Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

Wydanie bezpłatne

Październik 2016, nr 10 (258)

Świętowaliśmy urodziny Zabrza
Ulicami miasta przeszła barwna parada,
a Dom Muzyki i Tańca zaprosił na urodzinowy
Koncert Galowy. W pierwszy weekend
października obchodziliśmy 94. rocznicę
nadania Zabrzu praw miejskich.
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Symboliczna wiecha na budowie nowej elektrociepłowni w Zabrzu

Inwestycja za prawie miliard złotych
r Ci e

ślic
ki
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Wiecha zawisła na szczycie głównej klatki schodowej

foto: Igor Cieślicki

Zaledwie trzy miesiące po wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową elektrociepłownię
w Zabrzu, w najwyższym punkcie powstającego zakładu zawisła
tradycyjna wiecha. Zakończenie wartej około 870 milionów złotych inwestycji planowane jest na 2018 rok.

Budowa postępuje zgodnie z harmonogramem

– Wszystkie dotychczasowe prace budowlane postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Aktualnie na placu budowy pracuje
około dwustu osób dziennie, a liczba ta
będzie się konsekwentnie zwiększać w najbliższych miesiącach – zapowiada Piotr
Górnik, dyrektor ds. produkcji Fortum.
– Budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu
to przykład dobrej współpracy pomiędzy
samorządem lokalnym a prywatnymi inwestorami. Cieszymy się, że Fortum budu-

je nowoczesny i ekologiczny zakład, który
zapewni mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła. Warto podkreślić, że na placu
budowy pracują lokalni podwykonawcy,
co pozytywnie wpływa na zatrudnienie
w regionie – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Nasze miasto
konsekwentnie się zmienia, a ta inwestycja
wpisuje się doskonale w to wszystko, co
dzieje się w Zabrzu, mieście nowoczesnym,
mieście medycyny, kultury, sportu, nauki,
mieście, które bardzo dba o środowisko
naturalne – dodaje. Wciągnięcie wiechy
było związane z ukończeniem prac przy
betonowaniu tzw. pylonu, czyli głównej
klatki schodowej, która osiągnęła planowaną wysokość ponad 64 metrów. To jeden z najważniejszych kamieni milowych
realizowanego projektu. Jednocześnie
rozpoczęto prace przy konstrukcji stalowej dla budynku kotłowni, w której docelowo znajdzie się nowoczesny kocioł
wielopaliwowy. Nowe źródło ciepła będzie zasilane przede wszystkim węglem
i paliwem alternatywnym (RDF – Refuse
Derived Fuel) z możliwością spalania biomasy oraz miksu tych trzech paliw.
– W tej chwili mamy już zabudowane 350
ton stali. Docelowo w budynku kotłowni będzie 2,2 tysiąca ton stali – wylicza
Andrzej Starzyński z zespołu ds. inwe-

stycji Fortum. – Nowa elektrociepłownia
powstaje obok historycznego zakładu.
Warto podkreślić, że w ramach projektu
zachowane zostaną obiekty posiadające
walory produkcyjne, wizualne bądź
architektoniczne – zwraca uwagę
Adam Kampa, manager ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum.
Powstanie nowej elektrociepłowni jest elementem szerokiego planu inwestycyjnego
Fortum na Śląsku, którego
wartość do 2022 r. osiągnie
ponad miliard złotych. W jego
ramach wybudowany zostanie
również odcinek sieci ciepłowniczej o długości około dziesięciu
kilometrów, który połączy nowoczesny
zakład z bytomską siecią. Zakład docelowo będzie produkował ciepło dla 70
tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu oraz Bytomiu. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technologii zapewni wysoką efektywność produkcji i pozytywnie
wpłynie na jakość powietrza w regionie.
– Emisja dwutlenku węgla spadnie dwukrotnie, tlenków azotu trzykrotnie, a pyłów
prawie ośmiokrotnie – wylicza Andrzej
Bąk, kierownik Elektrociepłowni Zabrze
i Bytom. – Będziemy wyprzedzać standardy emisyjne – dodaje.
– To, co budujemy w Zabrzu, opiera się na
najnowocześniejszych dostępnych rozwiązaniach – podsumowuje Piotr Górnik.
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takie są liczby:

870 mln zł

to koszt budowy nowej
elektrociepłowni

70 tysięcy

gospodarstw domowych
będzie odbierało ciepło
z nowego zakładu

4,4 tysiąca

ton stali wykorzystanych
zostanie do budowy

19 tysięcy

metrów sześciennych betonu
zużyją budowlańcy

Nasze Zabrze Samorządowe 10/2016

3

wokół nas
Tysiące osób bawiły się podczas Skarbnikowych Godów

W numerze:
Wokół Nas
s. 3

Roztańczone urodziny

s. 4-5

Gala pod znakiem niespodzianek

s. 6-7

Festiwal wyjątkowych wydarzeń

s. 7
s. 8-9

Dla edukacji i rozrywki

s. 10

Wybieramy projekty dla naszych
dzielnic

s. 11

O nowych pomysłach na ochronę
zdrowia

s. 12

Zabrzański wachlarz indeksów

s. 13

Park wypełnił się wiedzą

s. 14

Pod znakiem zdrowego trybu życia

s. 15

Wspólny zakup energii się opłaca

s. 16

Pendolino wśród składów towarowych

s. 16

Ogromny sukces profesora Zembali

s. 17

Dźwięki z Kraju Kwitnącej Wiśni

s. 17

„Tulipan” najpiękniejszy w Polsce!

s. 18-19

W podziękowaniu za plony

s. 20

Pod znakiem śląskiej jakości

s. 21

Po wiedzę i doświadczenie
do najlepszych

s. 21

Warsztaty w skocznych rytmach

s. 22

O energetycznych wyzwaniach

s. 22

Pomagają spełniać marzenia

s. 23

Biblioteka to nie tylko książki

s. 24-25

Lekcja Historii
Miasto od 1922 roku
Skwer w centrum miasta

s. 26–27
s. 27

Sport
Zarzuciły wędki na puchar

s. 28

Na bieżni i pod koszem po zdrowie
i kondycję

s. 29

Hubertus pełen atrakcji

s. 29

Górnik sięga po kolejne punkty

s. 30

Kliknij i poznaj

s. 30

Wygrana zgodnie z planem

s. 31

Rozrywka

s. 32–33

Kultura
Premierowy początek sezonu

s. 34

Dźwięki przeszłości

s. 34

4

Zabrzańscy samorządowcy i goście z miast partnerskich

foto: Igor Cieślicki

20 lat pod opieką św. Kamila

Roztańczone urodziny
Ponad sześć tysięcy osób wzięło udział w barwnym korowodzie. Kolejne tysiące bawiły się na rodzinnym festynie w parku przy ul. Dubiela. O znakomitą atmosferę podczas plenerowych obchodów 94. urodzin Zabrza zadbało także słońce,
które pomimo październikowej pory przyjemnie grzało.
– Przyszliśmy tu, ponieważ to dobra okazja, żeby spotkać się z innymi rodzinami,
miło spędzić czas i wnieść trochę radości
i koloru w nasze życie – uśmiecha się
Aleksandra Rozmus, która na Skarbnikowe Gody przyszła z mężem Arkadiuszem oraz dziećmi Patrykiem i Milenką.
– W tym roku jesteśmy tu po raz pierwszy,
ale myślę, że wrócimy w kolejnych latach.
Taka barwna, roztańczona parada, gdzie
wszyscy są przebrani i uśmiechnięci, idą
wspólnie ulicami miasta, to fantastyczna
sprawa – dodaje.
W tym roku paradzie towarzyszyło
hasło „Roztańczone miasto”. Nie zabrakło dobrej muzyki oraz tańczących
grup dzieci i młodzieży. – Uczestniczymy
w korowodzie po raz pierwszy, dziewczyny są zachwycone – mówi Grażyna Pilichowicz z grupy mażoretek Pantery.
– Inne miasta mogą tylko pozazdrościć
takiej imprezy. To wielka przyjemność
być tutaj. Coraz więcej czasu spędzamy
w domu, nie wychodzimy, nie spotykamy
się z nikim, a podczas takiego korowodu
mamy okazję wyjść, spotkać się. Wszyscy się uśmiechają, to widać na każdym
kroku. Myślę, że to jest najważniejszy
aspekt tej imprezy – dodaje. W paradzie maszerowały przejęte przedszko-
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Aleksandra i Arkadiusz Rozmusowie

laki, górujący nad tłumem szczudlarze
i młodzi sportowcy. – Jesteśmy klubem,
który istnieje w Zabrzu od 25 lat. Chcemy
się pokazać, dać lepiej poznać. To miłe
uczucie, że możemy wspólnie uczestniczyć w urodzinach miasta – mówi Monika Krzywicka, prezes UKS Europejska
Federacja Yoshinkan Aikido z Zabrza.
– Przyszłam zobaczyć korowód razem
z wnukami. Są zachwyceni, jest kolorowo
i wesoło. Myślę, że taka parada ulicami

foto: Renata Matysik

Inwestycja za prawie miliard złotych

Paradę prowadziły mażoretki

Mała Lena dostała nagrodę za najlepszy strój

dodaje energii do dalszej pracy przez kolejny rok – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Na co dzień niewiele myślimy o tym, że 94 lata temu Zabrze
z największej wsi w Europie stało się prężnie rozwijającym się miastem. A to właśnie
ci ludzie, których widzimy podczas parady,
pracują na to, żeby Zabrze było piękne,
bezpieczne i żeby się rozwijało – dodaje.
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Uczniowie zatańczyli poloneza

Małgorzata Ostrowska

foto: Igor Cieślicki
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miasta wyróżnia Zabrze na tle regionu –
zaznacza Ewa Monter, babcia Paulinki
i Igorka.
W paradzie nie zabrakło gości z miast partnerskich Zabrza.
– Jestem pod wielkim
wrażeniem. Widać, że
zabrzanie są bardzo
związani ze swoim miastem i są z niego dumni. Życzę Zabrzu,
żeby nie zeszło z tej drogi rozwoju. Wasze
miasto jest dobrym wzorem do pokazania
w Europie, że jeżeli mieszkańcy rozumieją
się, wspierają się, to miasto na tym zyskuje – podkreśla Cristina Azzolini, wiceburmistrz Rovereto we Włoszech.
– Jestem pod wrażeniem
waszej parady. Była bardzo kolorowa i wesoła.
Chciałbym coś podobnego zaproponować podczas następnego święta
Równego – zapowiada
Serhiy Paladiychuk, sekretarz miasta
Równe na Ukrainie.
W tegorocznej paradzie wzięło udział
około 6,5 tysiąca osób, które z placu
Wolności przeszły do parku przy ul.
Dubiela. Poznaliśmy tam laureatów
konkursów na najlepsze przebranie
zaprezentowane w paradzie. Na scenie
prezentowali się laureaci konkursów
dla dzieci i młodzieży. W parku powstało wesołe miasteczko z masą atrakcji dla
najmłodszych. Wieczorem o świetną zabawę zadbali m.in. Stefano Terrazzino
z zespołem Belli Ribelli oraz Małgorzata
Ostrowska. Imprezę zakończył urodzinowy pokaz sztucznych ogni.
– Przez cały rok intensywnie pracujemy, by
teraz widzieć radosne, uśmiechnięte, zadowolone i szczęśliwe twarze zabrzan. To

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki
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W paradzie wzięło udział ponad pięć tysięcy uczniów i przedszkolaków
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Największe przeboje filmowe zabrzmiały podczas Koncertu Galowego z okazji Święta Miasta

Gala pod znakiem niespodzianek

foto: Igor Cieślicki

foto: wikipedia.org

Podobnego zdania jest
poseł Wojciech Szarama. – Z miasta wyłącznie przemysłowego Zabrze stało się miastem
kultury. Również przemysłu, ale już bardziej
skomplikowanego, precyzyjnego. Zabrze
ma przed sobą olbrzymią przyszłość.
Uważam, że jest dobrze zarządzane
i chciałbym, żeby dalej tak funkcjonowało – mówi poseł Wojciech Szarama. –
Wszystkim mieszkańcom Zabrza życzę
dobrych pomysłów, dobrych, dużych inwestycji i nowych miejsc pracy – dodaje.
Koncert Galowy tradycyjnie był już
okazją do przedstawienia laureatów
Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. W tym roku uhonorowano
nimi Liceum Plastyczne i Ogólnokształ-

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i laureaci nagród w dziedzinie kultury

Po brzegi wypełniła się podczas urodzinowego Koncertu Galowego widownia Domu Muzyki i Tańca. Publiczność zachwycili soliści
Magdalena Tul i Grzegorz Wilk oraz artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej, którzy zaprezentowali największe
przeboje filmowe. Podczas zorganizowanego 2 października
koncertu poznaliśmy laureatów Nagród Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury.
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Z artystami Filharmonii Zabrzańskiej zaśpiewali Magdalena Tul i Grzegorz Wilk
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W Zabrzu mamy sposób zarządzania, który może być uznany za wzorcowy – podkreśla wiceminister
sprawiedliwości Michał Wójcik.

foto: wikipedia.org

– Urodziny to zawsze taki szczególny
moment, w którym spotykamy się z przyjaciółmi, ale też moment na refleksje, co
nam się udało, w jaką stronę zmierzamy
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Myślę, że Zabrze ma
wiele powodów do radości. Mamy swoją
ważną rolę do spełnienia w metropolii,
w życiu każdego mieszkańca. Zabrze to
miasto turystyki poprzemysłowej, medycyny, kultury, sportu, nauki i tak można
mnożyć. Przede wszystkim to nasze miasto. Miasto, w którym chcemy się dobrze
czuć i które jest dla nas najważniejszym
kawałkiem świata. Chcę życzyć mieszkańcom Zabrza, żeby spełniały się wszystkie
ich duże i małe marzenia – dodaje.
– Zabrze to wyjątkowe
miejsce. Można tu poczuć historię, ale jednocześnie to miasto pod
wieloma względami bardzo nowoczesne. Każdy
w Polsce wie, że to ośrodek znany z medycyny, z innowacyjności.

foto: Ig

foto: Igor Cieślicki

cącą Szkołę Sztuk Pięknych w Zabrzu,
twórców CK Wiatrak oraz autorów
portalu poświęconego historii Zabrza
www.zabrze.aplus.pl.
– To ogromny sukces zabrzańskiej szkoły
plastycznej. Pracowali na niego nasi nauczyciele, uczniowie, ich rodzice. Od 20
lat staramy się współtworzyć kulturalny
klimat miasta. To wyróżnienie stanowi
motywację do dalszej pracy – podkreśla Wojciech Werner, dyrektor Zespołu
Szkół nr 18, w skład którego wchodzi
zabrzański plastyk.
– To dla nas ogromne zaskoczenie. Cieszymy się, że takie wyróżnienie trafiło
w nasze ręce. Nie sądziliśmy, że ktoś nas
zauważy na tej płaszczyźnie, jaką jest kultura zabrzańska – mówi Bożena Grzeszczak, prezes klubu CK Wiatrak.
Trzecia statuetka trafiła do Andrzeja
Dutkiewicza i Dariusza Guza z portalu
www.zabrze.aplus.pl. – Prowadzimy
stronę zajmującą się przede wszystkim

Sławomir Chrzanowski i prof. Theodor Kanitzer

popularyzacją historii. Nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia. Jesteśmy
bardzo szczęśliwi, chociaż stremowani –
przyznaje Andrzej Dutkiewicz.
– Wyróżnienie jest mobilizacją do dalszej
pracy, wzmożenia wysiłków i podejmowania kolejnych działań – dodaje Dariusz Guz. Podczas urodzinowego koncertu nie zabrakło niespodzianek. Pod
koniec gali na scenie pojawił się prof.
Theodor Kanitzer, prezes Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego
w Wiedniu, który zaprosił Orkiestrę
Symfoniczną Filharmonii Zabrzańskiej
do udziału w przyszłorocznym Festiwalu Chopinowskim w Gamming w Austrii. Gratulujemy!
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Zabrze konsekwentnie realizuje misję swojego patrona

20 lat pod opieką św. Kamila
Mija 20 lat od ustanowienia patronem Zabrza św. Kamila,
opiekuna chorych. Szczególny charakter miała uroczysta
msza w intencji miasta i jego mieszkańców, która 2 października odprawiona została w kościele św. Kamila. Przewodniczył jej biskup gliwicki Jan Kopiec.
O chorych, podobnie jak św. Kamil, nie
zapomina również Zabrze. W naszym
mieście działa 35 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 161 gabinetów
specjalistycznych, dwa zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz cztery szpitale,
które są konsekwentnie modernizowane i rozwijane.
Na podwyższenie kapitału przekształconego w spółkę Szpitala Miejskiego
samorząd przeznaczył prawie 16,5
mln zł. 12 mln zł wyniosły nakłady na
modernizacje. Najnowocześniejszym
w południowej Polsce ośrodkiem ginekologiczno-położniczym jest Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka, którego
stworzenie kosztowało 46 mln zł.
Ponad 17 mln zł to wartość inwestycji
w Szpitalu Specjalistycznym. Obiekt
przeszedł m.in. termomodernizację,
odnowiono oddziały kardiologii oraz
chirurgii wraz z blokiem operacyjnym.
Nowe oblicze zyskał Szpital Kliniczny nr
1, gdzie w ramach termomodernizacji
zamontowano m.in. kolektory słoneczne. Za kwotę ponad 10 mln zł powstał
tu nowoczesny blok operacyjny oraz
Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Łączna wartość projektów zrealizowanych w placówce przekracza
31 mln zł. O kolejny obiekt powiększyło się Śląskie Centrum Chorób Serca.
Pawilon „C”, stworzony głównie z myślą o rozwoju programu transplantacji
płuc i kardiochirurgii dziecięcej, kosztował 107 mln zł.

Zabrze stawia na rozwój innowacyjnych
technologii. W mieście, kosztem ponad
29 mln zł, powstał pierwszy w regionie
Park Technologii Medycznych. Kolejne pokolenia lekarzy, dentystów i ratowników medycznych kształci Śląski
Uniwersytet Medyczny. Politechnika
Śląska utworzyła w Zabrzu pierwszy
w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej. Wspomagające diagnostykę i leczenie urządzenia powstają w Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej.
Nakłady finansowe na infrastrukturę
ochrony zdrowia w Zabrzu wyniosły
w ostatnich latach prawie ćwierć miliarda złotych! 
GOR
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Za nami IV Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu

Festiwal wyjątkowych wydarzeń
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foto: Jerzy Koenigshaus / MGW

pochodzący z Polski, któremu bardzo
dziękuję. Tłumaczył mi też niektóre wyrazy, ponieważ chciałam znać każde
słowo, które śpiewam – dodaje. Dla
Anny Maistriau występ w kopalni był
szczególny jeszcze z innego powodu.
– Mój dziadek był górnikiem, a ja nigdy
wcześniej nie byłam w kopalni. Dlatego
występowi tutaj towarzyszą wyjątkowe
emocje – zdradza śpiewaczka.
fot
o:
J er
Prawdziwą ucztą dla zmyzy
Ko
en
ig
słów był projekt „Penderecki w ciemnościach”.
Kwartety
Krzysztofa
Pendereckiego wykonywane były w podziemiach kopalni przy
W
MG

Finałowy koncert w niecce kompleksu Sztolnia Królowa Luiza

8

tułowej roli, po raz pierwszy śpiewała po polsku. – Język polski jest bardzo
trudny – uśmiecha się Anna Maistriau.
– Wiele godzin pracowałam nad wymową i artykulacją. Pomagał mi kolega

Za pulpitem dyrygenckim Jurek Dybał, dyrektor festiwalu
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„Dziennik Anne Frank” to monodram
operowy rosyjskiego kompozytora
Gregorija Frida, oparty na historii
żydowskiej dziewczynki, która ukrywała się na strychu budynku biura
swego ojca w Amsterdamie od 1942
do 1944 r. Przez cały czas ukrywania
się pisała dziennik. Po 25 miesiącach
jej kryjówka została wydana, a mieszkańcy wysłani do obozów koncentracyjnych. Dziewięć miesięcy później
Anne Frank zmarła w obozie na tyfus.
– Zaprezentowanie opery 320 metrów
pod ziemią było dla mnie ogromnym
wyzwaniem – przyznaje pochodząca ze
Stanów Zjednoczonych Rebekah Rota,
reżyser spektaklu. – Kopalnia to specyficzne miejsce. To nie jest teatr. Już samo
przejście od szybu podziemnym tunelem
jest niezwykłym przeżyciem – dodaje.
Na potrzeby IV edycji festiwalu zostało przetłumaczone na język polski
libretto opery. Pochodząca z Belgii
Anna Maistriau, która wystąpiła w ty-
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Polską premierę miała w Kopalni Guido
opera „Dziennik Anne Frank”. Niezwykłych
doznań dostarczył projekt „Penderecki w ciemnościach”. Setki osób przyciągnął do naziemnej
części Sztolni Królowa Luiza koncert „Beethoven industrialnie”.
Czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego upłynęła pod znakiem wielkich wydarzeń.

I takie jest właśnie założenie zabrzańskiego przedsięwzięcia. – Przeszliśmy
samych siebie w poszukiwaniu pomysłów, ale nie szukaliśmy ich tylko dlatego, żeby po prostu były nowe, tylko żeby
przyciągnąć szeroką publiczność – podkreśla Jurek Dybał, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego. – Zgodnie z formułą
festiwalu pokazujemy w przystępny sposób, zachęcający do uczestnictwa w kulturze wysokiej, szerokie spektrum
muzyki klasycznej. W Zabrzu
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Nie kupujemy gotowych przedstawień.
Opera
„Dziennik
Anne Frank” została przygotowana specjalnie
na potrzeby festiwalu. W Zabrzu tworzymy
W finakulturę – dodaje.
łowym
– W Zabrzu starakoncercie
my się być oryginalz przyczyn
Anna Maistriau jako Anne Frank
ni i szukać czegoś nozdrowotwego. Stąd połączenie
nych nie mógł
industrialnej przestrzeni
uczestniczyć sam
i muzyki poważnej. To zabrzańMistrz. Do Zabrza
ski eksperyment, który, myślę, wszystprzyjechała jego żona. – Bardzo żałuję, że mąż nie może być dzisiaj kim się spodobał. Mamy w naszym miez nami – mówi Elżbieta Penderecka. ście coraz większe grono osób, które
– Bardzo się cieszę, że taki festiwal ist- lubią muzykę klasyczną i to niezwykle
nieje. W dzisiejszych czasach musimy cieszy. To dowód na to, że warto orgaposzukiwać różnych dróg, by zachęcić nizować takie imprezy – podsumowuje
młodzież do słuchania muzyki klasycz- wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. 
GOR
nej – dodaje.
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zgaszonych światłach. Na gości, w ramach drugiej części wydarzenia, czekały też atrakcje kulinarne.
Specjalnie przeszkoleni kelnerzy, wyposażeni w noktowizory, serwowali
w całkowitym mroku potrawy, których nazwy były owiane tajemnicą.
Zwieńczeniem tegorocznej edycji festiwalu był koncert „Beethoven industrialnie” przygotowany w niecce
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.
– Po raz drugi przygotowaliśmy tutaj
duże wydarzenie plenerowe. Wcześniej
był to koncert finałowy Industriady –
mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. – Chcemy pokazać, jak gigantyczny potencjał artystyczny ma to miejsce – dodaje.
Goście finałowego koncertu usłyszeli
VII Symfonię Ludwiga van Beethovena oraz napisany z okazji 200. rocznicy
wiedeńskiego Musikverein Koncert
podwójny na skrzypce, altówkę i orkiestrę Krzysztofa Pendereckiego. Na
scenie wystąpili Julian Rachlin i Sarah
McElravy, którym towarzyszyła orkiestra Sinfonietta Cracovia.
– To mój powrót do Polski. Polska była
pierwszym krajem w Europie, jaki odwiedziłam w wieku 15 lat – uśmiecha się pochodząca z Kanady skrzypaczka Sarah
McElravy. – To wielki przywilej, że możemy współpracować z profesorem Krzysztofem Pendereckim – mówi grający na
altówce Julian Rachlin. – Profesor Penderecki grał zarówno na skrzypcach, jak
i altówce. Zna te instrumenty doskonale.
Jego utwory napisane są ze znawstwem
instrumentarium, co wyróżnia go wśród
wielu innych kompozytorów – dodaje.
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Elżbieta Penderecka w Łaźni Łańcuszkowej

W finałowym koncercie wystąpili Julian Rachlin i Sarah McElravy
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Komisja Budżetu i Inwestycji
13.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.10 godz. 16.00 – sytuacja finansowa
Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Komisja wyjazdowa.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
11.10 godz. 16.00 – różne aspekty
sprzedaży budynków garażowych (nieruchomości zabudowanych garażami).
Zamiany nieruchomości gruntowych.
13.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
12.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.10 godz. 16.00 – Filharmonia Zabrzańska – statutowa działalność instytucji kultury, sytuacja bieżąca, struktura
zatrudnienia, potrzeby, nagrody, plany
rozwoju, edukacja muzyczna młodzieży.
Komisja wyjazdowa.
Komisja Oświaty i Wychowania
12.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.10 godz. 14.00 – organizacja
dożywiania dzieci i młodzieży w zabrzańskich placówkach oświatowych
– współpraca z MOPR w Zabrzu. Komisja
wyjazdowa.
19.10 godz. 16.00 – Filharmonia Zabrzańska – statutowa działalność instytucji kultury, sytuacja bieżąca, struktura
zatrudnienia, potrzeby, nagrody, plany
rozwoju, edukacja muzyczna młodzieży.
Komisja wyjazdowa.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
10.10 godz. 15.00 – stan prawny i faktyczny egzekwowania przez miasto
standardów dotyczących dbałości
o wygląd budynków o charakterze
zabytkowym.
13.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
12.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
10.10 godz. 17.00 – stan bezpieczeństwa
w dzielnicach – spotkanie z przewodniczącymi rad i zarządów rad dzielnic.
Komisja Rewizyjna
13.10 godz. 15.00 – ocena działalności
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za
rok 2015. Sprawy organizacyjne.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
12.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.10 godz. 16.00 – runda jesienna –
Górnik Zabrze.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
13.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.10 godz. 16.00 – sytuacja finansowa
Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Komisja wyjazdowa.
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Za nami wrześniowa sesja Rady Miasta

wizualiacja: IKEA Centres Poland

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Tak ma wyglądać nowy kompleks

Dla edukacji i rozrywki
Współpraca miasta z Politechniką Śląską oraz plany związane z budową kompleksu handlowo-usługowego IKEA to
niektóre z tematów, jakie zostały poruszone podczas wrześniowej sesji Rady Miasta. Radni przyjęli dziewięć uchwał.
– Korzyści ze współpracy są obopólne.
Miasto ma swoje miejsce na mapie edukacyjnej, a uczelnia ma dobre warunki
do kształcenia na najwyższym poziomie.
Efektem współpracy jest między innymi
rozbudowa kampusu Politechniki Śląskiej
– zwracał uwagę Dariusz Krawczyk, naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Podczas sesji podziękowania odebrali dziekani Wydziału Organizacji i Zarządzania
prof. Krzysztof Wodarski oraz Inżynierii
Biomedycznej prof. Marek Gzik.
Na temat budowy w Zabrzu centrum
handlowo-usługowego IKEA mówił reprezentujący inwestora Dariusz Węglicki.
– Chcemy stworzyć nową przestrzeń, która
zaspokoi nie tylko potrzeby zakupowe, ale
również kulturalne – podkreślał Dariusz
Węglicki. – Zamierzamy zmodernizować
węzeł drogowy na skrzyżowaniu z ulicą
Wolności i stworzyć tam rondo turbinowe.
Dodatkowo powstanie kilka innych rond,
aby przejazd w pobliżu centrum handlowego był płynny – tłumaczył gość sesji.
Podczas wrześniowych obrad radni
przyjęli dziewięć uchwał. Wśród nich
znalazł się m.in miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Grzybowicach.
Radni odwołali z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bogusława Znyka.
Poruszony został także temat trudnej
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sytuacji kopalni „Makoszowy”. – Chcemy
upominać się o kopalnię i wspierać głos
pracowników apelujących do strony rządowej – mówiła podczas sesji prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

SOR
Usłyszane na sesji:
– To jest komisja, która nic nie wnosi.
– Tak blisko pan siedzi, że pana nie zauważyłem.

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

wrzesień
3 (pn.)
Janusz Bieniek
	Antoni Strzoda
Damian Trześniewski
	Łukasz Pach
6 (czw.) 	Elżbieta Adach
10 (pn.) Rafał Marek
15 (czw.) 	Adam Ilewski
17 (pn.) 	Borys Borówka
20 (czw.) Dariusz Walerjański
24 (pn.) 	Łucja Chrzęstek-Bar
27 (czw.) 	Alojzy Cieśla
	Czesława Kowalczyk
31 (pn.) Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak
Jan Wienchor

wokół nas
Przed nami głosowanie w ramach III edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

Wybieramy projekty dla naszych dzielnic
takie są liczby:

7.10.2016 r.

ogłoszenie wyników wstępnej
oceny wniosków

21–27.10.2016 r.

głosowanie nad wnioskami

4.11.2016 r.

foto: UM Zabrze
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Zab
rze

ogłoszenie wyników
głosowania

W trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego do podziału są 4 mln
zł, z czego 1,3 mln zł trafi do tzw.
małych dzielnic (Grzybowice,
W październiku zdecydujemy, któKończyce, Maciejów, Makoszore z projektów, zgłoszonych przez
wy, os. M. Kopernika, os.
fot
o:
UM
mieszkańców w ramach III edycji
Młodego Górnika, PawZa
br
z
łów, Zaborze Południe
Kompleks na os. Kotarbińskiego
Zabrzańskiego Budżetu Partycypai Zandka), a 2,7 mln
cyjnego, zostaną zrealizowane. Do
zł do tzw. dużych
dzielnic (Biskupipodziału czekają cztery miliony złotych.
ce, Centrum Południe, Centrum
Północ,
Guido, Hewzględem
forW trzeciej już odsłonie Zabrzańskielenka, Mikulczyce,
go Budżetu Partycypacyjnego zabrza- malnym. Na 7
os. Kotarbińskiego,
nie złożyli od 25 lipca do 2 września 96 października plaRokitnica, Zaborze
projektów inwestycji o łącznej warto- nowane jest ogłoLampy na os. Kopernika
Północ).
ści 24 mln zł. – Wnioski dotyczą spraw szenie listy projekSzczegółowe informacje
związanych z życiem codziennym miesz- tów, które zostaną
na temat przedsięwzięcia dokańców. Chodzi między innymi o place poddane pod głosowastępne są na stronie internetowej
zabaw, parkingi, miejsca do rekreacji nie mieszkańców. – Do tej pory
i uprawiania sportu, na przykład jazdy w Zabrzu odbyły się dwie edycje budżetu www.um.zabrze.pl w zakładce „Budżet
na rolkach – wylicza Eugeniusz Mizer- partycypacyjnego. Wyniki głosowania po- partycypacyjny”. Głosować na wybrane
ski z Wydziału Budżetu i Analiz Finan- kazały, że mieszkańcy chętnie biorą udział projekty będzie można elektronicznie, posowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. w tego typu inicjatywach i nie brakuje im przez stronę internetową, albo w jednym
Wnioski trafiły do właściwych wydzia- ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza ze stacjonarnych punktów do głosowania.
łów urzędu, gdzie są oceniane pod Mała Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej Przypomnijmy, że w drugiej edycji burozkwitnąć – podkreśla prezydent Zabrza dżetu partycypacyjnego wzięło udział
Małgorzata Mańka-Szulik. – Każdy za- 33 129 mieszkańców Zabrza, którzy łączbrzanin może mieć swój udział w pozytyw- nie oddali 81 022 głosy (57 385 na projeknych przemianach, jakie przechodzi nasze ty z dzielnic „dużych” i 23 637 na projekty
miasto. Dziś możemy nie tylko korzystać z dzielnic „małych”). Do realizacji zakwaz nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale lifikowało się 18 projektów. Do tej pory
samemu je kreować, dostrzegać potrzeby dzięki środkom w ramach budżetu pari podpowiadać, które są tymi najpilniejszy- tycypacyjnego powstały m.in. miejsca do
mi. Zachęcam do udziału w głosowaniu. rekreacji w Biskupicach, boiska przy SzkoJestem przekonana, że warto brać sprawy le Podstawowej nr 7 oraz Gimnazjum nr
w swoje ręce i osobiście decydować, na co 29, Centrum Integracji Osiedla Kotarbińmają być wydatkowane pieniądze w ra- skiego czy solarne oświetlenie chodnika
mach budżetu partycypacyjnego – dodaje w sąsiedztwie Przedszkola nr 36 na osiePlac zabaw w Biskupicach
dlu Kopernika. 
SOR
pani prezydent.
Boisko przy Gimnazjum nr 29 w Rokitnicy

foto: UM Zabrze
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W Zabrzu odbyły się we wrześniu VI Śląskie Targi Medyczne

Konferencja odbyła się w hotelu Diament

O przyszłości śląskiej medycyny, nowych wyzwaniach i problemach nowoczesnego zarządzania placówkami ochrony
zdrowia rozmawiali uczestnicy VI Śląskich Targów Medycznych. Zorganizowana w Zabrzu dwudniowa impreza była
także okazją do prezentacji urządzeń wspomagających skuteczną i szybką diagnostykę oraz leczenie.
VI Śląskie Targi Medyczne zainaugurowane zostały 23 września w hotelu Diament.
– Celem przedsięwzięcia jest spotkanie
wszystkich tych, którym na sercu leży dobro
pacjenta, w szczególności osób pełniących
najważniejsze funkcje w systemie ochrony zdrowia w Polsce, lekarzy, ekspertów,
prawników, dyrektorów szpitali śląskich
oraz z województw ościennych – podkreśla dr Mariusz Wójtowicz, dyrektor Szpitala Miejskiego w Zabrzu oraz prezes
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
Województwa Śląskiego „Porozumienie
Zielonogórskie”. W organizację targów

włączyły się także Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych oraz Śląski Związek Pracodawców Zespołów Opieki Zdrowotnej.
– Od wielu lat, niezależnie od tego, jaka
jest opcja rządząca, pracownicy ochrony
zdrowia mają powody do niezadowolenia
– mówi Tadeusz Urban, dyrektor Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu i prezes Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów
Opieki Zdrowotnej. – Zawsze jesteśmy trochę odsuwani na bok, są wielkie priorytety,
a my jakoś musimy sobie radzić. Borykamy
się z brakiem stabilizacji finansowej. Chcie-

Rozmawiamy w szczególnym miejscu
Dr Mariusz Wójtowicz,
prezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego
„Porozumienie Zielonogórskie”
– W Zabrzu spotkali się przedstawiciele wszystkich najważniejszych organizacji
pracodawców w ochronie zdrowia. To okazja do rozmowy na temat zmian w systemie ochrony zdrowia, w przededniu tych zmian. Chcemy dyskutować o tym
w szczególnym miejscu, bo przecież w Zabrzu z jednej strony doskonale funkcjonują prywatne praktyki lekarzy rodzinnych, z drugiej mamy nasz Szpital Miejski,
znakomity ośrodek transplantologii, jakim jest Śląskie Centrum Chorób Serca,
czy też ośrodki działające w obszarze nowoczesnych technologii medycznych.
Rozmawiamy o tym, co przed nami i jak w tej rzeczywistości mamy funkcjonować.
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libyśmy mieć perspektywę na kilka lat, żebyśmy wiedzieli czy jesteśmy w stanie zaciągać
kredyty, w jaki sposób możemy organizować życie tych społeczności szpitalnych, którymi zawiadujemy – dodaje.
– Polskie szpitale czekają zmiany dotyczące referencyjności, organizacji i sposobu
finansowania – podkreśla prof. Jarosław
Fedorowski, prezes Polskiej Federacji
Szpitali. – Ze swej strony postulujemy zmianę pewnej optyki myślenia co do organizacji szpitala. Chodzi o odejście od małych
oddziałów, pododdziałów przyporządkowanych specjalności lekarskiej i przejście
do nowoczesnego modelu oddziałów wieloprofilowych, w których do pacjenta będą
dochodzić specjaliści i pacjent będzie w centrum uwagi – dodaje.

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

O nowych pomysłach na ochronę zdrowia

Prezentacje sprzętu medycznego

W programie konferencji znalazły się
m.in. panele dyskusyjne poświęcone leczeniu otyłości, cukrzycy i nadciśnienia,
pozyskiwaniu środków unijnych, kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych, nowej
ustawie o zamówieniach publicznych
i tzw. turystyce medycznej. 
GOR

wokół nas
Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki

Zabrzański wachlarz indeksów

foto:ŚUM

jest teraz piękną wizytówką miasta i uczelni. To bardzo ważne, bo przyjeżdżają do
nas profesorowie i studenci z całej Polski
i z różnych zakątków świata – podkreśla
prof. Maciej Misiołek.
Zmienia się także oblicze historycznego
kampusu uczelni w Rokitnicy. Przypomnijmy, że zabrzański wydział ŚUM był
pierwszym, i przez ponad 20 lat jedynym, wydziałem tworzącym uczelnię.
Akademicką ofertę Zabrza uzupełnia
Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
Wyższej Szkoły Technicznej, który proponuje dwa kierunki: reżyserię oraz realizację obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografię.

MM, SOR

Studenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM

użytku w kampusie przy ul. Roosevelta.
Śląski Uniwersytet Medyczny oferuje
studentom w Zabrzu trzy kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny i ratownictwo medyczne. – Dwa lata temu otworzyliśmy kierunek lekarsko-dentystyczny
anglojęzyczny – przypomina prof. Maciej
Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
ŚUM w Zabrzu.
Blasku nabiera baza dydaktyczna uczelni. Termomodernizację przeszedł budynek przy pl. Traugutta. – Ten budynek

Siedziba WST przy ul. Park Hutniczy

foto: Igor Cieślicki

– W tym roku naukę rozpoczyna u nas
ponad 700 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.
Uruchamiamy wszystkie pięć kierunków.
Biorąc pod uwagę niż demograficzny,
możemy być zadowoleni z zainteresowania naszym wydziałem – podkreśla prof.
Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej. – Cały czas się rozwijamy. W planie mamy przygotowanie stref dla studentów. Jedna będzie strefą nauki, gdzie będą
warunki, by spokojnie się pouczyć lub
poczytać. Druga strefa to strefa relaksu,
gdzie będzie można spędzić wolny czas,
na przykład grając w ping-ponga lub piłkarzyki – dodaje.
W Zabrzu działa również od kilku lat
utworzony przez Politechnikę Śląską
pierwszy w Polsce Wydział Inżynierii
Biomedycznej. – W tym roku mieliśmy
260 kandydatów na 150 miejsc, co przy
obecnym niżu demograficznym jest dobrym wynikiem – mówi prof. Marek Gzik,
dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. – W naszej działalności stawiamy
na jeszcze lepszą współpracę z firmami
i szpitalami – dodaje. Od ubiegłego roku
wykładowcy i studenci inżynierii biomedycznej mają do dyspozycji nową siedzibę wydziału, która została oddana do
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Dwa wydziały Politechniki Śląskiej, najstarszy wydział Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Wyższa Szkoła Techniczna to
trzon akademickiej oferty Zabrza. W październiku mury uczelni ponownie wypełniły się studentami.

Budynek Politechniki Śląskiej u zbiegu ulic Roosevelta i de Gaulle’a
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W parku przy ul. Dubiela odbyła się 9 września dwunasta edycja Dnia Nauki

foto: UM Zabrze

Park wypełnił się wiedzą

Prezentowane doświadczenia spotykały się z ogromnym zainteresowaniem

lubią ścisłych przedmiotów – mówiła Zuzanna Jakubowska z Gimnazjum nr 25.
Na gości Dnia Nauki czekały zajęcia
zręcznościowe i sportowe, pokazy japońskiej kaligrafii, sprzętu medycznego
czy robotów. – Motorem rozwoju gospodarczego musi być nauka. Nowoczesne
technologie są tym, co ma powodować,
że europejski rynek będzie konkurencyjny
w stosunku do innych rynków – zaznacza
wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – W Zabrzu tkwi ogromny potencjał, zwłaszcza w zakresie firm z branży
technologii medycznych. Naukowcy z całego świata podglądają, co robimy w Zabrzu, i jesteśmy przekonani, że przełoży
się to na rozwój naszego miasta i regionu
– dodaje.
Dzień Nauki organizowany jest przez
Urząd Miejski, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii oraz Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Zabrzu.
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możliwość nauki języka japońskiego.
– Interesujemy się kulturą japońską. Naszą pasją jest przebieranie się za postacie
z filmów, gier i bajek – tłumaczyły nastolatki, przekonując jednocześnie, że nauka japońskiego wcale nie jest trudna.
– Uwielbiam fizykę i chemię. Od podstawówki chodzę na Dzień Nauki. Dzięki takim
akcjom można rozwinąć swoje zainteresowania albo je ukształtować. Imprezy, takie
jak ta, zaciekawiają nawet tych, którzy nie

Parkowe alejki zapełniły się uczniami zabrzańskich szkół
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Emilia Sokołowska i Monika Mich

foto: UM Zabrze

– Każdego roku młodzież tłumnie odwiedza nasze stoisko i pyta, co mamy nowego.
Staramy się sprostać oczekiwaniom młodych ludzi i robimy wszystko, by zaskoczyć
ich nowymi doświadczeniami – podkreśla
Mariola Siwy z Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych. – Podczas
Dnia Nauki można poznać fizykę i chemię
z innej strony. Pokazujemy, jak zachodzą
pewne reakcje. Niektórzy są bardzo skrupulatni, robią zdjęcia i uważnie notują.
W tym roku prezentujemy między innymi
superchłonny polimer, doświadczenia ze
zmianą gęstości cieczy, badamy PH różnych substancji – wylicza Mariola Siwy.
Ścianę do zdjęć wykonywanych do kartoteki policyjnej przygotowali uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
14. Promowali w ten sposób nową klasę penitencjarną, kształcącą przyszłych
pracowników służby więziennej. – Jesteśmy tutaj co roku. Przygotowaliśmy też
doświadczenia chemiczne. Młodzi ludzie
są bardzo zainteresowani prezentacjami
– mówi Monika Gawłowska, doradca zawodowy z ZSO nr 14.
Uwagę zwiedzających przyciągały Emilia Sokołowska i Monika Mich, uczennice ZSO nr 14, który oferuje również
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Prawie 40 wystawców przyciągnął zorganizowany w Zabrzu
już po raz dwunasty Dzień Nauki. W parku przy ul. Dubiela
prezentowały się szkoły, ośrodki naukowe oraz instytucje kultury. Jak co roku, nie zabrakło ciekawych prezentacji oraz akcentów muzycznych i sportowych.

wokół nas
Na Kąpielisku Leśnym odbyła się kolejna edycja „Pikniku w rytmie firmy”

Kilkudziesięciu przedsiębiorców prezentowało swoją ofertę podczas zorganizowanego
2 września na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie „Pikniku
w rytmie firmy”. Impreza była
także okazją do zainaugurowania III Zabrzańskiego Festiwalu Restauracji.
– „Piknik w rytmie firmy” to przedsięwzięcie
integrujące przedsiębiorców oraz mieszkańców naszego miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Bardzo się cieszę, że z roku na rok nabiera
ono coraz większego rozmachu, przyciągając kolejnych wystawców – dodaje.
W tym roku piknik zorganizowany został
już po raz czwarty. Towarzyszyło mu hasło „Biznes i relaks”. – Mamy 45 wystawców i 26 instytucji, które wspierają biznes.
Piknik ułatwia nawiązanie kontaktów oraz
promocję lokalnych produktów – mówi Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
– Widzimy coraz więcej młodych przedsiębiorców, a to oni wyznaczają nowe kierunki i trendy, to oni zagospodarowują te
obszary, które dotychczas zagospodarowane nie były – zwraca uwagę wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
– Obserwujemy teraz ogólnoświatowy
trend i nastawienie na start-upy, bo wszyscy są przekonani, że właśnie młode, inno-

wacyjne firmy będą kołem zamachowym
gospodarki. Widzimy, że w Zabrzu rzeczywiście tak jest i z tego się cieszymy. Będziemy dalej obserwować, co też nowego
młodzi przedsiębiorcy wymyślą – dodaje.
Na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie można było m.in. spróbować swoich sił w zajęciach fitness, zrelaksować się podczas
masażu, spróbować specjałów oferowanych przez zabrzańskich restauratorów
czy też skorzystać z oferowanych przez
uczestników atrakcyjnych zniżek na produkty i usługi. – Takie inicjatywy jednoczą
w jakiś sposób przedsiębiorców, dają możliwość promocji usług i produktów. Uważam,
że to dobry pomysł, a my chętnie bierzemy
w takich akcjach udział – uśmiecha się Tomasz Nieć z firmy Profress Fitness.
Podczas pikniku zainaugurowano też
III Zabrzański Festiwal Restauracji. Do
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i laureatka konkursu „Zabrzański Biznesplan” Maria Kucharska

akcji włączyło się 16 lokali. – To największe wydarzenie kulinarne w naszym mieście i doskonała okazja do tego, aby poznać gastronomiczne oblicze Zabrza oraz
spróbować wielu pysznych dań, w większości specjalnie przygotowanych na tę
okazję – podkreśla Sławomir Gruszka,
rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– To dla nas ważna impreza, bo mamy
możliwość zaserwowania naszych dań dużej liczbie gości. Klienci mają okazję popróbować różnych smaków – mówi Zbigniew
Tucholski z restauracji Niezłe Ziółko.
W ramach akcji restauracje proponowały festiwalowe przystawki w cenie
5 zł i dania główne w cenie 12 zł (zestaw
w cenie 15 zł). Kawiarnie serwowały z kolei napoje za 5 zł i desery za 7 zł (zestaw
w cenie 10 zł).

SOR

W festiwalu wzięło udział 16 lokali

foto: Igor Cieślicki
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Pod znakiem zdrowego trybu życia

Zajęcia zumby przed sceną na Kąpielisku Leśnym
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Milionowe oszczędności dzięki inicjatywie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Wspólny zakup energii się opłaca
30 samorządów i 31 samorządowych jednostek z naszego
regionu po raz kolejny kupi
wspólnie prąd. Rozstrzygnięty
został właśnie przetarg, w wyniku którego spółka Tauron
dostarczy śląskim miastom
903 GWh energii elektrycznej.
– Zorganizowaliśmy przetarg po raz piąty. Ponownie pokazujemy, że nasze miasta potrafią współpracować przy realizacji takich dużych przedsięwzięć – mówi
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza i przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. – Pomimo zmian na rynku energii,
widać, że wspólne działanie opłaca się
nam wszystkim. Z uwagi na wolumen
zakupu osiągnęliśmy bardzo atrakcyjne
ceny, i to na dwa lata – dodaje. Przedsięwzięcie obejmuje wszystkie miasta

zrzeszone w GZM oraz m.in. Knurów,
Lędziny, Lubliniec, Łaziska Górne, Mikołów, Rydułtowy i Zawiercie. Wśród
podmiotów samorządowych znajdują się m.in. szpitale i ośrodki zdrowia,
przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, instytucje kultury.
W przetargu na grupowy zakup energii
najtańszą ofertę złożyła spółka Tauron.
Opiewa ona na 230 mln zł brutto.
Inicjatorem grupowego zakupu energii
był po raz kolejny GZM. To on wziął na
siebie ciężar organizacji wszystkich spotkań, rozmów i zbierania danych. Procedurę przetargową w imieniu wszystkich
sygnatariuszy porozumienia przeprowadziła gmina Zabrze.

Umowa ze zwycięzcą zawarta zostanie
na 24 miesiące i obowiązywać będzie
od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 r.
Przypomnijmy, że w 2012 r. oszczędności z tytułu wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej sięgnęły prawie
8 mln. W 2013 r. wynik ten był jeszcze
lepszy, ponieważ oszczędności wyniosły
ponad 13 mln zł. W 2014 r. ceny na rynku energii wzrosły, ale dzięki udziałowi
w grupie zakupowej uczestnicy nie odczuli tak bardzo tych podwyżek. W 2015 r.
29 samorządów i 202 samorządowe
jednostki z naszego regionu kupiły 445
GWh energii elektrycznej. Oszczędności
z tego tytułu wyniosły łącznie 11 mln zł.

GOR

Mająca siedzibę w Zabrzu firma DB Cargo Polska zaprezentowała nową lokomotywę

Pendolino wśród składów towarowych
– Jesteśmy pierwszą firmą, która wprowadza lokomotywę DE 6400 na polskie tory.
Wcześniej jeździły one w Holandii. Obecnie mamy 11 takich maszyn, a w sumie
chcemy sprowadzić 30 lokomotyw – wylicza Michael Hetzner z zarządu DB Cargo Polska.
W projekt wdrożenia nowych maszyn
w Polsce było zaangażowanych kilkaset osób. – Z punktu widzenia maszynisty
można wskazać wiele zmian na lepsze –
podkreśla Marek Ciesielski z działu zarządzania lokomotywami. – Jadąc starą
lokomotywą, niewiele widać. Maszynista
musi komunikować się z pomocnikiem,
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żeby mówił mu, co widzi po drugiej stronie lokomotywy. Tutaj mamy bardzo dobrą widoczność z przodu i na boki. Lokomotywa, w porównaniu ze starszymi modelami, ma nowoczesny silnik, zużywa
mniej więcej połowę paliwa co dotychczasowe. Poza tym jest cicha i nie powoduje wibracji, co chwalą sobie maszyniści, którzy po ośmiu godzinach pracy nie
są zmęczeni i nie boli ich głowa. Lokomotywa ma też dużo większą moc – dodaje.
Nowy pojazd ma być wykorzystywany
zarówno do obsługi bocznic, jak i napędzania pociągów na szlakach kolejowych. – To takie towarowe pendolino
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O nowoczesną lokomotywę typu DE 6400 wzmocniła swój tabor
firma DB Cargo Polska. Nowy pojazd jest bardziej ekonomiczny,
mocniejszy, a maszynistom zapewnia większy komfort pracy.

Tak prezentuje się nowa lokomotywa

– uśmiecha się Andrzej Wyszyński, kierownik działu komunikacji DB Cargo
Polska. 
SOR

wokół nas
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca na czele europejskiej organizacji chirurgów

Ogromny sukces profesora Zembali

– Przyjmuję tę nominację z radością
i pokorą jednocześnie. Mam świadomość, że to rezultat pracy całego
polskiego środowiska kardiochirurgicznego, a także kardiologicznego
i anestezjologicznego. Europa docenia
nasze osiągnięcia – komentował profesor Marian Zembala tuż po otrzymaniu nominacji.
EACTS to największe na świecie stowarzyszenie skupiające kardio- oraz
torakochirurgów z całej Europy. Wybór profesora Mariana Zembali na
prezydenta organizacji nastąpił podczas jej dorocznego zjazdu, trwające-

go w Barcelonie od 1 do 5 października.
Prof. Marian Zembala ma 66 lat. Jest
uczniem prof. Zbigniewa Religi, któremu asystował podczas pierwszego
udanego przeszczepu serca. Na swoim koncie ma wiele pionierskich zabiegów, m.in. jako pierwszy w Polsce
wykonał transplantację pojedynczego
płuca, z sukcesem przeszczepił także
choremu jednocześnie płuca i serce.
Od 1993 r. kieruje Śląskim Centrum
Chorób Serca w Zabrzu. Od czerwca do
listopada 2015 r. był ministrem zdrowia
w rządzie premier Ewy Kopacz.

GOR

foto: UM Zabrze

Profesor Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu, został prezydentem-elektem Europejskiego
Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS). Jest pierwszym w historii Polakiem, który stanął na czele tej organizacji.

Prof. Marian Zembala

W naszym mieście występował japoński chór Puramu Ume Ko-Rasu

Dźwięki z Kraju Kwitnącej Wiśni

– Japońskich akcentów jest już w Zabrzu
wiele i myślę, że nasza przyjaźń będzie
się umacniała – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Chór Puramu Ume Ko-Rasu powstał
w 2015 r. Jego trzon stanowią członkowie Chóru Rodzinnego „Uguisu” (Japoński Słowik), działającego od 2002 r.
Japońscy chórzyści zaprezentowali się
8 września na scenie Teatru Nowego.

foto: Jerzy Przybysz

W Teatrze Nowym, kościele
św. Józefa i II Liceum Ogólnokształcącym można było
posłuchać we wrześniu japońskiego chóru Puramu
Ume Ko-Rasu. Była to już
kolejna okazja do bliższego
poznania przez mieszkańców Zabrza kultury Kraju
Kwitnącej Wiśni.
Japońscy artyści w Teatrze Nowym

Towarzyszył im nauczycielski zespół
wokalny „Laetitia Cantus”, działający
od 2009 r. przy Szkole Podstawowej nr
14 w Zabrzu. W niedzielę, 11 września,
japońscy artyści wystąpili w kościele
św. Józefa. Podczas pobytu w naszym
mieście odwiedzili II Liceum Ogólnokształcące. Absolwentką tej szkoły jest

Jadwiga Rodowicz-Czechowska, była
ambasador RP w Japonii. Gościli także
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
14, jedynej w naszym mieście szkole,
w której można się uczyć języka japońskiego.
– Nasze kontakty z Japonią rozwijają się
od kilku dobrych lat – podkreśla Dorota
Kosińska, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu
Miejskiego w Zabrzu. – Dla mieszkańców Zabrza koncertował japoński chór
dziewczęcy Kinjo Gakuin Glee Club. Na
położonej 320 metrów pod ziemią scenie
Kopalni Guido z klasycznym spektaklem
Nō wystąpili artyści Teatru Hana Itsutsu
z Tokio. Japońskie akcenty można spotkać
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Został tu otwarty, wzorowany na
projektach rodem z Dalekiego Wschodu,
Ogród Pięciu Świec. W Zabrzu zorganizowane zostały także Dni Kultury Japońskiej,
których elementem było sadzenie w parku
Hutniczym japońskich wiśni – dodaje.
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Działkowcy z całej Polski spotkali się w Zabrzu z okazji Krajowych Dni Działkowca

foto: Igor Cieślicki
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„Tulipan” najpiękniejszy w Polsce!

Barbara Radajewicz-Bryś i Andrzej Bryś otrzymali nagrodę za „Wzorową Działkę Roku 2016”

Mamy najpiękniejszy ogród działkowy w Polsce! W konkursie organizowanym przez Polski Związek Działkowców zwyciężył Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” z Helenki. Jeden
z położonych tu indywidualnych ogródków znalazł się z kolei wśród ośmiu w kraju wyróżnionych tytułem „Wzorowa
Działka Roku 2016”. Gratulujemy!
Wyniki rywalizacji poznaliśmy podczas
zorganizowanych w naszym mieście
obchodów Krajowych Dni Działkowca
i 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. Przyciągnęły one prawie osiemset
osób z całej Polski.
– Postanowiliśmy zorganizować obchody w Zabrzu z trzech powodów – mówi
Eugeniusz Kondracki, prezes Polskiego Związku Działkowców. – Po pierwsze, w konkursie na najlepszy rodzinny
ogród działkowy wygrał bezapelacyjnie
zabrzański „Tulipan”. To dobrze zarządzany ogród, z planem zagospodarowania przestrzennego, a w tym konkursie
nie o sam wygląd tylko chodzi. W Zabrzu
jest w sumie 30 ogrodów na ponad 300
hektarach i to też jest znaczący potencjał. Ale najważniejszym powodem naszej
obecności tutaj jest niezwykła życzliwość
władz miejskich, które nas do Zabrza zaprosiły – dodaje szef PZD, który okazały
puchar wręczył prezesowi ROD „Tulipan” Stanisławowi Trzcielińskiemu.
– Dużo nas kosztowało, by doprowadzić
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ogród do takiego stanu, w jakim możemy go dzisiaj oglądać. Możliwe to było
dzięki wytrwałej pracy działkowców oraz
sympatii wielu osób i instytucji, z którymi
współpracujemy – podkreśla Stanisław
Trzcieliński. – Jestem prezesem „Tulipana” od sześciu lat. Ten puchar to wspaniała nagroda za pracę włożoną w to, by
ogród był lepszy, piękniejszy i cieszył nas
wszystkich. W ubiegłym roku w rankingu
wojewódzkim byliśmy na drugim miejscu
i to już coś znaczyło. Ale wygrana w skali kraju to wielka radość i satysfakcja,
że doceniono naszą pracę i zaangażowanie – dodaje prezes ROD „Tulipan”.
Działkowcy z Helenki znaleźli się także
wśród laureatów nagród indywidualnych. Dyplom za „Wzorową Działkę
Roku 2016” odebrali państwo Barbara
Radajewicz-Bryś i Andrzej Bryś. Takich
wyróżnień w całym kraju przyznano zaledwie osiem.
– Działka to nasze oczko w głowie od czterech lat – uśmiechają się laureaci. – Gdy
ją przejęliśmy, była tu tylko trawa, ale
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Na swojej działce laureaci mają m.in. wiatraki

może i dobrze, bo wszystko można było
zaplanować od zera. Ja zajmowałem się
stawianiem altany, żona dbała o rośliny.
Mieszkamy w odległych o dwa kilometry
Miechowicach, więc tak łatwo nie było.
Wpierw gromadziłem materiały pod budowę domku w garażu, a potem woziłem
je stopniowo na działkę. Czasem po kilka
desek rowerem. Ale się opłaciło. Mamy te-

takie są liczby:

604

ogrody działkowe
zrzeszone w PZD
działają na Śląsku

34

z nich położone
są w Zabrzu

3781

hektarów zajmują
ogrody na Śląsku

338

hektarów
to powierzchnia
ogrodów w Zabrzu
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foto: Jerzy Przybysz

foto: Igor Cieślicki

raz warzywnik, szklarnię i oczko wodne.
Są też oczywiście kwiaty i nasze ulubione
wiatraki. Największą satysfakcję mamy,
gdy chwalą nas inni działkowcy, nasi sąsiedzi. Przychodzą specjalnie popatrzeć
na naszą działkę, doradzają, co jeszcze
można by zrobić. W rodzinie posypały się
ostatnio wnuki, więc teraz trzeba będzie
znaleźć miejsce, żeby i one miały gdzie
spędzać czas na powietrzu – mówi Andrzej Bryś.

Nagrodę dla ROD „Tulipan” odbiera jego prezes Stanisław Trzcieliński

Obchody Krajowych Dni Działkowca
i 35-lecia PZD zorganizowane zostały
na terenie Śląskiego Rancha przy ul.
Webera. Zainaugurowała je honorowa
salwa armatnia wystrzelona przez Bractwo Kurkowe. Przy dźwiękach Górniczej Orkiestry Dętej „Makoszowy” pod
dyrekcją Henryka Mandrysza odbyła
się uroczysta gala sztandarowa. Działfoto: Igo

r Ci e
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kowcy prezentowali własne przetwory
i wyroby rękodzieła, takie jak wiklinowe
kosze czy malowane na szkle obrazy.
– Serce bije mocniej, gdy znajdujemy się
w tak pięknej przestrzeni, wypełnionej
efektami pracy działkowców. Cieszę się,
że możemy gościć w naszym mieście tak
wyjątkowych ludzi – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Sporo osób twierdzi, że organizacje
działkowców to pozostałość po komunie. A przecież pierwsze ogrody przydomowe zakładano na Śląsku już pod
koniec XIX wieku. Pierwsze ogrody powstały w Chorzowie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Toszku i Siemianowicach.
W Zabrzu pierwsza była „Biała Róża”
na Zaborzu, ogród istniejący od 1923
roku – zwraca uwagę Józef Noski,
prezes Okręgu Śląskiego PZD.
– Nasza działalność jest skierowana
do ludzi. Robimy to dla ich zdrowia
i przyszłości. Coraz więcej młodych
rodzin z dziećmi zaczyna uprawiać
własną działkę, zarówno, by swoim
pociechom zapewnić bezpieczną za-

bawę na świeżym powietrzu, jak i seniorom dać możliwość aktywnego wypoczynku wśród zieleni. W sumie nasz związek
pozwolił zachować prawo do działek dla
ponad miliona osób w Polsce i to nas bardzo cieszy – podsumowuje prezes Eugeniusz Kondracki. 
WG

foto: Igor Cieślicki

Plac zabaw na terenie „Tulipana”

Wejście do ogródków na Helence

foto: Jerzy Przybysz

W „Tulipanie” nawet w alejkach rośnie trawa

Obchody Krajowych Dni Działkowca przyciągnęły do Zabrza około 800 działkowców z całej Polski
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W Grzybowicach i na Helence odbyły się tradycyjne dożynki

W podziękowaniu za plony
Miejskie dożynki zorganizowane zostały 3 września w Grzybowicach. Za plony dziękowali
również działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Tulipan” na Helence.

fot
o:
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Dożynki w Grzybowicach
tradycyjnie już zainaugurowała uroczysta msza
odprawiona w kościele
Matki Bożej Różańcowej.
Po nabożeństwie ulicami
dzielnicy przeszedł barwny
korowód. Na stadionie przy
Nie zabrakło przystrojonych pojazdów
ul. Traktorzystów starostowie
dożynek Gizela Skandy i HenDla niektórych były to pierwsze dożynki w życiu
ryk Tomanek przekazali prezydent
miasta tradycyjny bochen chleba upieczonego z tegorocznych zbiorów. Tym ją raz do roku. Cieszą się z nami święchlebem prezydent Małgorzata Mań- tem chleba, tego naszego, codziennego.
ka-Szulik dzieliła się z mieszkańcami. Są z nami osoby z różnych dzielnic, bawi– Ta dzielnica zmienia się na naszych my się razem, a taka impreza jak ta bardzo nas scala – podsumowuje
oczach i pięknie przekazuje traHenryk Tomanek.
dycję następnym pokolefot
o:
UM
Tego samego dnia
niom. Dziś trzeba podzięZa
br
z
dożynki odbyły się
kować wszystkim tym,
również na Hedzięki którym możeStarostowie dożynek w tradycyjnych strojach
lence. Tamtejszy
my myśleć o dzieROD
„Tulipan”
leniu się dożynkow konkursie Pol- lepszym ogrodem w Polsce. Podczas
wym chlebem. To
skiego Związku dożynek otwarto nowy plac zabaw dla
ważne byśmy staDziałkowców zo- dzieci przy ROD „Tulipan”. 
nowili jedną wielką
WG
stał wybrany naj- 
rodzinę – mówiła
prezydent MałgoDożynkowa zabawa na Helence
rzata Mańka-Szulik.
W programie dożynek
nie zabrakło sporej dawki
muzyki, prezentacji tanecznych i pokazu sztucznych ogni.
Rozstrzygnięto także konkursy na najpiękniej przystrojoną posesję i pojazd.
– Zebraliśmy się niewielką grupką i pokazaliśmy, jak się kiedyś gospodarzyło. Udało nam się zebrać stare, zapomniane już
narzędzia, sprzęty po naszych przodkach
i zaprezentowaliśmy je innym – mówi Marek Krzyszczyk, który wraz z Krzysztofem
Nandzikiem został laureatem konkursu
na najładniej przystrojoną posesję.
– To bardzo ważna dla nas uroczystość,
W barwnym korowodzie można było zobaczyć jeźdźców na koniach
ciesząca wszystkich, którzy tu przyjeżdża-

wokół nas
Za nami XXII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej

Pod znakiem śląskiej jakości

– Chcemy pokazać, że Śląsk dziś to nie
tylko przemysł, ale również innowacyjna
gospodarka. To coś, co dzisiaj kształtuje
wizerunek Śląska, sposób, w jaki Śląsk się
zmienia. Chcemy przez ten konkurs pokazać tych najlepszych z różnych dziedzin –
mówi Wiktor Pawlik, prezes RIPH.
W gali wzięli udział przedstawiciele
świata nauki, biznesu, kultury i polityki. – Teraz Śląsk to sport, kultura, nauka,
innowacyjność. Z tym się obecnie kojarzy i powinien się kojarzyć nasz region.
Powinniśmy się łączyć po to, żeby promować śląską markę – podkreśla Jan
Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
Wśród nominowanych w tym roku do
nagrody znalazł się zabrzański Szyb Maciej. – Naszemu regionowi takie konkursy
są potrzebne, ponieważ Śląsk potrzebuje
wizytówek i promocji, a „Marka-Śląskie”

foto: Jerzy Przybysz

Laureatów siódmej edycji konkursu „Marka-Śląskie” poznaliśmy podczas zorganizowanej
3 września XXII Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Nagrody
przyznane zostały w trzynastu
kategoriach.
Laureaci tegorocznej edycji konkursu „Marka-Śląskie”

jest doskonałym sposobem na promocję –
uważa Zbigniew Barecki, prezes Przedsiębiorstwa Górniczego Demex.
W kategorii „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” nagrodę otrzymała firma Kłos, której fabryka znajduje się na
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Zabrzu. W dziedzinie kultury laureatem okazał się Teatr Rozrywki w Chorzowie. – Bardzo się cieszymy, że jesteśmy
marką. Potwierdzają to nasi widzowie, którzy przychodzą do nas od 34 lat. Wiedzieliśmy, że jesteśmy marką rozpoznawalną
na Śląsku, ale to wyróżnienie jest dla nas
niezwykle istotne. Ono podkreśla i potwierdza, że te 34 lata miały sens – mówi
Aleksandra Gajewska, pełnomocnik dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Nagrody „Marka-Śląskie” trafiły w tym
roku również do Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Górnośląskiego
Parku Etnograficznego w Chorzowie,
Górniczego Klubu Sportowego „Czarni”
Bytom, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, spółki Arcellor Mittal Poland, Biura
Karier Studenckich Politechniki Śląskiej,
prof. Stanisława Wosia, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom
Aniołów Stróżów, Dziennika Zachodniego oraz Tadeusza Donocika. W plebiscycie na „Ambasadora Marka-Śląskie”
pierwsze miejsce zajęło Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych
„Pro Novum” z Katowic. 

MM

Zabrzańska szkoła i firma Skanska będą współpracować

Po wiedzę i doświadczenie do najlepszych
Zajęcia praktyczne, zdobywanie doświadczenia u boku fachowców i większe szanse na rynku pracy – na to mogą liczyć uczniowie
klas budowlanych w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Zabrze zawarło porozumienie z firmą Skanska
w sprawie objęcia patronatem kształcenia w tych klasach.
– To bardzo ważne z punktu widzenia szkoły.
Nasi uczniowie na zajęcia praktyczne będą
jeździć na budowy, które prowadzi firma
Skanska. Zapoznają się z nowymi technologiami i narzędziami – mówi Marzena

Wiercigroch, dyrektor ZCKOiZ. Dzięki
porozumieniu firma zorganizuje zajęcia
praktyczne oraz praktyki zawodowe dla
uczniów ZSZ nr 6 oraz Technikum nr 6 już
od tego roku szkolnego. – Cieszę się, że

będę mógł nauczyć się praktycznej strony zawodu. Sama teoria to za mało, liczą się konkretne umiejętności, bo to dzięki nim mogę
dostać pracę – cieszy się Grzegorz Bijak,
uczeń klasy o profilu budowlanym.
Mirosław Siepak z firmy Skanska, dyrektor
Oddziału Budownictwa Ogólnego w Katowicach, podkreśla, że konieczne jest wykształcenie nowych fachowców. – Uczniowie nauczą się tego zawodu w realnych
warunkach. Uczy nam się przyszłe pokolenie
rzemieślników, którzy są bardzo potrzebni –
zaznacza Mirosław Siepak. 
SOR
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W Zabrzu zagościł I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Silesia”

Warsztaty w skocznych rytmach

foto: UM Zabrze

e

lat. Chcieliśmy, aby folklor zawitał do Koszęcina, do siedziby zespołu „Śląsk”, również
w takim międzynarodowym wydaniu. Stąd
po raz pierwszy w Koszęcinie udało się zorganizować festiwal, na który zaprosiliśmy
gości z Bułgarii, Węgier, a także naszych
przyjaciół z Warszawy – mówi Michał Mazur z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
fot
o:
Koncert finałowy odbył się 4 wrzeUM
Za
br
śnia w kompleksie Sztolnia
z
Królowa Luiza. Artyści wystąpili w Łaźni Łańcuszkowej
oraz w pobliskiej hali rozdzielni prądu, gdzie zlokalizowana jest wystawa
„Kopalnia Edisona”. Zaprezentowano tu wspólny
program, będący efektem
kilkudniowych warsztatów.
W programie znalazły się m.in.
tańce obrzędowe związane z winobraniem i przepędzaniem złych
duchów. Tancerzom towarzyszyli akordeoniści. Nie zabrakło też polskiego akcentu, jakim był polonez.
– Festiwal ma formę warsztatów. Uczymy się
tu wielu ciekawych rzeczy, zarówno szlifujemy własne tańce, jak i uczymy się tańców
z innych państw. Uczyliśmy się klepańców
węgierskich, rytmów bułgarskich, wieczorami uczyliśmy się też śpiewać ich piosenki,
wspólnie bawiliśmy się podczas integracyjnych spotkań – podsumowuje Adam Budajczyk z Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. 

MM

Taneczne pokazy w Łaźni Łańcuszkowej i „Kopalni Edisona”

Koncert finałowy I Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Silesia” odbył się
4 września w naszym mieście. Artystów z Węgier, Bułgarii i Polski można było podziwiać w niezwykle klimatycznych wnętrzach Łaźni Łańcuszkowej
oraz w mieszczącej wystawę „Kopalnia Edisona” hali rozdzielni prądu.
Inicjatorem festiwalu jest Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Do Koszęcina przyjechały:
Folklorystyczny Zespół Taneczny „Hemus”
z Bułgarii, Zespół Folklorystyczny „Bem
Néptáncegyüttes” z Węgier oraz Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. Obecny
był także zespół „Whiskey River” oraz
artyści amatorzy, którzy wystąpili podczas wieczoru z muzyką biesiadną.

Przez kilka dni 93 artystów amatorskich
zespołów folklorystycznych uczestniczyło w warsztatach tanecznych, podczas których poznali tańce regionalne
uczestników festiwalu. Tancerze odbyli
także wspólne wycieczki do największych atrakcji turystycznych regionu.
Odwiedzili m.in. Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Kopalnię Guido w Zabrzu.
– Ta idea rodziła nam się w głowach od kilku

O energetycznych wyzwaniach
Delegacja Komisji Gospodarczej, Energetyki, Przemysłu, Małej
i Średniej Przedsiębiorczości i Rzemiosła z Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii gościła 22 września w Zabrzu. Celem wizyty było
m.in. zapoznanie się ze specyfiką Śląska oraz wymiana poglądów
odnośnie wyzwań w zakresie polityki energetycznej Polski.
Goście z Niemiec odwiedzili m.in. Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla, gdzie zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami

22

w zakresie wykorzystania paliw ze źródeł
konwencjonalnych. W Urzędzie Miejskim
rozmawiano z kolei o wyzwaniach ekolo-
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foto: UM Zabrze

Przedstawiciele Nadrenii Północnej-Westfalii z wizytą w Zabrzu

Goście z Niemiec przed zabrzańskim ratuszem

gicznych towarzyszących zrównoważonemu rozwojowi samorządu terytorialnego.
W tym spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, radni oraz przedstawiciele Zabrzańskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej, Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego oraz konsulatu
Niemiec z Wrocławia. 
GOR
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Poznaliśmy stypendystów kolejnej edycji akcji Fortum dla Śląskich Dzieci

foto: Renata Matysik

Pomagają spełniać marzenia

Tegoroczni stypendyści odebrali wyróżnienia podczas spotkania zorganizowanego 22 września

W pierwszym etapie tegorocznej edycji programu wzięło udział 130 osób
w wieku od 11 do 15 lat. Dzieci uczestniczyły m.in. w warsztatach dziennikarskich, fotograficznych, teatralnych, tanecznych, rysunkowych, hiphopowych
oraz survivalowych. Młodzi ludzie mogli spotkać się ze znanymi Ślązakami,
którzy opowiadali o ścieżkach swoich
karier i uświadamiali, jak wiele można
dokonać dzięki konsekwentnemu dążeniu do wyznaczonego celu.
– Wszyscy uczestnicy tegorocznej, jubileuszowej, edycji programu Fortum dla
Śląskich Dzieci wykazali się wielkim zaangażowaniem i po raz kolejny udowodnili,
jak wielki potencjał drzemie w mieszkańcach tego regionu. Nasz program stanowi realną pomoc dla zdolnych młodych
osób, które dzięki niemu mogą rozwijać
swoje pasje i realizować marzenia – podkreśla Izabela Van den Bossche z komunikacji korporacyjnej Fortum.
Uroczyste wręczenie stypendiów zainaugurowało drugi etap programu,
który potrwa do marca 2017 r. W jego
ramach młodzi ludzie będą uczestni-

foto: Igor Cieślicki

66 indywidualnych stypendiów otrzymali najbardziej zaangażowani uczestnicy piątej edycji programu Fortum dla Śląskich Dzieci. Celem akcji, realizowanej we współpracy z Fundacją Pomocy
Dzieciom Ulica, jest wsparcie zabrzańskiej i bytomskiej młodzieży w realizowaniu pasji i zainteresowań.

Izabela Van den Bossche z Fortum

czyć w warsztatach, które pozwolą im
na dalsze rozwijanie pasji. W tym roku
Fortum przyznało 44 indywidualne stypendia i zdecydowało się przedłużyć
pomoc dla 22 stypendystów z ubiegłego roku, co oznacza, że w zajęciach
będzie brało udział łącznie 66 osób.
– Kiedy dowiedziałem się, że dostałem

stypendium, byłem w siódmym niebie –
cieszy się Rafał Kowalczyk z Zabrza. –
Spotkałem fajnych ludzi, którzy nauczyli
mnie nowych rzeczy. Bardzo podobały mi
się zajęcia taneczne, na które chodziłem.
Nauczyłem się tańczyć, ale też panować
nad złością i emocjami. Mógłbym chodzić na te zajęcia do końca życia – dodaje chłopak.
– Cieszymy się, że po raz kolejny młodzi Ślązacy pokazali na co ich stać. To
przyjemność obserwować wielkie zaangażowanie uczestników i ich wytrwałość
w realizacji swoich marzeń. Program
Fortum dla Śląskich Dzieci pozwala nam
na dotarcie do młodych osób i umożliwia
budowanie bezpośrednich relacji z dziećmi, będącymi często w trudnej sytuacji
życiowej. Dzięki temu możemy wspierać
ich rozwój – mówi Adrian Kowalski,
prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica. – Program stypendialny to nie tylko
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Mamy też
zajęcia dla rodziców. To warsztaty dotyczące tego, jak wspierać talenty swoich
dzieci. Dorośli spotkają się z trenerami,
którzy podpowiedzą im, jak wspomagać
rozwój umiejętności dziecka – zwraca
uwagę Bartłomiej Marszałek z fundacji. Program Fortum dla Śląskich Dzieci
realizowany jest od 2012 r. Dotychczas
wzięło w nim udział łącznie prawie 600
dzieci, z których ponad 400 nagrodzono indywidualnymi stypendiami.

SOR
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Miejska Biblioteka Publiczna, czyli przybliżamy działające w Zabrzu instytucje kultury

Biblioteka to nie tylko książki
takie są liczby:

920 tomów

foto: Jerzy Przybysz

liczył księgozbiór
biblioteki w momencie
jej otwarcia,
korzystało z nich 92
zarejestrowanych
czytelników

350 tysięcy

W bibliotece są do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu

Była pierwszą po 1945 r. instytucją kulturalną, która rozpoczęła
w Zabrzu regularną działalność. Szybko zdobyła uznanie mieszkańców, zapewniając dostęp do polskich książek i publikacji
prasowych. Dziś Miejska Biblioteka Publiczna to dwadzieścia
filii rozsianych po całym mieście. Zabrzanie mogą tu znaleźć
poszukiwaną książkę, spotkać się z ciekawymi ludźmi, a także
wziąć udział w wielu innych interesujących przedsięwzięciach.

foto: MBP

Była późna wiosna 1945 r., gdy w polskim od kilku miesięcy Zabrzu zjawił
się przybysz z Krakowa. Jerzy Fusiecki,
bo o nim mowa, był wytrawnym bibliotekarzem i bibliofilem, długoletnim kustoszem zbiorów Biblioteki Muzeum
im. Czartoryskich, a później książnicy

Jeden z Dokumentów Życia Społecznego
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krakowskiego Muzeum Przemysłowego. Dla ówczesnych władz Zabrza był
on prawdziwym zrządzeniem losu. Jerzy
Fusiecki, wraz z grupą skrzykniętych naprędce współpracowników, doprowadził
do otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oficjalna ceremonia odbyła się 15
listopada 1945 r., a dokonał jej wybitny
działacz polski na Śląsku, zastępca prezydenta miasta – Franciszek Trąbalski.
Na przestrzeni lat biblioteka była systematycznie rozbudowywana. Otwierano
kolejne filie, zwiększał się księgozbiór,
wydłużała się lista zarejestrowanych
czytelników. Dziś zabrzańska Miejska
Biblioteka Publiczna to Wypożyczalnia
Centralna przy ul. Londzina, Czytelnia
przy ul. Wyzwolenia i 19 filii zlokalizowanych w całym mieście. Łącznie dostępnych jest w nich ponad 350 tys. książek.
Niezwykle istotnym okresem w historii
biblioteki były lata 2002–2008. Nastąpiła
wówczas kompleksowa komputeryzacja
placówki. – To była ogromna praca polegająca między innymi na przetworzeniu
katalogów kartkowych w zapis cyfrowy –
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woluminów
znajduje się obecnie
w zbiorach placówki,
a zarejestrowanych
czytelników jest ponad
30 tysięcy

236 tysięcy

odwiedzin miała
zabrzańska biblioteka
w 2015 r.

443,2 tysiąca

książek wypożyczyli
w tym czasie czytelnicy

8951 książek

kupiła biblioteka w 2015 r.

4390 książek

placówka otrzymała
w darze

tłumaczy Tomasz Iwasiów, dyrektor MBP
w Zabrzu. – Również proces wypożyczeń
książek uległ zmianie poprzez wykorzystanie do tego celu Internetu. Od tej pory wystarczy kilka kliknięć i każdy wie czy dana
pozycja jest aktualnie dostępna, w której
filii i czy można ją zamówić. Był to wyraźny
krok naprzód. Byliśmy, po Szczecinie, drugim miastem w Polsce, gdzie miejska biblioteka doczekała się komputeryzacji. To
jest zresztą proces nieustannie modyfikowany. Dzisiaj, dzięki podłączeniu do miejskiej sieci szerokopasmowej, nasze moż-

wokół nas
liwości są coraz większe – dodaje.
Biblioteka dysponuje obecnie
118 komputerami podłączonymi
do Internetu, ma stanowisko dla
osób niewidzących i niedowidzących ze specjalnym oprogramowaniem. Mieści się ono w czytelni ogólnej. Bezpłatny dostęp
do około dwóch tysięcy tytułów
umożliwia oferowana poprzez
stronę internetową www.
biblioteka.zabrze.pl platforma IBUK-libra. Kolejna nowość
to udostępnienie czytelnikom
e-czytników. Można z nich korzystać na miejscu lub wypożyczyć, po wpłaceniu kaucji.
Sporym zainteresowaniem
cieszą się wystawy plastyczne i fotograficzne, na których swoje prace prezentują twórcy profesjonalni (kadra i studenci
ASP w Katowicach) oraz artyści nieprofesjonalni z Grupy „18-Obsydian” i Klubu „Pastel”. Grono stałych bywalców
zyskały spotkania autorskie i promocje
książek. Biblioteka zaprasza także na
cykliczne imprezy, jak „Spotkania z podróżnikiem”, „Spotkania z historią” czy
Dyskusyjny Klub Książki. Bogata oferta
zajęć dla najmłodszych przygotowywana jest w ramach akcji Lato i Zima w bibliotece. W ofercie nie brakuje konkursów i imprez plenerowych.
– W ciągu roku imprez organizowanych
przez naszą bibliotekę jest nawet ponad
siedemset. Czasem odbywają się po dwie,
trzy dziennie – podkreśla dyrektor Tomasz Iwasiów. Zabrzańska biblioteka
znana jest także, co nie jest wcale powszechne w skali kraju, z profesjonalnej
działalności wydawniczej. Jej staraniem
ukazuje się m.in. cykl publikacji poświęconych dzielnicom Zabrza. Do tej
pory wydane zostały albumy przybliżające dzieje Kończyc, Rokitnicy, Biskupic

i Pawłowa. Wkrótce ma ukazać się książka o Mikulczycach, a następnie o Makoszowach. W zbiorach biblioteki znajduje
się już ponad 11 tysięcy tzw. dokumentów życia społecznego.
To głównie plakaty, zaproszenia, kalendarze, mapy, katalogi wystaw, programy
imprez, prospekty, gazetki parafialne,
fotografie czy karty pocztowe. Materiały te są gromadzone i udostępniane
czytelnikom już od ponad dziesięciu lat.
Dokumenty te swą treścią, formą i szatą
graficzną różnią się od typowych zbiorów bibliotecznych. Zawarte w nich wiadomości często stanowią jedyny ślad po
imprezach i wydarzeniach z życia miasta. – Coraz trudniej jest niestety namówić
ludzi do czytania. W Polsce nie wygląda to
najlepiej. Zabrze pod tym względem nie
odbiega od większości miast, jakkolwiek
tzw. średnia czytelnictwa jest u nas wyższa niż średnia krajowa. Zabrzanie coraz
częściej sięgają po książkę elektroniczną,
która wydaje się być nieuchronną przyszłością. Póki co jednak, żadne e-booki,

audiobooki nie są w stanie zastąpić „książki z papieru”. Wszelkie techniczne nowinki
w tym zakresie ustępują czytelniczym przyzwyczajeniom – podsumowuje Tomasz
Iwasiów. 
WG

Kalendarium
1 września 1898 r. – w budynku szkoły zawodowej Huty
Donnersmarck otwarta zostaje
pierwsza w Zabrzu biblioteka
15 listopada 1945 r. – oficjalnie
otwarta zostaje Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
1948 r. – otwarte zostają pierwsze filie biblioteki na Zaborzu,
w Biskupicach i Maciejowie
1965 r. – Miejska Biblioteka
Publiczna dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 180 tys.
woluminów i ma ponad 25 tys.
zarejestrowanych czytelników,
którzy w ciągu roku wypożyczają
łącznie ponad 550 tys. pozycji
1985 r. – biblioteka otrzymuje
budynek przy ul. Londzina,
w którym mieszczą się obecnie
dyrekcja i centralna wypożyczalnia, w tym samym roku
biblioteka otrzymuje imię swego
założyciela Jerzego Fusieckiego
2002 r. – rozpoczyna się kompleksowa komputeryzacja
biblioteki

foto: Jerzy Przybysz

2005 r. – biblioteka inicjuje nową
formę wypożyczeń – „Książkę na
telefon”

Siedziba biblioteki przy ul. Londzina

2010 r. – biblioteka otrzymuje
Nagrodę Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury
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foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

1 października 1922 roku Zabrze uzyskało prawa miejskie

Gmach magistratu oddany do użytku w maju 1929 r.

Obecny ratusz przy ul. Religi
foto: UM Zabrze

Miasto od 1922 roku
Kiedy w 1873 roku z części dawnego powiatu bytomskiego
wydzielono powiat zabrski, mała wioska zaczęła przeobrażać
się w coraz większe centrum administracyjne. Rozwój przemysłu, przede wszystkim ciężkiego, powodował także napływ dużej liczby ludności.
Zabrski sejmik powiatowy, na posiedzeniu 24 listopada 1875 r., zaproponował
połączenie w jedną gminę miejską Małego Zabrza, Doroty wraz z kopalnią „Guido”, części Starego Zabrza z hutą „Donnersmarck”, kolonii skarbowych Zaborze
A, Zaborze B i Zaborze C oraz małych
fragmentów obszarów dworskich Zabrze
i Zaborze. Władze pruskie nie zgodziły się
na to, co było na rękę miejscowym przemysłowcom.
Działalność na terenach wiejskich była
mniej skrępowana przepisami, unikali też
znacznych świadczeń komunalnych i płacenia podatków przysługujących miastu.
Kolejne starania o utworzenie jednej
gminy o charakterze miejskim podejmowane były na początku XX wieku.
Zakończyły się one połowicznym sukcesem. Jego Królewska Mość Wilhelm II,
zgodnie z dekretem z 20 lutego 1905 r.,
postanowił, że z dniem 1 kwietnia tegoż
roku położone w powiecie zabrskim
gminy wiejskie Stare Zabrze i Dorota,
a także obszar dworski Zabrze, przyłączone zostaną do gminy wiejskiej Małe
Zabrze, która w przyszłości ma nosić
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nazwę Zabrze. Dodatkowo do nowo
powstałej gminy włączono Kolonię C
należącą do Zaborza i fragmenty obszaru dworskiego Zaborze graniczące
z Kolonią C. Na mocy tego samego dekretu pozostałą część obszaru dworskiego Zaborze włączono do gminy
wiejskiej Zaborze. Z kolei należące dotychczas do Starego Zabrza kolonie
Gwozdek i Kuźnica przyłączono do Maciejowa, powiększając wydatnie jego
obszar. Gminę Zabrze podzielono na
dwa okręgi urzędowe – Zabrze-Północ
i Zabrze-Południe. Granicę między nimi
stanowiła linia kolejowa Zabrze-Gliwice.
Nowo powstałe Zabrze pozostało jednakże wsią. Bardzo dużą, bo liczącą 55
643 mieszkańców.
Paradoksalnie dopiero podział Górnego Śląska po I wojnie światowej
otworzył przed Zabrzem nowe perspektywy. Niemcy utraciły spore tereny, w tym ważne miasta Katowice
i Królewską Hutę. Po ich stronie granicy pozostały jedynie Bytom i Gliwice. Stąd nadanie Zabrzu, noszącemu
w tym czasie nazwę Hindenburg, praw
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miejskich nastąpiło już w trzy miesiące
po objęciu przez Niemcy przyznanych
im terenów. Odpowiednie rozporządzenie rząd pruski wydał 29 września
1922 r. Starosta powiatowy ogłosił je,
również w języku polskim, w lokalnej
gazecie urzędowej „Hindenburger
Kreisblatt” z 9 listopada:

Ogłoszenie
Rozporządzeniem Pruskiego
Rządu państwowego z dnia
29 września 1922 (P.M.I.7209)
dozwolono wiejskiej gminie
Hindenburg G.-Śl.,
w tutejszym powiecie, przyjęcie
ordynacji miejskiej z dnia 30
maja 1853 r. Jako termin stania
się miastem przez Hindenburg
wyznaczył pan prezydent
regencyjny nakazem z dnia
15 b.m. – I d XI.
Nr 5172 – 1 października 1922.
Dozór komunalny nad miastem
Hindenburg G.-Śl. przeszedł
ze mnie na pana prezydenta
regencyjnego w Opolu.
Napis dawniejszego gminnego
i obwodowego Przełożeństwa
Hindenburg G.-Śl. brzmi odtąd
„do Magistratu” odnos.
„do miejsko-policyjnego
Zarządu (policyjnej
Administracji)
w Hindenburgu G.-Śl.”.
Hindenburg G.Śl., dnia 31
października 1922. Radca
ziemiański i przewodniczący
wydziału powiatowego.
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Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

Skwer w centrum miasta
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w centrum naszego miasta...

Skwer był przed laty chętnie odwiedzany przez mieszkańców

Dziś również to miejsce, gdzie można znaleźć chwilę wytchnienia
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia skwer pomiędzy dzisiejszymi ulicami
Roosevelta, Tuwima i Klonową. Dziś nadal można tu przystanąć dla chwili
wytchnienia. I tylko pogoda nie sprzyja w tej chwili beztroskim zabawom, jak przed laty... 
GOR

foto: Jerzy Przybysz

W mieście nie odbyły się z tej okazji
żadne imprezy. Być może miano ich
dość po bardzo uroczystym powitaniu wkraczających do Zabrza 4 lipca
1922 r. wojsk niemieckich. Władze
gminne przeobraziły się w tymczasowy zarząd miasta i wyznaczyły na
26 listopada wybory 48-osobowej
Rady Miejskiej. Radni reprezentowali dwanaście partii i organizacji,
w tym dwie polskie. Polską Partię
Socjalistyczną: Franciszek Trąbalski (powojenny wiceprezydent Zabrza), Polsko-Katolicką Partię Ludową: August Bajer i Jan Chrosnik.
Znanymi postaciami w Radzie byli:
kupiec Josef Peschka z „Zentrum”,
hurtownik piwa Paul Rebitzky
z „Mittelstandpartei” (Partii Mieszczańskiej), aptekarz Rudolf Arps
z „Deutschnationale”. Rada zebrała
się pierwszy raz 3 stycznia 1923 r.
W listopadzie wybrano pierwszego
nadburmistrza
(Oberbürgermei-ster) Zabrza. Został nim gliwicki
radny Kurt Jeenel, który funkcję
sprawował od 1 grudnia 1923 r. do
5 stycznia 1927 r. Jednym z jego
największych sukcesów było powiększenie miasta o nowe dzielnice
– Biskupice, Maciejów i Zaborze. Jeenel zmarł 5 stycznia w sanatorium
w Cieplicach. Pochowany został na
cmentarzu parafii św. Andrzeja.
Wdzięczni zabrzanie nazwali jego
nazwiskiem jedną z nowych ulic –
obecną ul. Wyspiańskiego. Kolejnymi nadburmistrzami byli: dr Hans
Lukaschek (1927-1929), Julius Franz
(1930-1933), Max Fillusch (19331945).
Wśród zadań, które stanęły przed
władzami młodego miasta, pojawiła się konieczność znalezienia herbu. Pomysł adaptacji do nowych
warunków któregoś z godeł gminnych nie zyskał należytego poparcia. W efekcie rozpisano konkurs na
herb, w którym powinny znaleźć się
wieże lub zamek oraz symbol przemysłu. Na początku 1926 r. wybrano projekt Alfreda Brockela z Gliwic. Zatwierdzony 17 maja 1927 r.
przez pruskiego Ministra Spraw
Wewnętrznych herb przedstawiał
na złotej (żółtej) tarczy trzy czerwone, blankowane wieże ceglane
i niebieskie koło o dwunastu zębach wspierające się osią na środkowej wieży.

27

sport
Ekipa polskich wędkarek zwyciężyła na mistrzostwach świata w Hiszpanii

foto: arch. prywatne

foto: arch. prywatne

Zarzuciły wędki na puchar

Drużyna złotych wędkarek ze swoim trenerem

Puchar prezentuje Marta Gottwald

Mamy powody do dumy! Ekipa polskich wędkarek, z zabrzanką Bożeną Larisch w składzie, zajęła pierwsze miejsce na XXIII
Spławikowych Mistrzostwach Świata Kobiet. Mieszkanka naszego miasta sięgnęła również po brązowy medal w kategorii
indywidualnej. Zawody rozgrywane były w hiszpańskiej miejscowości Merida, na rzece Guadianie.
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Guadiana nie należy do łatwych łowisk. Ma od 100 do 300 metrów szerokości i 3,5 do 4,5 metra głębokości.
Wysoki brzeg najczęściej jest kamienisty, co sprawia wędkarzom
nieco trudności. Złowić można tu
najczęściej karpie, karasie, brzany, catfische i okonie słoneczne.
– Łowiliśmy ostatecznie „na wagę”,
według hasła, że wszystko dobre, co
w siatce, nie szukając specjalnie jakichś dorodnych okazów – mówi Piotr
Larisch, jeden z opiekunów naszej
żeńskiej reprezentacji. – Bardzo pomogły nam kilkudniowe treningi przed samymi zawodami. Pozwoliły dopracować odpowiednie do warunków techniki łowieckie. Nasza ekipa nie była raczej zaliczana
do faworytów. Większe szanse dawano
Hiszpankom, Francuzkom czy Angielkom.
Rok temu w Belgii nasze dziewczyny były
czwarte – dodaje. Polskie zawodniczki startowały w 40-stopniowym upale
i z początku nie wszystko im perfek-

Ważną sprawą w łowieniu tzw. bacikami
było wyszukanie odpowiedniego miejsca,
ponieważ dno rzeki było bardzo kamieniste i należało znaleźć dołek, w którym
łowiliśmy małe ryby. Ważną sprawą było
również prawidłowe rozłożenie siatki
i odpowiednio bliższe umieszczenie zanęty – opowiada Bożena Larisch, zawodniczka klubu Zabrze 65 Makoszowy.
fot
– Z treningów wynikało, że warto łoo:
ar
ch
.p
ry
wić małe karasie i karpiki przy
samym brzegu i na to właśnie
postawiłyśmy. To się opłaciło
i wygrałyśmy – uśmiecha się
mieszkająca w Piekarach
Śląskich Marta Gottwald.
Nasza drużyna pojechała
na mistrzostwa w składzie: Bożena Larisch, Joanna Drgas, Marta Gottwald, Patrycja Wojtas, Kamila Justa-Kowalska oraz
Natalia Jabłońska. Polki wyprzedziły Hiszpanki i WłoszZawodniczki nastawiły się na połów małych okazów
ki. – Teraz przed nami kolejne
zawody w cyklu Grand Prix Polski,
gdzie trzeba zdobywać punkty. To one
dają nam potem przepustkę do kadry narodowej i możliwość udziału w kolejnych
cyjnie wychodziło. Osiągnąć sukces mistrzostwach – tłumaczy Bożena Larisch.
pozwoliły właśnie wcześniejsze tre- Sztab trenerski naszej kadry stanowili:
ningi i ustalenie odpowiedniej taktyki. Janusz Czulak, Adam Niemiec, Piotr La– Po każdym treningu miałyśmy odpra- risch, Andrzej Gottwald i Maciej Białdyga.
WG
wy i wymieniałyśmy się informacjami. 

sport
Przy Szkole Podstawowej nr 7 powstało boisko z prawdziwego zdarzenia

Festyn towarzyszący otwarciu boiska

Oficjalne otwarcie obiektu

tycypacyjnego. Projekt poparło w głosowaniu prawie 2,3 tysiąca mieszkańców.
– To pokazuje ogromną siłę mieszkańców.
I o to właśnie chodzi w budżecie partycypacyjnym. Ważne jest, żebyśmy żyli miastem,
żebyśmy pokazywali kierunki, w jakich
chcemy, żeby miasto się rozwijało – zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To przyczynia się do tego, że
mieszkańcy mogą być dumni ze swojego
miasta – dodaje.
Otwarcie boiska wpisało się w program zorganizowanego w szkole festynu „Dzień z rodziną na sportowo”.
Uczniowie wraz z rodzicami próbowali
sił m.in. w biegu na czas, przeciąganiu

liny czy skoku w dal. Na uczestników
festynu czekały także pokazy judo, zajęcia zumby, turniej badmintona, zajęcia origami oraz konkursy plastyczne.
Przypomnijmy, że w Zabrzu trwa III edycja budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy zgłosili 96 projektów, które aktualnie są analizowane. Te, które spełnią
wszystkie wymogi formalne, zostaną
poddane pod głosowanie mieszkańców.
Potrwa ono od 21 do 27 października.
Zwycięskie wnioski poznamy na początku listopada. 
GOR

foto: Jerzy Przybysz

Można tu grać w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i poprawiać
wyniki w bieganiu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 od września mają do dyspozycji nowoczesne i bezpieczne boisko. Jego
budowa stała się możliwa dzięki funduszom w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
– Boisko jest piękne, super można się
na nim bawić – mówi Jagoda Maniura,
uczennica SP nr 7. – Najbardziej podoba
mi się bieżnia, bo można się na niej ścigać,
a ja lubię biegać – podkreśla Filip Domagała, jeden z uczniów.
Nowy obiekt umożliwia także grę w piłkę
nożną, siatkówkę czy koszykówkę. Wykonano oświetlenie i niezbędne odwodnienie. – Boisko jest wykorzystywane cały
czas. Rano przez uczniów, którzy mają tu
zajęcia lekcyjne. Popołudniami przychodzą
dzieci z pobliskiego osiedla – zwraca uwagę Sabina Tatz, dyrektor SP nr 7.
Inwestycja została zrealizowana w ramach I edycji Zabrzańskiego Budżetu Par-

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Na bieżni i pod koszem po zdrowie i kondycję

Przygotowane pokazy judo

Miłośnicy koni, leśnicy i myśliwi spotkają się na Kąpielisku Leśnym

Hubertus pełen atrakcji
Na sobotę, 8 października, zaplanowano tegoroczną edycję tradycyjnego Hubertusa. Impreza na
terenie Kąpieliska Leśnego w Maciejowie przygotowana zostanie w wiejskich klimatach.
Piknik pełen będzie atrakcji dla dzieci.
Na maluchów czekać będą dmuchańce, konie, malowanki i konkursy. Zaplanowano liczne pokazy, przejażdżki

konne, gonitwy, rywalizację między
stajniami koni oraz wiejską grę terenową. Nie zabraknie konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Będzie można

wygrać samochód na weekend, sprzęt
elektroniczny. Impreza rozpocznie się
o godzinie 12. Wstęp wolny. 

GOR
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Sport
Naszych piłkarzy już coraz mniej dzieli od górnej części tabeli

Górnik sięga po kolejne punkty

foto: Jerzy Przybysz

Sporą dawkę emocji i upragnione zwycięstwo zapewnili nam
piłkarze zabrzańskiego Górnika w spotkaniu z Chrobrym Głogów. Wywalczone trzy punkty sprawiły, że Trójkolorowi na półmetku rundy jesiennej znaleźli się w połowie stawki, z bardzo
niewielką stratą do czołowych pozycji w tabeli.

W meczu z Chrobrym Głogów nie zabrakło emocji

Zwycięstwo nie przyszło naszej drużynie łatwo. To piłkarze z Głogowa
jako pierwsi zdobyli bramkę i prowadzili aż do 79. minuty, kiedy to na listę strzelców wpisał się Igor Angulo.
Ten sam piłkarz dał nam kolejny powód do radości już w doliczonym czasie gry, strzelając zwycięską bramkę
w 93. minucie.
– Ciągle wprowadzamy nowych zawodników, próbujemy nowych rozwiązań. Na
tym właśnie polega stopniowe budowanie zespołu. Nadchodzi jednak czas, gdy
skład będzie musiał zostać w miarę możliwości ustabilizowany – mówi Marcin
Brosz, trener Górnika Zabrze.

reklama
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Po jedenastu kolejkach Górnik zgromadził 15 punktów, zajmując w tabeli rozgrywek I ligi dziesiąte miejsce. Tyle samo
punktów na koncie miały zespoły Podbeskidzia Bielsko-Biała i Miedzi Legnica. Do
drugiego miejsca Górnik tracił zaledwie
cztery punkty. Trzymamy kciuki!  GOR

Nowa strona Górnika

Kliknij i poznaj
Wystartowała nowa strona internetowa Górnika Zabrze! Została
przygotowana tak, by każdy fan
Trójkolorowych mógł szybko znaleźć informacje na temat swojego
ulubionego piłkarskiego klubu. Jak
się prezentuje teraz internetowe
oblicze Górnika?
Wejdź na www.gornikzabrze.pl
i przekonaj się sam. 
GOR

sport
Szczypiorniści Górnika Zabrze utrzymują się w czołówce swojej grupy

Wygrana zgodnie z planem
– Pierwsza połowa tak wypadła, z tak niskim wynikiem, gdyż bardzo dobrze grał
Bartek Dudek (bramkarz Mebli Wójcik
Elbląg – przyp. red.), wygrywał często
sytuacje sam na sam i jako jedyny trzymał
wynik dla Elbląga. Na usprawiedliwienie
moich chłopaków muszę dodać, że ostatnio treningi były nieco cięższe, dlatego
te piłki nie zawsze leciały gdzie trzeba.
Wynik jest tak niski, bo był to mecz obrony i bramkarzy – mówił trener Górnika
Zabrze Mariusz Jurasik.
Górnik zdobył kolejne dwa punkty,
umacniając się na trzecim miejscu w tabeli grupy pomarańczowej. Elblążanie
wciąż pozostają z zerowym dorobkiem.

WG

foto: Jerzy Przybysz

Z Grecją
zagramy u siebie

Mecz z Meblami Wójcik Elbląg zakończył się wyraźnym zwycięstwem zabrzan

Po pięciu meczach rozegranych w tym sezonie, szczypiorniści
Górnika Zabrze znaleźli się na trzecim miejscu w Grupie Pomarańczowej PGNiG Superligi. W ostatniej z wrześniowych potyczek pokonali 24:13 drużynę Meble Wójcik Elbląg.
biegają do kontry. Ale to chyba wciąż było
za mało – oceniał na gorąco skrzydłowy
Górnika Sasza Buszkow.

foto: Jerzy Przybysz

Górnik Zabrze w meczu z drużyną
z Elbląga był zdecydowanym faworytem,
ale nasi szczypiorniści musieli mocno
się napracować, by odnieść zwycięstwo.
Po pierwszej połowie prowadzili zaledwie 9:8. Wyraźną przewagę na parkiecie
uzyskali dopiero pod koniec spotkania.
– Cieszy nas wygrana, choć wynik nie
prezentuje przebiegu spotkania. W drugiej połowie przeszliśmy na dwa koła
i udało się wreszcie odjechać rywalom. Cieszy nas, że straciliśmy tak mało
bramek, co tylko świadczy o jakości naszej
obrony – komentował mecz Marek
Daćko, obrotowy Górnika.
– Zaczęliśmy w końcu rzucać nie w bramkarza, tylko w bramkę i dzięki temu
odskoczyliśmy. W pierwszej połowie też
mieliśmy osiem czy dziewięć setek, ale nie
udawało się ich przekuwać na bramki.
Elbląg to fajny zespół, młody, świetnie

Oba mecze drugiej rundy eliminacji Pucharu EHF rozegrane
zostaną w Zabrzu. Nasi szczypiorniści zmierzą się z mistrzami
Grecji i zdobywcami Pucharu
Grecji, drużyną A.C.C. Filippos
Verias. Pierwsze spotkanie
zaplanowano na 8 października
o godzinie 18. Rewanż rozegrany zostanie 9 października
o godzinie 17. Oba spotkania
odbędą się w hali „Pogoń” przy
ul. Wolności 406.

Nie brakowało efektownych akcji
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – do pielęgnacji paznokci,
5 – piołunówka, 8 – bardzo duża ilość,
9 – coś z bakalii, 10 – nauczyciel w języku
uczniów, 11 – mały pierożek do barszczu,
12 – ciężki karabin maszynowy, 14 – rzymski bóg z trójzębem, 16 – część twarzy,
19 – coś z garderoby księdza, 21 – wyrzynają się maluszkowi, 22 – pogardliwie
o starym samochodzie, 23 – figura geometryczna, 24 – amator, 26 – hawajska gitara, 28 – tam w 1944 ogłoszono Manifest
Lipcowy, 29 – obraz na ekranie telewizora, 30 – pożarna lub miejska, 33 – Biskajska lub Pucka, 35 – stolica Turcji, 37 – na
nóżce dziecka, 38 – spotkanie we dwoje,
39 – natręt, 40 – stałe, szerokopasmowe, światłowodowe, 41 – dawna miara
objętości – jedna czwarta część garnca,
42 – tam robią deski.

1

Pionowo: 1 – epilepsja, 2 – nadziemna
część pietruszki, 3 – odkrywca Ameryki,
4 – niemieckie miasto nad Łabą, stolica
Saksonii, 5 – kazalnica, 6 – market, 7 – kraj
związkowy w Niemczech ze stolicą w Erfurcie, 13 – składnik, 15 – „miara” czekolady, 17 – francuski samochód, 18 – smokowiec, roślina doniczkowa lub krzewiasta,
20 – w nim zdjęcia, 21 – Wiślany lub Szczeciński, 25 – składany nożyk, 27 – Hanna,
ma ochotę na chwileczkę zapomnienia,
30 – tatrzański gawędziarz, 31 – rodzaj
placka, 32 – coś z damskiej garderoby,
34 – odznaczenie, 36 – nieżyt nosa.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Nie od razu Kraków zbudowano”, nagrody otrzymują: Elżbieta Godyń i Jerzy Grubiński –
poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Beata Muła-Pianka – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 26 października.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Romuald Kozłowski – poczęstunek w McDonald’s, Elżbieta Górska – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho
oraz Kinga Zarębska – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało:
Maciejka, autorem cytowanego wiersza jest Jan Lechoń, a myśl Juliusza Cezara
brzmi: „Każdy jest kowalem własnego losu”.
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znaj-

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

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

Nasze
Zabrze Samorządowe 10/2016
(adres)

duje się prezentowane miejsce. W losowaniu
nagród będą brały udział odpowiedzi, które
dotrą do redakcji do 26 października. Nasz
adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone
w poprzednim numerze przedstawia budynek
Gimnazjum nr 20 w Zabrzu. Nagrodę, czyli
poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho,
otrzymuje Zofia Korzec, którą prosimy o kontakt z redakcją do 26 października.

ROZRYWKA

Klątwa

3

Kto był przyczyną rozstAnia naszego –

Centrum handlowe M1

Niechaj łzy moje upaDną na niego!

ul. plut. R. Szkubacza 1

I niech tak sAmo serce mu przYgniotą
SPONSORZY NAGRÓD

Samotnym żaleM i próżną tęsknotą!
Kto był przyczyną nAszego rozstania –
Niech nie doczeka słodKiego spotkania,
Lecz niechaj giNie z dala od kochanej,
NiepocieSzony i nieżałowany!

Z 9 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 26 października.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

dzień tygodnia poprzedzający Boże Ciało,
kończy modlitwę,
środek lokomocji na spływie,
w herbie Warszawy,
konkurentka,
pojemnik na napój,
sałatka z ogórków,
otacza szyjki zębów.

6

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 26 października.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Dana
Browna, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 26 października.
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Kultura
Przed nami XVI Festiwal Dramaturgii Współczesnej

Premierowy początek sezonu

Jubileuszowy koncert

Leszek Angulski

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Dźwięki przeszłości
Spektakl „Ciało moje”

W program XVI Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” wpisze się premiera spektaklu „Garnitur
Prezydenta”. To przedstawienie, oraz zaprezentowane po raz
pierwszy we wrześniu „Ciało moje”, znalazło się w rankingu na
Najlepszą Nową Polską Sztukę sezonu 2015/2016, ogłoszonym
przez miesięcznik „Teatr”.
– To bardzo nas cieszy. A jak nasza premiera poradzi sobie w konkursie, zobaczymy niebawem. W programie festiwalu jest również wiele innych dobrych
przedstawień – mówi Jerzy Makselon,
dyrektor Teatru Nowego. Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość
przedstawiona” odbędzie się w Zabrzu
już po raz szesnasty. Potrwa od 15 do
23 października. Do naszego miasta
przyjadą teatry z Krakowa, Wałbrzycha, Warszawy, Zielonej Góry, Gniezna,
Białegostoku, Częstochowy, Legnicy
i Łodzi. Spektakle prezentowane będą
zarówno na scenie Teatru Nowego, jak
i w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej,
Kopalni Guido oraz w Kopalni Sztuki
przy ul. Hagera 41. „Garnitur Prezy-

denta” w reżyserii Julii Mark to historia,
która rozpoczyna się od trywialnej przygody głowy państwa. Podczas oficjalnej
uroczystości jego garnitur zostaje ubrudzony ptasimi odchodami. W efekcie
obdarzony własną świadomością strój
przejmuje kontrolę nad właścicielem.
„Ciało moje” w reżyserii Marka Pasiecznego to z kolei dramat rodzinny, którego główną bohaterką jest czterdziestokilkuletnia sparaliżowana kobieta.
Wiktoria, nie mając kontaktu z otoczeniem, w paradoksalny sposób uczestniczy w życiu najbliższych. Jednocześnie
odnajduje kontakt z Bogiem, próbując
zrozumieć wszystko, co zdarzyło się
w jej życiu. 

WG

„W przestrzeni dźwięków
mis tybetańskich, gongów
i mantr” to tytuł jubileuszowego koncertu w ramach
XX Zabrzańskich Dni Muzyki
Dawnej. W tym roku imprezę zaplanowano na 28 października.
XX Zabrzańskie Dni Muzyki Dawnej rozpoczną się o godzinie 9.30 od warsztatów z muzykoterapii przygotowanych
w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu. Wystąpi Leszek Angulski. Ten sam
artysta będzie gościem koncertu jubileuszowego, który o godzinie 18 rozpocznie się w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej. Wstęp wolny, a rezerwacji można
dokonywać w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 2 (tel. 32 271 59 11).
Leszek Angulski prowadzi kursy profesjonalnego masażu dźwiękiem mis
nepalskich, gongów, używając również
bębnów, fletów i wielu innych „archaicznych” instrumentów. Często prowadzi
koncerty relaksacyjne. Ma na swoim
koncie kilka wydanych płyt – „Medytacje
w dźwięku”.

GOR

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

w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e–mail: marketing@dmit.com.pl
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CHŁÓD NA DWORZE – CIEPŁO W DOMU
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
jak co roku zakończyło prace przygotowujące miejską sieć ciepłowniczą
do wytężonej bezawaryjnej pracy. W okresie letnim przeprowadzono konserwacje armatury sieciowej i węzłów cieplnych. W ramach modernizacji prowadzono szereg robót, w tym: na osiedlu Kopernika zlikwidowano węzeł grupowy i wybudowano indywidualne węzły cieplne w budynkach przy ul. Gagarina
i ul. Ciołkowskiego, zmodernizowano kilka wyeksploatowanych indywidualnych
węzłów cieplnych oraz sieć przy ul. Sportowej. Zabudowano również nowe
zasuwy na strategicznej (największej) magistrali ciepłowniczej, umożliwiające
szybkie i skuteczne zatrzymanie pracy sieci w przypadkach awaryjnych.
ZPEC Sp. z o.o. przyłączyło nowych odbiorców: przy ul. Gdańskiej 6-8, przy ul. Franciszkańskiej,
przy ul. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Hermisza (pawilon handlowy).
Na ukończeniu są prace mające na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych dwunastu
budynków GSM „Luiza”. Jest to inwestycja związana z likwidacją niskiej emisji w Zabrzu, gdyż
budynki te dotąd ogrzewane były paleniskami domowymi. Inwestycja ta jest prowadzona
we współpracy z GSM „Luiza”, gdzie Spółdzielnia wykonuje instalacje ciepłej wody i centralnego
ogrzewania w budynkach, a ZPEC Sp. z o.o. buduje sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne.
Większość odbiorców złożyła już wnioski o rozpoczęcie sezonu grzewczego.
Odbiorcom życzymy wiele ciepła w zimne dni, a sobie bezawaryjnej pracy.
Nasze Zabrze Samorządowe 10/2016
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