaprezentowana
została w pełnej krasie Galeria Sław, czyli wizerunki wybranych
przez kibiców 25 najlepszych piłkarzy w historii klubu.

28
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BARBÓRKA
Na promocję książki „Kult
świętej Barbary wśród
górników kopalń węgla
kamiennego na Górnym
Śląsku w XIX i XX wieku”
zaprosiło Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu.
Promocję wydawnictwa
poprzedziła msza odprawiona
w kaplicy św. Barbary na
poziomie 170 Kopalni Guido.
Barbórkowe uroczystości
odbywały się także w innych
punktach miasta.

ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
Mszą w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele św. Jadwigi
Śląskiej, zainaugurowane zostały zabrzańskie uroczystości
związane z 37. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Pod
tablicą upamiętniającą miejsce internowania działaczy NSZZ
„Solidarność” złożone zostały kwiaty i zapłonęły znicze.

UCZNIOWIE PLASTYKA USTROILI URZĄD

MIKOŁAJ NA SPORTOWO

Niezwykle oryginalną szopkę przygotowali uczniowie
Liceum Plastycznego oraz Ogólnokształcącej Szkoły
Sztuk Pięknych w Zabrzu. Można ją podziwiać w holu
ratusza przy ul. Religi 1. Szopka nawiązuje formą do
tradycyjnej izby ze świątecznymi potrawami i ozdobami.

Kilka tysięcy maluchów wzięło udział w zabawie
mikołajkowej zorganizowanej w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Były konkursy,
dekorowanie pierników, malowanie twarzy i budowanie
budowli z klocków.

– 29
3 –
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LEKCJA HISTORII
PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z LAT KOŃCZĄCYCH SIĘ CYFRĄ „9”

Co tam panie w dziewiątym?

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Pierwsza ważna data w historii Zabrza
z dziewiątką na końcu związana jest
z Maciejem von Wilczkiem, który w 1769 r.
kupił dominium zabrzańskie za 34 200
talarów. Jego największą zasługą było
przeprowadzenie w latach 1774–1776
akcji kolonizacyjnej, w trakcie której
założył Pawłów Dolny i Górny, Dorotę,
Małe Zabrze, Maciejów i Kończyce. Dwa
miesiące po śmierci Wilczka odkryto tu
pokłady węgla, a już w następnym roku
rozpoczęto jego wydobycie.
Ponieważ chodniki kopalniane zalewała
woda, postanowiono przekopać sztolnię łączącą kopalnię „Król” w Królewskiej Hucie z kopalnią „Królowa Luiza”
w Zaborzu. Główną Kluczową Sztolnię
Dziedziczną o długości 14,25 km zaczęto drążyć 23 czerwca 1799 r. Prace, odbywające się etapami, ukończono doUrząd Miejski w Zabrzu
piero w 1863 r. Zasypana 90 lat później
sztolnia, po 10 latach prac udrażniających i adaptacyjnych, została oddana cele i przekazano nieodpłatnie robotnikom pracującym przy głębieniu szyturystom 14 września 2018 r.
W 1819 r. rozpoczęto budowę „Kron- bów. Pierwsze domy wzniesiono przy
prinzstraße” (Drogi Następcy Tronu), ulicach Wiejskiej, W. Bogusławskiego
łączącej Królewską Hutę z Gliwicami. i W. Wróblewskiego. Nową kolonię naNa odcinku od Poręby do Maciejowa zwano Kolonią B, ona również należała
dała ona początek dzisiejszej ul. Wol- administracyjnie do Zaborza.
ności. Budowę ukończono
w 1830 r.
20 kwietnia 1869 r., pomiędzy Królewską Inspekcją
Górniczą w Zabrzu a 26 pracownikami kopalni „Królowa Luiza” w Zaborzu,
podpisano umowę umożliwiającą górnikom nabycie
parcel i wybudowanie na
nich domów mieszkalnych.
Jako lokalizacje pod zabudową wyznaczono tereny
wzdłuż ul. Wolności na
Kościół pw. św. Jadwigi w Zaborzu-Porębie
odcinku pomiędzy ulicami
Jodłową i Mikołowską. Wybudowanie tego osiedla dało początek Również 150 lat temu zabrzańskie
Kolonii A, należącej administracyjnie do dziewczęta doczekały się szkoły, w któZaborza. W tym samym 1869 r. tereny rej mogły kontynuować naukę rozpołożone na południe od budowanej poczętą w szkołach powszechnych.
w tym czasie kopalni „Królowa Luiza Prywatna wyższa szkoła dla dziewcząt
– Pole Wschodnie” podzielono na par- otwarta została w Małym Zabrzu 23
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Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Tradycją już stało się, że u progu nowego roku przypominamy
najważniejsze wydarzenia z lat kończących się tą samą cyfrą.
Tym razem pod lupę wzięliśmy więc „dziewiątkę”.

października 1869 r. W pierwszym roku
nauki uczęszczało do niej 15 uczennic.
Z czasem prowadzenie szkoły przejęła
gmina, która w 1907 r. wybudowała dla
niej siedzibę przy pl. Warszawskim.
Utworzenie w 1874 r. powiatu zabrskiego przyczyniło się do powstania w Zabrzu kilku różnych instytucji. Jedną
z nich był Sąd Rejonowy powołany do
życia z dniem 1 października 1879 r.
Jego pierwsza, tymczasowa, siedziba
mieściła się w kamienicy stojącej na
rogu ulic Z. Padlewskiego i ks. Cz. Klimasa. W latach 1892–1894 przy ul. 3
Maja wybudowano gmach sądu wraz
z aresztem. Budynek sądu powiększono w 1907 r. dobudowując doń skrzydło
południowe.
Przez ponad trzydzieści lat założony
w 1858 r. szpital Spółki Brackiej był jedynym szpitalem na terenie obecnego
Zabrza. Sytuacja zmieniła się 29 września 1889 r., kiedy to nowo wybudowany szpital w Zaborzu przyjął pierwszych
pacjentów. Inicjatorami jego budowy
byli proboszcz parafii pw. św. Franciszka ks. kanonik Theophil Schöneich
i doktor Johannes Nathan. Ten drugi
został pierwszym dyrektorem szpitala,
który w budynkach przy ul. Wolności
448 funkcjonował do 1983 r.
Spośród różnych organizacji i towarzystw powstających pod koniec XIX i na
początku XX wieku jednymi z najważniejszych były ochotnicze
straże pożarne. W Mikulczycach założono ją 2 sierpnia
1899 r. Do dnia dzisiejszego
jej remiza znajduje się przy
ul. Strażackiej 6.
Dziesięć lat później Zabrze
doczekało się jednego ze
swoich architektonicznych
symboli. Jest nią wybudowana w latach 1907–1909
wysoka na 46 metrów wieża ciśnień. Jej projekt wykonali architekt August
Kind i królewski radca budowlany Friedrich Loose.
Wieżę postawioną przy ul. J. Zamoyskiego poświęcono 25 września 1909 r.,
dostarczała ona wodę dla znacznej części Zabrza, Maciejowa, Sośnicy i warsztatów naprawy lokomotyw w Gliwicach.
Obecnie wieża należy do Muzeum
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Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Górnictwa Węglowego i czeka na pra- III piętrze – wydział oświaty, wydział
ce adaptacyjne przystosowujące ją do robót ziemnych i policja budowlana,
ruchu turystycznego. Dwa miesiące a na IV piętrze wydział geodezji. W piwwcześniej, 21 lipca, w restauracji Wal- nicach, oprócz pomieszczeń dla kilku
tera Knossalli w Zaborzu-Porębie od- urzędników, zorganizowano kantynę
było się spotkanie, na którym powoła- i mieszkanie dla dozorcy. W budynku
no pierwszy klub piłkarski na terenie zainstalowano windę typu „paternoobecnego Zabrza. „Borussia” Zabo- ster”, centralne ogrzewanie i centralę
rze rozegrała swój pierwszy mecz już telefoniczną. W lipcu z kolei oddano do
użytku ratusz gminny w Rokitnicy, wy25 lipca.
Powstała w 1912 r. kuracja w Kończy- budowany według projektu architekta
cach przez pierwszych siedem lat oby- Theodora Ehla. Oprócz pomieszczeń
wała się bez własnej świątyni. Dopie- zarządu gminy i sali posiedzeń rady,
ro w 1919 r. wybudowano kościół pw. urządzono w nim także posterunek
Bożego Ciała, poświęcony przez ks. policji, filię powiatowej kasy oszczędnoJózefa Knosałę 19 czerwca tegoż roku. ściowej w Bytomiu, przeniesiono doń
Niecałe pół roku później własnej świą- siedziby urzędu pocztowego i biblioteki
tyni doczekali się również mieszkańcy publicznej.
sąsiednich Makoszów. Kościół
pw. św. św. Jana i Pawła, powstały po przebudowaniu pochodzącej z 1872 r. szkoły, ks. dziekan
Augustyn Krakowski poświęcił
28 listopada.
Wyjątkowo dużo wydarzeń wartych odnotowania w naszym artykule miało miejsce w 1929 r.
Już 10 kwietnia otwarto szkołę
powszechną (zwaną Waldschule,
czyli szkołą leśną) wybudowaną
na ówczesnym osiedlu Południowym. Obecnie przy ul. Czołgistów
1 mieści się Szkoła Podstawowa
nr 15. 28 maja poświęcono budynek Oberrealschule (Wyższej
Szkoły Realnej) postawiony przy
pl. R. Traugutta. Od kilkudziesięciu lat działa w nim Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych. Z kolei 21 października poświęcono
budynek „Städtische Knaben und
Mädchen Mittelschule” (Miejskiej
Szkoły Średniej dla Chłopców
Wieża ciśnień przy ul. J. Zamoyskiego
i Dziewcząt) wybudowany przy
ul. Wolności 323 według projektu
architekta Schmidta i ozdobiony
w 1939 r. rzeźbami autorstwa Roberta W tymże 1929 r. w dwóch z obecnych
Bednorza. Obecnie kształcą się w nim dzielnic Zabrza poświęcono nowe kouczniowie Liceum Ogólnokształcącego ścioły. Pierwszy z nich, pw. św. Jadwigi,
nr 1 oraz ostatni rocznik Gimnazjum nr 1. poświęcono 25 sierpnia w Zaborzu-PoW siedem lat po uzyskaniu praw miej- rębie. Projektantem tego drewnianeskich Zabrze doczekało się nowego go kościoła był budowniczy rejencyjny
ratusza. Wybudowano go przy ul. Po- Karl Kattentidt. Z kolei w Biskupicach 15
wstańców Śląskich, a pierwsze wydziały grudnia poświęcono kościół pw. Wniezabrzańskiego magistratu zaczęły się bowzięcia Najświętszej Marii Panny wydoń wprowadzać 24 maja. Na parte- budowany według projektu budownirze budynku umieszczono kasy i biura czego rejencyjnego Hansa von Pöllnitza.
policji miejskiej. Na I piętrze znalazły Również w grudniu 1929 r., tyle że cztersię wydział finansowy i wydział podat- nastego, poświęcono osiedle „Helenekowy. Na II piętrze – sale posiedzeń hof”, czyli obecną Helenkę. Przy drodze
rady miejskiej, kancelaria, biblioteka, łączącej Rokitnicę ze Stolarzowicami
gabinet nadburmistrza i gabinety bur- oddano wtedy do użytku pierwszych
mistrzów oraz dział zaopatrzenia. Na 156 mieszkań.

Dziesięć lat później, w maju 1939 r.,
Zabrze liczyło 126 079 mieszkańców,
Grzybowice – 2100, Mikulczyce – 20 260,
a Rokitnica – 7844 mieszkańców.
1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy
napadły na Polskę, co dało początek II
wojnie światowej. Kończyce, Makoszowy i Pawłów zostały zajęte przez wojska
niemieckie, a następnie na mocy dekretu z 8 października 1939 r. wraz z dawnym województwem śląskim przyłączone do III Rzeszy.
Dwa ważne dla zabrzańskiej kultury
wydarzenia miały miejsce w 1959 r.
Najpierw, 26 czerwca 1959 r., uchwałą
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach powołano do życia Teatr Powszechny w Zabrzu znany obecnie jako
Teatr Nowy w Zabrzu. Natomiast w Barbórkę, 4 grudnia,
oddano do użytku Halę Ludową nazwaną z czasem Domem
Muzyki i Tańca. Gmach ten, autorstwa architektów Zygmunta
Majerskiego i Juliana Duchowicza, wybudowano przy ul. gen.
Ch. de Gaulle’a. Przez 60 lat
istnienia na jego scenie wystąpiło wielu wybitnych muzyków
i artystów. Wielokrotnie odbywały się tu centralne obchody
Dnia Górnika, na które zjeżdżali
ówcześni I sekretarze KC PZPR
i premierzy PRL.
Po upływie kolejnej dekady Zabrze wzbogaciło się o „Dom
Harcerza” wybudowany według
projektu architekta Henryka
Trzcionkowskiego. Siedzibę zabrzańskiego hufca ZHP wybudowano w parku im. T. Kościuszki
i oddano do użytku 27 września
1969 r.
Kolejne ciekawe wydarzenia miały miejsce pod koniec XX wieku.
23 czerwca 1999 r. otwarto Stację Segregacji Odpadów Komunalnych
i Kompostownię Odpadów Organicznych wybudowane przy ul. Cmentarnej
we współpracy z firmami kanadyjskimi.
Z kolei 22 listopada otwarto „Centrum
M 1” wybudowane przy ul. Plutonowego R. Szkubacza.
Nie zawsze wszystko przebiegało po
myśli zabrzan. Tak też się stało 30 maja
2009 r. na Stadionie im. Ernesta Pohla
przy ul. F.D. Roosevelta. W ostatnim
meczu sezonu 2008/2009 Górnik Zabrze przegrał 0–1 z Polonią Warszawa
i po raz drugi w swej historii spadł do II
ligi rozgrywek piłkarskich.

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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SPORT
GÓRNIK ZABRZE ŚWIĘTOWAŁ W GRUDNIU JUBILEUSZ 70-LECIA ISTNIENIA

Siedem dekad sporto
TRÓJKOLOROWE REKORDY:

14 tytułów

mistrza Polski zdobył
Górnik Zabrze

6 razy

sięgał Górnik po Puchar Polski,
w tym 5 razy z rzędu

7 piłkarzy

Fot. Igor Cieślicki

Górnika zdobyło medale
mistrzostw świata w piłce
nożnej

6 piłkarzy

Ach, cóż to był za weekend! Najbardziej utytułowany klub piłkarski w Polsce świętował jubileusz 70-lecia istnienia. Na zorganizowanej 16 grudnia w Domu Muzyki i Tańca urodzinowej
gali pojawiły się największe legendy Górnika z Włodzimierzem
Lubańskim na czele. Były podziękowania, wzruszenia i okazja
do przypomnienia, że zabrzański klub to nie tylko futbol, ale
też m.in. wspaniałe sukcesy lekkoatletów.
– Nie ma Zabrza bez Górnika i nie ma
Górnika bez Zabrza – mówiła na scenie
Domu Muzyki i Tańca prezydent miasta
Małgorzata Mańka-Szulik. – Ta historia
uczy nas tego, jak wspólnie można osiągać sukcesy. Cieszę się, że po raz kolejny
przyjeżdżają do Zabrza wspaniali ludzie.
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli
chociaż najmniejszą cegiełkę do tego, by
ta wielka historia była tak piękna – podkreślała prezydent Zabrza.
– Gra dla Górnika była spełnieniem marzeń. W tym klubie przeżyłem najwspanialsze momenty mojego życia – przyznaje Stanisław Oślizło, wieloletni
kapitan drużyny.
– Jestem szczęśliwy, że razem z moimi
kolegami stworzyliśmy coś wyjątkowego
– uśmiecha się Włodzimierz Lubański,
legendarny napastnik, który w barwach Górnika zdobył 228 bramek.
– Jeśli mówimy o rozsławianiu polskiej
piłki, któż robił to lepiej w europejskich
pucharach niż Górnik Zabrze? To jedyny
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polski klub, który zagrał w finale europejskich rozgrywek – zwraca uwagę prezes
Górnika Bartosz Sarnowski.
– Historia Górnika splata się z historią
Śląska – mówi Marcin Brosz, trener
i były piłkarz Górnika Zabrze. – Kiedy
mówimy o Górniku, przywołujemy rów-

Piłkarze chętnie pozowali do zdjęć ze swoimi fanami
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Górnika pojechało na mundial
w Meksyku w 1986 r.

504

oficjalne mecze rozegrał
w barwach Górnika
Zygfryd Szołtysik

228 razy

trafiał do siatki
Włodzimierz Lubański

6 piłkarzy

Górnika zagrało w reprezentacji
Polski co najmniej 40 meczów

70 zawodników

Górnika zagrało
w reprezentacji Polski

16 lat i 188 dni

miał Włodzimierz Lubański,
gdy zadebiutował
w reprezentacji Polski
w towarzyskim meczu
z Norwegią i strzelił gola

Fot. Igor Cieślicki

Zygfryd Szołtysik, Hubert Kostka, Jerzy Gorgoń, Włodzimierz Lubański, Stanisław
Oślizło i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik na scenie Domu Muzyki i Tańca

SPORT

owej legendy
Gala była okazją do zdobycia

autografów gwiazd klubu

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieśclicki

Urodzinowe życzenia składa Jerzy Brzęczek

– Górnik Zabrze zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu – podkreśla wiceminister Jan Widera. – Te
70 lat dało kibicom i całej Polsce wiele
wspaniałych wrażeń. Mogliśmy być dumni z naszych wspaniałych piłkarzy, którzy
zadziwiali Europę i świat – dodaje.

Fot. Igor Cieślicki

nież to, co ważnego działo się w naszym
regionie – dodaje.
Podczas zorganizowanej 16 grudnia gali
nie zabrakło unikatowych archiwalnych
materiałów. Przypomniane zostały
najlepsze występy lekkoatletów i spektakularne bramki zdobyte przez piłkarzy z Roosevelta. Kibice mieli
okazję do zdobycia autografów
i zrobienia pamiątkowych zdjęć
zarówno z gwiazdami sprzed
lat, jak i zawodnikami obecnie
grającymi w Górniku. Powodzenia życzyli Trójkolorowym
selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek oraz wiceminister sportu
Jan Widera.

Maluchy z Akademii Piłkarskiej na widow

Na scenę zrzucone zostało kolorowe konfetti

Fot. Igor Cieślicki

ni

– To dla mnie ogromna radość, że mogę
być tu wśród tylu wspaniałych piłkarzy,
którzy tworzyli historię polskiej piłki nożnej – mówi Jerzy Brzęczek, który również występował w barwach Górnika
Zabrze.
– Nasi poprzednicy zawiesili poprzeczkę
bardzo wysoko i ciężko jest im dorównać, ale to motywuje nas tylko do jeszcze bardziej wytężonej pracy – przyznaje Szymon Matuszek, obecny kapitan
Górnika.
– Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj i możemy uczestniczyć w święcie naszego klubu – podkreśla Rafał Wolsztyński, napastnik Trójkolorowych. – Patrzymy na
zawodników, którzy grali kiedyś w Górnika i każdy z nas chciałby mieć na koncie
chociaż część ich kariery – dodaje.
– To wielka duma móc zakładać
koszulkę Górnika – mówi Łukasz
Wolsztyński. – Każdy z nas marzy,
by tak reprezentować klub, jak jego
gwiazdy sprzed lat – dodaje.
Przypomnijmy, że Górnik Zabrze
został utworzony 14 grudnia
1948 r. z połączenia Zjednoczenia, Skry, Concordii i Pogoni. Początkowo liczył dwanaście sekcji,
a autorami największych sukcesów, oprócz piłkarzy, byli bokserzy i lekkoatleci. Tych ostatnich
reprezentował podczas urodzinowej gali m.in. Edward Sarul, kulomiot, złoty medalista mistrzostw świata w Helsinkach w 1983 r.
– Absolutnie nie byłem wtedy faworytem.
Można wręcz powiedzieć, że byłem kompletnie nieznanym zawodnikiem. Prowadziłem przez pięć kolejek i wtedy przerzucił mnie inny młody zawodnik. W szóstej
próbie się zmobilizowałem i to ja go
przerzuciłem. Zawsze warto walczyć do
końca – wspominał na scenie DMiT
Edward Sarul. 
GOR

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2019

33

SPORT
EKSPOZYCJĘ Z OKAZJI 70. URODZIN GÓRNIKA ZABRZE PRZYGOTOWAŁO MUZEUM MIEJSKIE

Galeria na stadionie, stadion w galerii
„Górnik Zabrze – 70 wydarzeń
na 70-lecie legendy” to tytuł
wystawy przygotowanej przez
Muzeum Miejskie z okazji jubileuszu klubu. Ekspozycję można oglądać do 3 marca w Galerii Café Silesia przy ul. 3 Maja.
Jednocześnie
wyjątkowa
Galeria Sław zaprezentowana została w grudniu
na Arenie Zabrze. Na koronie stadionu pojawiły się
bowiem wizerunki wybranych przez kibiców 25 najlepszych piłkarzy w historii klubu.
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Fot. Górnik Zabrze

Bohaterowie Galerii Sław na stadionie

Fot. Jerzy Przybysz

Otwarcie wystawy w Muzeum Miejskim

Dani Suárez cieszy się z bramki strzelonej Arce

Fot. Jerzy Przybysz

W otwarciu wystawy uczestniczyli wybitni
piłkarze. W galerii pojawili się m.in. autorzy największych sukcesów Górnika: Włodzimierz Lubański, Jerzy Gorgoń, Hubert
Kostka czy Stanisław Oślizło, a także piłkarze późniejszych pokoleń: Andrzej Pałasz,
Marek Majka i Bogdan Gunia.
– Jakie perełki przygotowali dla kibiców zabrzańscy muzealnicy? Jest ich mnóstwo. Oczywiście nie mogło zabraknąć najważniejszych
pucharów, statuetek, pater i pamiątek z wielkich meczów. Na ścianach umieszczono mnóstwo wspaniałych historycznych zdjęć w dużych formatach. Są również medale i nagrody
indywidualne zdobywane przez graczy, a do
tego piłki, bilety, programy okolicznościowe.
Wielką popularnością będzie się z pewnością
cieszyć bogata kolekcja proporców oraz koszulek. Wśród tych ostatnich są prawdziwe
skarby, jak koszulki reprezentacyjne, dresy
z mistrzostw świata, jak również trykoty z lat
80. i 90. oraz koszulki rywali Górnika: Juventusu czy Realu – wylicza Dariusz Czernik z Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
Dodatkowe atrakcje czekały również kibiców podczas rozgrywanego 15 grudnia
meczu Górnika z Arką Gdynia. Na koronie Areny Zabrze zaprezentowana została w pełnej krasie Galeria Sław, w której
znaleźli się wybrani przez kibiców najlepsi
piłkarze w historii klubu. W jej oficjalnym
otwarciu wzięli udział piłkarze, których
wizerunki można podziwiać na stadionie.

GOR

Fot. Górnik Zabrz
e
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BARDZO UDANA RUNDA JESIENNA PIŁKARZY RĘCZNYCH NMC GÓRNIKA ZABRZE

Szczęśliwa trzynastka naszych szczypiornistów

Fot. Jerzy Przybysz

lejne trzy mniej – Marek Daćko. Najlepszą
procentową skuteczność ma Patryk Gluch,
który w ośmiu meczach trafił 22 razy w 27
próbach, czyli na poziomie 81,48 procent.
Co cieszy, barwy Górnika reprezentuje
najskuteczniejszy bramkarz. Martin Galia
rok 2018 kończy ze skutecznością obron
na poziomie 40,52 procent! Obronił aż
47 rzutów, a stracił 69 bramek. Wszystko
w sześciu meczach. Przy okazji zajmuje
również drugą pozycję w tabeli obron
rzutów karnych z wynikiem 44,44 procent.
O 1,01 procenta wyprzedza go tylko jeden
zawodnik, były bramkarz Górnika Sebastian Zapora!
Pierwszą dziesiątkę najlepszych bramkarzy zamyka Mateusz Kornecki, który
ma 30,82 procent obron na koncie. Minimalnie wyprzedza go rodowity zabrzanin
Marcin Wichary. 
GOR

W tym sezonie nasi szczypiorniści są niepokonani na własnym parkiecie

statystyce najskuteczniejszych strzelców
pierwszy Trójkolorowy pojawia się dopiero na 11. pozycji. A jest nim Iso Sluijters
z dorobkiem 58 trafień. O osiem bramek
mniej zdobył Bartłomiej Tomczak, a o ko-

Kibice nie narzekają na brak emocji

Fot. Jerzy Przybysz

Zabrzanom udało się pokonać zarówno
Azoty-Puławy, jak i Orlen Wisłę Płock! Tylko raz Trójkolorowi zremisowali w regulaminowym czasie gry. Mecz z Energą MKS
Kalisz po szalonej pogoni dał wynik 26:26,
a dzięki świetnej dyspozycji Martina Galii
zabrzanie wywieźli z Kalisza dwa punkty.
Co ciekawe, jak dotąd zabrzanie ani razu
nie przegrali w Zabrzu.
Wygrana największą liczbą bramek, bo aż
czternastoma, to efekt inauguracyjnego
meczu przeciwko Arce Gdynia, który zakończył się wynikiem aż 38:24. Co ciekawe,
wynik do przerwy nie zwiastował aż takiej
przewagi, bowiem po trzydziestu minutach tablica zegarowa wskazywała wynik
16:12. W grudniowym rewanżu zabrzanie znów wygrali dwucyfrową różnicą, aż
31:19. Najmniejsza różnica trafień to efekt
meczu przeciwko Orlenowi Wiśle Płock
zakończony wynikiem 26:25 dla zabrzan.
O dwie bramki więcej od rywala Górnicy
zdobyli w starciu przeciwko Piotrkowianinowi (28:26).
Trójkolorowi przyzwyczaili nas przez ostatnie lata do uczestnictwa w walce o trofeum Króla Strzelców. W tym roku jednak
wyraźnie widać, że zespół potrafi rzucać
praktycznie z każdej pozycji. W ogólnej

Fot. Jerzy Przybysz

Na drugim miejscu w tabeli zakończył NMC Górnik Zabrze rozgrywki PGNiG Superligi w 2018 r. Pozycja zespołu wyjątkowo cieszy, ponieważ to więcej niż oczekiwano. Na ten sukces złożyło się
aż trzynaście zwycięstw i tylko jedna przegrana, z PGE Vive Kielce.

Zimową przerwę Trójkolorowi spędzą na drugim miejscu w tabeli
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – historyjka obrazkowa
z tekstem w dymkach, 5 – głowa Kościoła rzymskokatolickiego, 8 – Grek,
którego zagrał Anthony Quinn, 9 –
świątynia buddyjska, 10 – zostaje po
ognisku, 11 – głos Jana Kiepury, 12 –
miejsce w rankingu, 14 – zgromadzenie
zakonne założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, 16 – największy dopływ Warty, 19 – jednoczesny wystrzał
z wielu karabinów lub armat, 21 – poetycko o wietrze, 22 – na nich opiera się
dach, 23 – ryje na działce, 24 – napis na
zleceniu lekarskim oznaczający „szybko, niezwłocznie” , 26 – zespół bloków
mieszkalnych, 28 – kwaśny z mleka, 29
– imię odkrywcy bieguna południowego, 30 – góralskie ognisko, 33 – pojazd
monarchy, 35 – mebel dla urzędnika, 37
– kolega Romka i Atomka, 38 – producentka jaj, 39 – dziesiętne lub zwykłe,
40 – bywa czarny, wisielczy, 41 – krzew
z owocami podobnymi do jagód, 42 –
mocna szewska nić.

1

F o t o z a g a d k a
2

Pionowo: 1 – panama lub fedora, 2 –
cerkiewny obraz, 3 – diabeł, czart, 4
– twarda skała na pomniki, 5 – ponoć
zakwita w noc świętojańską, 6 – ulubieniec, beniaminek, 7 – służy w armii,
13 – grzejące żeberka, 15 – scena i widownia w terenie, 17 – dawna wódka,
18 – państwo lub… równik, 20 – wciela
się w role, 21 – dawniej „składał” gazetę, 25 – sznurek z rączkami, 27 – ciut,
ciut, 30 – sfora basiora, 31 – na niej walczą dżudocy, 32 – nonsens, bzdura, 34
– Egon z gangu, 36 – niejedna w dzienniczku psotnego ucznia.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z GRUDNIOWEGO NZS

1. Cudza praca
nie wzbogaca
2. I komisariat
Fot. Jerzy Przybysz

3. Kolendra
4. Adam Asnyk
5. Prostak błędy swe
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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barwnie przystraja

ROZRYWKA
3

Początkująca śpiewaczka
operowa pyta męża:
– Dlaczego ty zawsze
wychodzisz na balkon,
kiedy śpiewam?
– Bo nie chcę, żeby
sąsiedzi myśleli, że cię biję.

Lubię tęsknić
lubię tęSknIć
wspinAć się po poręczy dźWięku i koLoru
w ustA otwarTe cHwytać zaPach zmArznięty

Maż do żony:
– Słyszałaś, wynaleziono kosmetyk, który
niezawodnie upiększa wszystkie kobiety?
– Nie tylko słyszałam, ale go używam.
– No tak, od razu myślałem, że to oszustwo.

lubię moją sAmotnoŚć
zaWieszoNą wyżej
niż mOst
ręKoma obejmujący nIebo

– Kochanie, jak ci smakował obiad, który
dziś ugotowałam? – pyta żona.
– Dlaczego ty stale dążysz do kłótni? –
odpowiada mąż.

miłość moją
idącą bOso
po śniegu

Kelner podchodzi do pary siedzącej
przy stoliku.
– Co dla państwa?
– Dla mnie bulion, stek i frytki – mówi
kobieta.
– A warzywo? – pyta kelner.
– On? To samo.

Aby poznać autorkę zamieszczonego wiersza, należy z 18 liter
wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.

Mąż rozmawia z żoną:
– Gdybym wygrał w totolotka,
to co byś zrobiła?
– Wzięłabym swoją połowę i mogłabym cię
wreszcie zostawić, niedojdo jedna.
– To bierz swoje dwanaście złotych
i spadaj.

4
1. sąsiaduje z Zabrzem,
2. włoskie lub na patyku dla
ochłody,
3. kilka wsi,
4. karciana układanka,
5. Arena Zabrze,
6. niejeden w przychodni lekarskiej,
7. przydatna gdy brak schodów,
8. tam mieszkają żołnierze.

1
2
3
4
5
6
7

Mąż telefonuje z polowania do domu:
– Kochanie, będę za dwie godziny w domu.
Po powrocie żona pyta:
– No i jak tam łowy?
– Przez miesiąc nie będziemy kupować
mięsa.
– A co upolowałeś? Jelenia?
– Nie.
– Dzika?
– Nie, przepiłem całą wypłatę.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Marcela Prousta.
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WOKÓŁ NAS
JUŻ 1 STYCZNIA DOM MUZYKI I TAŃCA ZAPRASZA NA WYJĄTKOWY KONCERT NOWOROCZNY

Fot. Igor Cieślickit

Koncertowo wejdź w Nowy Rok!

Tancerze i filharmonicy na scenie Domu Muzyki i Tańca

– Mają swój Koncert Noworoczny wiedeńczycy, mają też zabrzanie. Zapraszam na wyjątkową galę, która zachwyci nas już pierwszego dnia 2019 roku
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Niezapomniane chwile z muzyką
tradycyjnie już zapewnią artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej, którzy wraz ze znakomitymi solistami przypomną największe

przeboje znad pięknego, modrego
Dunaju. Podczas koncertu „Wielka
Gala Straussowska” zaśpiewają Katarzyna Trylnik, Adam Zdunikowski
i Adam Zaremba, a zatańczą Milena
Burchardt, Joanna Lichorowicz-Greś,
Zofia Czechlewska, Sławomir Greś
i Mateusz Ludwikowski. Autorką choreografii i kostiumów jest Zofia Czechlewska. 

GOR

Czeka nas piękny wieczór

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, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT. Zdjęcie na
okładce: Paweł Janicki. Druk: Drukarnia „Art–Print”, Ruda Śląska.

w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 22

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

e–mail: marketing@dmit.com.pl

38

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2019

TWOJA REKLAMA

Fot. Igor Cieślicki

Nie trzeba jechać do Wiednia, by nowy rok rozpocząć w równie efektowny sposób, jak nad Dunajem. Koncert Noworoczny
w Domu Muzyki i Tańca na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Znakomitych solistów
i towarzyszących im artystów Filharmonii Zabrzańskiej będzie
można podziwiać już 1 stycznia o godzinie 17.
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