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W PARKU MILIONA ŚWIATEŁ
PRZYBYWA ATRAKCJI
To idealne miejsce na spotkanie w rodzinnym gronie
NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Jedna z atrakcji czekających w Parku Miliona Świateł Fot. UM Zabrze

W LUTYM UCZNIÓW NA ŚLĄSKU CZEKA ZIMOWA PRZERWA W NAUCE

Ferie pełne atrakcji
Za oknem zimowa aura rozgościła się na dobre. Dzieciom zwiastuje to nadejście ferii.
Choć z powodu pandemii zimowiska wyglądają inaczej niż zwykle, w Zabrzu nie brakuje
ciekawych propozycji na spędzenie wolnego od nauki czasu.

N

ie od dziś wiadomo, że najmłodsi lubią magię. I w tym kierunku
postanowiła pójść Sztolnia Królowa
Luiza, która w czasie ferii zaprasza do
Zimowej Szkoły Magii. Mali czarodzieje będą tu mogli sprawdzić swoje
umiejętności, opanowując tajemną
wiedzę o eliksirach, a nawet wsiąść do
zaczarowanego środka transportu.
– Pamiętajcie, że wybieracie się
do kopalni. Trasa momentami pozwala poznać trudy górniczej pracy –
niskie chodniki – ale spokojnie, nasi
przewodnicy znają tajne przejścia. Załóżcie wygodne, pełne buty, tak jakbyście szli na dłuższy spacer – przypominają organizatorzy akcji. Na ferie
zaprasza także Miejski Ośrodek Kultury. Tu z kolei odbędą się m.in. teatralne warsztaty twórcze, których
uczestnicy będą mogli spróbować sił
w aktorstwie, tańcu i plastyce. Placówka zaprasza również na pełne
atrakcji party z konkursami, gdzie
prym wieść będzie klaun Maruda.
Ofertę na zimowe ferie przygotowały również dzielnicowe ośrodki kultury. I tak w DOK w Pawłowie odbędą
się „Coolturalne ferie”. Podczas których dzieci będą mogły spróbować
swoich sił w malowaniu na szkle,
wziąć udział w zajęciach ceramicz-
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nych i warsztatach tanecznych. Zaplanowano wyjście do kina, wizytę
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
i warsztaty z robotyki. DOK w Kończycach zaprasza na gry i zabawy na terenie rekreacyjnym ośrodka oraz ciekawe warsztaty, podczas których
dzieci będą mogły wykorzystać swoją
wyobraźnię i zdolności manualne.
W Biskupicach dzieci będą miały okazję wziąć udział w warsztatach krawieckich, malowania na koszulkach
czy tworzenia biżuterii. Zimową Akademię Szachową organizuje DOK
w Grzybowicach, a kino Roma proponuje bajkowe seanse dla dzieci.
„Zima w teatrze” to warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci
i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat,
które odbędą się w Teatrze Nowym.
Do wybory są grupy: aktorska, lalkarsko-aktorska,
scenograficzno-

Lodowisko przy ratuszu Fot. UM Zabrze

plastyczna, taneczno-wokalna i promocyjno-dziennikarska.
Nie brakuje również plenerowych
atrakcji. Codziennie można zażywać
ruchu na miejskim lodowisku przygotowanym obok ratusza. Niespodzianki czekają również w Parku Miliona
Świateł na Kąpielisku Leśnym.
– W dwa ostatnie weekendy lutego organizowane będą spotkania
z Królową Śniegu. To idealna okazja
do zabawy dla całej rodziny. Dzieci
będą mogły wziąć udział w warsztatach tworzenia śnieżynek z papieru
czy malowideł „mrozem” na szkle,
a całe rodziny będą mogły wspólnie
nauczyć się zimowych piosenek pod
okiem Barda Królowej i zrobić
wspólne zdjęcie z Królową Śniegu
– zapowiada Monika Kamińska z firmy Multidekor. Z myślą o gościach
przygotowana została także gra terenowa. – Każdy odwiedzający
otrzyma mapę parku wraz z zasadami zabawy. Oby otrzymać nagrodę,
którą jest autorska gra planszowa
przygotowana w oparciu o historię
Królowej Śniegu i nasz Park, należy
odgadnąć zagadkę oraz zrobić zdjęcie i oznaczyć je w social mediach
odpowiednim hasztagiem – podsumowuje Monika Kamińska.
MM
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik w zakładzie firmy Droma Fot. UM Zabrze

OSTATNIA WOLNA DZIAŁKA W SPECJALNEJ STREFIE EKONO

Sukces strefy
Sprzedana została ostatnia działka w zabrzańskiej części
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ofertę złożyła
firma Droma, która zajmuje się produkcją bram, rolet oraz
rozwiązań w zakresie ochrony przeciwsłonecznej. To już
kolejna działka tej firmy w zabrzańskiej strefie.

S

zesnaście krajów zaopatrywanych jest przez firmę DROMA
Sunshade Experts, która na dobre
zakorzeniła się już w zabrzańskiej
części Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. W samo nabycie terenów zainwestowała ponad 25 milionów złotych. Firma kupiła bowiem działki o łącznej powierzchni
22,2 hektara. To obok nieruchomości Weber-Stephen Products daje jeden z najlepszych wyników – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Założona w 1993 r. firma Droma
to producent bram, rolet oraz rozwiązań w zakresie ochrony przeciw-

słonecznej. Swoją ofertę kieruje wyłącznie do firm. Na pierwszej z kupionych w Zabrzu działek działa już
zakład produkcyjny, natomiast na
kolejnych nieruchomościach trwają
prace przygotowawcze do budowy
dwóch hal produkcyjnych.
Przypomnijmy, że specjalna strefa ekonomiczna w Zabrzu to 157 ha
podzielonych na 45 działek o powierzchni od 0,5 do 21 ha. W ich
przygotowanie dla inwestorów miasto zainwestowało 65 mln zł. Ta
kwota już dawno się zwróciła. Inwestorów przyciąga do Zabrza nie tylko znakomicie przygotowana infrastruktura, ale również dogodna lo-
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W strefie działa już zakład produkcyjny, trwają przygotowania do budowy kolejnych hal firmy Droma Fot. UM Zabrze

OMICZNEJ SPRZEDANA

ekonomicznej
kalizacja w pobliżu autostrad i lotniska w Pyrzowicach oraz dostęp do
dobrze wykwalifikowanych kadr.
Dzięki strefie inwestycyjnej przybywa miejsc pracy, a wpływy z podatków stanowią znaczącą pozycję
w budżecie miasta.
– W zabrzańskiej części strefy
mamy łącznie 33 inwestorów, którzy
już zatrudniają ponad dwa tysiące
osób, a na budowę zakładów pracy
wyłożyli przeszło 1,5 miliarda złotych. Szacujemy, że w najbliższych
latach zatrudnionych w strefie będzie około 4,5 tysiąca osób – mówi
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Satysfakcji z rozwoju zabrzańskiej strefy nie kryje Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. – Pięć lat temu
w tej części Zabrza były pola kukurydzy. Dzisiaj działają tu jedne z najnowocześniejszych zakładów w Polsce
i na świecie – podkreśla prezes Janusz Michałek.
GOR
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TAKIE SĄ LICZBY

157 ha

19

to powierzchnia specjalnej
strefy ekonomicznej
w Zabrzu

firm prowadzi
już działalność

45
działek zostało
w niej wydzielonych

65 mln zł
zainwestowało miasto
w ich uzbrojenie

33 firmy
kupiły przygotowane
w strefie działki

1,5 mld zł
zainwestowały firmy
w budowę zakładów

2 tysiące
osób znalazło już
zatrudnienie w strefie

4,5 tysiąca
osób
ma być zatrudnionych
docelowo

5

Tymczasowy dworzec autobusowy został przygotowany przy placu Dworcowym Fot. UM Zabrze

RUSZA BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. GOETHEGO

Dworzec tymczasowy
na okres inwestycji
Tymczasowy dworzec autobusowy uruchomiony został 22 stycznia przy placu Dworcowym. Pasażerowie będą z niego korzystać do czasu zakończenia budowy centrum przesiadkowego przy ul. Goethego. Jednocześnie Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił dodatkowe połączenia autobusowe do stref ekonomicznych w Zabrzu.

T

ymczasowy dworzec autobusowy został przygotowany pomiędzy pocztą a dworcem PKP, czyli na
dotychczasowym obszarze Strefy
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Ustawiono tu kilkanaście wiat i
wprowadzono ograniczenia w ruchu.
Wraz z uruchomieniem tymczasowego dworca wykonawcy przekazany
został plac budowy przy ul. Goethe-
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go. Wkrótce ruszy tu budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego.
– W pierwszej kolejności teren
budowy zostanie ogrodzony i wprowadzona zostanie nowa organizacja
ruchu. Na przełomie lutego i marca
mają ruszyć właściwe prace – zapowiada Tomasz Saternus, dyrektor
Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu.

Dzięki realizacji projektu istniejący dworzec autobusowy przy ul.
Goethego zostanie zastąpiony
przez nowoczesny obiekt kubaturowy z ogrodem na dachu. Powstaną wielopoziomowy garaż
oraz dwa ronda, które zapewnią
połączenie kompleksu z istniejącym układem drogowym. Wartość
inwestycji sięga prawie 55 mln zł.
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Jej realizacją zajmie się firma NDI
z Sopotu.
– Okres zimowy utrudnia rozpoczęcie robót, ale czas na realizację
projektu jest krótki. Dlatego zamierzamy niezwłocznie rozpocząć prace – deklaruje Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes firmy NDI.
Centrum przesiadkowe przy ul. Goethego ma być gotowe do końca
kwietnia 2023 r. – Dzięki realizacji
inwestycji poprawimy jakość komunikacji oraz przesiadania się na
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transport zbiorowy i rowerowy.
Wzrośnie również liczba miejsc parkingowych. Inwestycja będzie służyła mieszkańcom Zabrza oraz
podniesie poziom bezpieczeństwa.
Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wraz z przekazaniem do użytku
tymczasowego dworca uruchomione zostały dodatkowe połączenia

autobusowe do tzw. małej strefy
ekonomicznej w Grzybowicach
i specjalnej strefy ekonomicznej
w Mikulczycach. Do „małej strefy
ekonomicznej” docierać będą linie
15 i 617. Ich trasy obejmą dodatkową obsługę przystanków Grzybowice Hallera nż, Grzybowice Handlowa Zachód i Grzybowice Handlowa
Wschód. Nowe połączenia pojawią
się także w specjalnej strefie ekonomicznej w Mikulczycach. Pasażerowie, którzy codziennie dojeżdżają
tam do pracy, będą mogli korzystać
z linii 111 i nowych, dwukierunkowych przystanków.
– Ta poprawa oferty komunikacji miejskiej to efekt współpracy
ZTM z miastem Zabrze. Zmiana
oznacza wyższą jakość życia w mieście – redukcję hałasu, mniejsze
korki czy też poprawę jakości powietrza – mówi Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu
Metropolitalnego. – Wspólnie wypracowaliśmy dogodne rozwiązanie. Zapewnimy dojazd do miejsc
pracy. Mamy nadzieję, że udogodnienia staną się powodem do rezygnacji z samochodu i do wyboru
bardziej ekologicznej formy transportu – dodaje.
GOR
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ZABRZAŃSKIE OBCHODY 77. ROCZNICY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

Trudne karty naszej
historii
Przy pamiątkowej tablicy umieszczonej na frontonie siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego oraz pod ratuszem w Rokitnicy odbyły się obchody 77. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Hołd ofiarom oddali przedstawiciele samorządu oraz młodzież.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu i młodzież Fot. UM Zabrze (2)

To

ważne, abyśmy pamiętali
o osobach dotkniętych represjami, które miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Wielu
mieszkańców naszego regionu zostało aresztowanych, a następnie
deportowanych do pracy przymusowej na terenie ZSRR. Spora część
z nich już nigdy nie wróciła do swoich domów i rodzin – mówi prezy-

dent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że dramat mieszkańców Górnego Śląska rozpoczął
się zaraz po przetoczeniu się frontu.
Deportacje ludności cywilnej w głąb
Związku Radzieckiego ruszyły na
przełomie stycznia i lutego 1945 r.
Do przymusowej pracy w kopalniach, hutach i kamieniołomach

Pod pamiątkową tablicą złożono kwiaty

skierowano kilkadziesiąt tysięcy
osób. Wiele z nich nigdy nie wróciło.
Tragedia Górnośląska to wydarzenie
w naszej historii, o którym przez lata
głośno nikt nie mówił. Dopiero po
1989 r. dramatyczne losy Górnoślązaków stały się przedmiotem publicznej dyskusji. W Zabrzu pod pamiątkową tablicą co roku składane
są kwiaty.
GOR

RUSZAJĄ INWESTYCJE DROGOWE W PAWŁOWIE

Kolejne ulice zmienią oblicze
Dobra wiadomość dla mieszkańców Pawłowa. Ulice Rodzinna i Familijna zyskają nową nawierzchnię. Umowy w tej sprawie zostały podpisane 4 stycznia w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu. Wartość
zadania to ponad pół miliona
złotych.
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Pierwsza część zadania dotyczy
ulicy Rodzinnej, a wykonawcą robót
budowlanych będzie firma ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch
z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Ulicę
Familijną wykona natomiast przedsiębiorstwo „LIBUD” Liberda Spółka Jawna z Czeladzi. Projekt zakłada
m.in. budowę jezdni z betonowej

kostki brukowej wraz z utwardzonym poboczem, a także przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego i kanalizacji deszczowej
z wpustem deszczowym. Zainstalowane zostanie także oświetlenie
uliczne. Mieszkańcy Pawłowa będą
mogli korzystać z nowych dróg już
od czerwca tego roku.
GOR
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Charakterystyczny narożny budynek powstał w latach 20. XX wieku Fot. UM Zabrze (2)

MIASTO PRZEJĘŁO EFEKTOWNY GMACH DAWNEGO HOTELU PRZY UL. WOLNOŚCI

Zabrze właścicielem
Admiralspalast
To jeden z najbardziej efektownych zabytków i architektoniczna wizytówka Zabrza.
Gmach dawnego hotelu Admiralspalast przy ul. Wolności od stycznia jest własnością
miasta.

To

niepowtarzalny
zabytek,
a
jednocześnie
jeden
z symboli naszego miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Podpisanie aktu
notarialnego to kontynuacja działań zmierzających do przywrócenia obiektowi dawnej świetności.
Pozwala nam to podjąć starania
o pozyskanie funduszy zewnętrznych na jego rewitalizację. Naszym
celem jest udostępnienie tej wspaniałej perły architektury do użytku
mieszkańców – dodaje.
Admiralspalast należał do tej
pory do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych
w Katowicach. W ostatnich latach
zabezpieczona i odnowiona została jego elewacja. W 2016 r. wnętrza
dawnego hotelu stały się miejscem projektu artystycznego przybliżającego twórczość Brunona
Schulza. Do przejęcia budynku
dawnego hotelu i ocalenia kolejnej
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Klimatyczne wnętrza dawnego hotelu

perły zabrzańskiej architektury
miasto przygotowywało się przez
wiele miesięcy. W październiku
ubiegłego roku podpisano umowę
przedwstępną nabycia budynku.
W styczniu podpisana została
umowa, na mocy której miasto
stało się właścicielem nieruchomości.
Przypomnijmy, że budowa hotelu Admiralspalast, według pro-

jektu berlińskich architektów Bielenberga i Mosera, ruszyła przy
ówczesnej
Kronprinzenstrasse
w październiku 1924 r. Półtora
roku później otwarta została zlokalizowana na parterze budynku
piwiarnia w stylu bawarskim.
W październiku 1926 r. na pierwszym piętrze zaczęły działać kawiarnia, restauracja i sala balowa
dla pięciuset osób. Po kolejnym
roku otwarto będący największą
atrakcją obiektu ogród dachowy
z kręgiem tanecznym. Część hotelowa, w której w 48 nowocześnie
wyposażonych pokojach przygotowano 65 łóżek, uruchomiona
została 8 lutego 1928 r. Ewenementem na ówczesne czasy był
znajdujący się na każdym piętrze
telefon. Stanowiący perełkę miasta hotel stał się centrum życia
rozrywkowego i jednym z obiektów najczęściej uwiecznianych na
pocztówkach.
GOR
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ZA NAMI STYCZNIOWE SESJE RADY MIASTA

Rezolucja przeciwko wycince drzew
Trzykrotnie spotykali się w styczniu zabrzańscy radni podczas
sesji Rady Miasta. Przyjęli m.in.
rezolucję, w któej wyrazili stanowcze zaniepokojenie działalnością Nadleśnictwa Brynek
polegającą na nadmiernej wycince drzew w lasach na terenie
Zabrza.
„Rada Miasta Zabrze wyraża
swój sprzeciw wobec prowadze-

nia tzw. zrębów zupełnych na dużych powierzchniach i w bezpośrednim sąsiedztwie stref zamieszkania na terenie gmin sąsiadujących z Miastem Zabrze.
Nadmierna wycinka lasów znajdujących się w zasobie państwowym, posiadających status lasów
ochronnych, doprowadzi do utraty wielu walorów przyrodniczych,
krajobrazowych,
historycznych
i społecznych naszego miasta

oraz sąsiednich gmin. Rada Miasta Zabrze uważa, iż w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo
Brynek należy wzmocnić przede
wszystkim funkcje ekologiczne
i społeczne” – czytamy w przyjętej
rezolucji.
Radni przyjęli także plan potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych w Zabrzu
na rok 2022.
GOR

RADA MIASTA ZABRZE – POSIEDZENIA KOMISJI
KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

KOMISJA REWIZYJNA

7.02 godz. 16.00 – Zabrzański Budżet Obywatelski.
Podsumowanie VIII edycji – stan realizacji projektów. Propozycje zmian.

9.02 godz. 14.30 – 1. Kontrola Centrum Rozwoju
Rodziny w Zabrzu w zakresie funkcjonowania jednostki. 2. Sprawy bieżące i organizacyjne, powołanie zespołów kontrolnych przed przyjęciem absolutorium dla prezydenta miasta Zabrze. Kontrola
prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
na działce nr 2388/16 – nr sprawy
WB6730.218.2020KM. Kontynuacja posiedzenia
z 20 października 2021 roku.

23.02 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące.
KOMISJA EKOLOGII
8.02 godz. 16.00 – Wiaty śmietnikowe i PSZOK-i.
23.02 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące.
KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I ROZWOJU MIASTA
4.02 godz. 16.00 – 1. Przystanki kolejowe w Zabrzu.
2. Centrum przesiadkowe, ul. Goethego, prezentacja projektu. 3. Komunikacja autobusowa na osiedlu
Słoneczna Dolina.
23.02 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące.
KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA
16.02 godz. 16.00 – Wykorzystanie środków unijnych, ministerialnych oraz udział w projektach Unii
Europejskiej miejskich jednostek kultury. Projekty,
plany, trudności.
23.02 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące.
KOMISJA OŚWIATY
3.02 godz. 16.00 – Zmiana uchwały RM NR VIII/
86/07 w sprawie świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie
działalności i statutu Młodzieżowej Rady Miasta.
23.02 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące.
KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
7.02 godz. 14.00 – Zapoznanie się ze sprawozdaniem
z działalności Straży Miejskiej w Zabrzu w 2021 r.
23.02 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące.
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KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
7.02 godz. 12.30 – SKS Gwarek Zabrze, wydatkowanie dotacji sportowej za 2021 r. Omówienie funkcjonowania klubu sportowego.
23.02 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące.
KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
8.02 godz. 13.00 – 1. Realizacja zadań miasta związanych ze wspieraniem rodzin wielodzietnych. 2. Informacja na temat pieczy zastępczej i asystentów
rodzinnych.
23.02 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące.
KOMISJA DS. UTWORZENIA NOWYCH DZIELNIC
9.02 godz. 16.00 – Omówienie propozycji nowego
podziału administracyjnego miasta. Kontynuacja
posiedzenia z 4.01.2022 r.
17.02 godz. 15.00 – Omówienie propozycji nowego
podziału administracyjnego miasta. Kontynuacja
posiedzenia z 4.01.2022 r.

DYŻURY RADNYCH
W lutym radni pełnią dyżury zarówno w ratuszu
przy ul. Religi 1 (pokój nr 63), jak i poza siedzibą
Urzędu Miejskiego. Szczegółowy harmonogram
dostępny jest na stronie internetowej
www.miastozabrze.pl.

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

PRZED NAMI WYBORY DO ZABRZAŃSKICH RAD DZIELNIC

W marcu wybierzemy
dzielnicowych radnych
Na 20 marca zaplanowano wybory do zabrzańskich Rad Dzielnic. Łącznie wybierzemy 321
radnych. Aktualnie trwa weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym.
Ostateczna liczba kandydatów ogłoszona zostanie w połowie lutego.

Z

radością informuję, że w marcu wybierzemy nowe Rady
Dzielnic we wszystkich dzielnicach
Zabrza. Zgłosiła się wystarczająca
liczba społeczników, którzy gotowi
są podjąć współodpowiedzialność
za swoje najbliższe otoczenie. Dziękuję za zaangażowanie i cieszę się,
że wspólnie będziemy pracować
nad dalszym rozwojem naszego
miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W związku z utworzeniem
w naszym mieście nowych dzielnic
marcowe wybory będą dotyczyć
21
jednostek
pomocniczych.
W zdecydowanej większości z nich
dzielnicowych radnych będzie
piętnastu, jedynie w dzielnicy
Centrum Południe ich liczba sięgnie 21.
Do 18 lutego opublikowana zostanie lista zarejestrowanych kandydatów na radnych. Z kolei do 17
marca sporządzony zostanie spis
wyborców. Zaplanowane na 20
marca głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 17.00.
By wziąć udział w wyborach, należy
mieć ukończonych 18 lat i na stałe
zamieszkiwać w danej dzielnicy.
– Pozytywne zmiany zachodzące
w poszczególnych dzielnicach sumują się w obraz miasta, które na mapie
regionu jest rozpoznawalnym ośrodkiem innowacyjnej gospodarki, medycyny, nauki, sportu, kultury czy turystyki postindustrialnej. Wszystkim
radnym Rad Dzielnic kadencji
2017–2021 składam serdeczne podziękowania. Gratuluję dotychczaso-
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Helenka

Rokitnica
Grzybowice

Osiedle
Młodego
Górnika

Mikulczyce

Osiedle Mikołaja
Kopernika
Biskupice

Skłodowskiej
- Curie
Maciejów

Osiedle
Tadeusza
Kotarbińskiego
Zandka
Centrum Północ

Śródmieście
Zaborze
Północ

Poremba

Centrum Południe
Zaborze
Południe

Guido
Pawłów

Kończyce

Makoszowy

wych sukcesów oraz życzę dalszych
osiągnięć w aktywności społecznej
i życiu osobistym. Liczę też na dalszą
owocną współpracę dla dobra na-

szego miasta. Zachęcam jednocześnie do udziału w marcowych wyborach – podsumowuje prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
MM
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TRZECIA ODSŁONA
„CZYSTEGO POWIETRZA”
OD 25 STYCZNIA NOWE ZASADY PROGRAMU„CZYSTE POWIETRZE”

Śląskie liderem

Efekty programu w województwie śląskim prezentuje Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach. Fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Od 25 stycznia obowiązują
nowe zasady programu
„Czyste Powietrze”. Dzięki
nim jeszcze łatwiej będzie
można sięgnąć po dotację.
Jednocześnie najwyższe dofinansowanie może sięgnąć
69 tys. zł przy miesięcznym
dochodzie nie większym niż
900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw
wieloosobowych
i jednoosobowych).
– Nie przestajemy pracować nad nowymi
rozwiązaniami w programie „Czyste Powietrze”. Zgodnie z obietnicami, z początkiem roku startujemy z nową częścią
„Czystego Powietrza” dla najmniej zamożnych. Ale przed nami stoją też kolejne wyzwania: dostosowanie programu
do korzystania ze środków unijnych,
przegląd kosztów kwalifikowanych choćby pod kątem położenia większego nacisku na termomodernizację, która skutecznie przekłada się na oszczędności
w zakresie efektywności energetycznej.

Niebawem szansę na wymianę „kopciucha” z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla
których przygotowujemy nowy program
o zasięgu ogólnopolskim – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa,
która podczas wizyty w Bieruniu przybliżyła trzecią część programu „Czyste Powietrze”.
– Staramy się modyfikować ofertę programu „Czyste Powietrze” tak, by był on
dostępny dla jak największej grupy osób.
Wychodzimy naprzeciw najuboższym
obywatelom, zdając sobie sprawę, że bardzo często to właśnie ich domostwa wymagają najpilniejszego wsparcia, zarówno pod względem źródła ciepła, jak i na
przykład termomodernizacji – podkreślał
Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik prezesa
Rady Ministrów ds. programu„Czyste Powietrze”.
Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób
z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do
1564 zł w gospodarstwie wieloosobo-

Dotychczas w programie
„Czyste Powietrze”złożono
ponad 384 tys. wniosków
na 6,45 mld zł dofinansowania,
najwięcej w woj. śląskim
(ponad 64,5 tys. wniosków
na ok. 885 mln zł). W skali
ogólnopolskiej podpisano
ponad 307 tys. umów
na ponad 5 mld zł.
wym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu„Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na
dwa etapy. W pierwszej kolejności – już 25
stycznia 2022 r. – rozpoczął się nabór
wniosków do trzeciej części programu,
gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90 procentach kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł
(gospodarstwa wieloosobowe) lub do
1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe).
Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej
i drugiej części programu.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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Przygotowane własnoręcznie prezenty

Fot. NaturalniewZabrzu

TRWA PROJEKT EKOLOGICZNY „NATURA(LNIE) W ZABRZU”

Jak żyć w zgodzie z naturą
Spotkania z ekspertami dotyczące właściwej segregacji odpadów, ograniczania zużycia
wody i energii oraz promowania racjonalnego wykorzystania jedzenia to tylko niektóre
z elementów projektu ekologicznego „Natura(lnie) w Zabrzu”. Uczestniczą w nim uczniowie i nauczyciele kilkudziesięciu szkół podstawowych i średnich. Projekt jest koordynowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy zabrzańskim ogrodzie botanicznym oraz IV
LO i SP nr 31 w Zabrzu.

P

od koniec minionego roku skupiliśmy się na propagowaniu
idei „zero waste”, realizowanej
w kontekście przygotowań do świąt.
Zasada ograniczenia produkowania
w naszych domach odpadów powinna zostać wdrożona przez nas
wszystkich, gdyż zasoby przyrody są
ograniczone. Rozważaliśmy więc czy
nasze plany zakupowe można ograniczyć poprzez samodzielne przygotowanie prezentów dla bliskich – tłumaczy Agnieszka Zawisza-Raszka,
dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
Nowy rok to nowe wyzwania.
Dlatego organizatorzy projektu zaprosili do współpracy dr Gabrielę
Wanat-Kańtoch, która jest specjalistką w zakresie diety wegetariańskiej i wegańskiej. Podczas warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych opowiedziała ona o korzystnym wpływie diety roślinnej na nasze zdrowie. – Uczniowie i rodzice, którzy
również dołączyli do spotkania, wynieśli nie tylko sporą dawkę wiedzy,
ale przede wszystkim praktyczne
porady dla początkujących i zaawansowanych roślinożerców, czyli
proste sposoby na przemycenie
w diecie kilku porcji warzyw i owo-
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ców. Dzięki wykorzystaniu zaproponowanego podczas warsztatów
podziału warzyw i owoców na grupy kolorystyczne, można stworzyć
posiłek, który będzie prawdziwą
bombą witaminową i pozwoli uniknąć niedoborów witamin i minerałów w organizmie. Dlatego dla siebie i dla planety wprowadźmy do
diety „jarskie dni” – zachęca Katarzyna Krulicka, nauczycielka języka
polskiego w SP nr 31.
Luty, w ramach projektu, to
miesiąc poświęcony wodzie jako
dobru bezcennemu. Realne zasoby
wodne Ziemi kurczą się, dlatego re-

tencja i oszczędna gospodarka
wodą w gospodarstwach domowych jest konieczna. – W myśl hasła
„działania lokalne skutkują zmianami globalnymi” podjęliśmy wyzwanie i proponujemy spotkanie z ekspertami z Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
którzy będą zachęcali do bezpiecznego korzystania z zabrzańskiej
wody wodociągowej i, w myśl programu „Toaleta to nie śmietnik”,
zwracali uwagę jakie przedmioty
nie powinny nigdy znaleźć się w kanalizacji – podsumowuje Agnieszka
Zawisza-Raszka.
GOR

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 z samodzielnie wyhodowanymi roślinami Fot. NaturalniewZabrzu
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ZABRZANIE UFORMOWALI NIETYPOWY ORSZAK TRZECH KRÓLI

Samochodami
do Dzieciątka
Tym razem nie przemaszerował, lecz przejechał. Ze względu na pandemię tradycyjny Orszak Trzech Króli był w tym roku zmotoryzowany. Jego uczestnicy zamiast na własnych
nogach, ruszyli, by pokłonić się Dzieciątku, swoimi samochodami.

Samochody dotarły na parking przy kościele św. Wojciecha Fot. UM Zabrze

Co

roku chodziliśmy na Orszak Trzech Króli. Rok temu
nie było go ze względu na pandemię. Byliśmy ciekawi, jak będzie to
wyglądało w tym roku i przyjechaliśmy. Głównie ze względu na dzieci – mówi jeden z kierowców.
– Na „chodzonym” orszaku byliśmy co roku. Samochodowy to coś
nowego.
Chcieliśmy
pokazać
dziecku – słyszymy w innym z aut.
Trzy strumienie samochodów udekorowanych na czerwono, niebiesko i żółto wyruszyły z trzech
punktów Zabrza, kierując się na
plac przed kościołem św. Wojciecha. Głębokie przeżywanie tajemnicy Objawienia Pańskiego jest
źródłem radości, której wyraz co-
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rocznie dajemy podczas barwnego
Orszaku Trzech Króli. Ze względu
na sytuację epidemiczną tym razem uczestniczyliśmy w orszaku
niezwykłym, gdyż zmotoryzowanym – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W autach nie zabrakło ozdób Fot. UM Zabrze

Uczestnicy orszaku Fot. UM Zabrze

– To jest jedno z najstarszych świąt
chrześcijańskich i też najważniejszych – podkreśla ks. Bolesław
Waśkiewicz, proboszcz parafii św.
Jana Chrzciciela w Zabrzu. – Pokazuje, że każdy człowiek jest powołany do zbawienia, że Chrystus po
to przyszedł na świat, by każdy
człowiek miał szansę na niebo –
dodaje.
Zmotoryzowanych
uczestników orszaku witali przy kościele
św. Wojciecha... policjanci z zabrzańskiej drogówki, którzy rozdawali poprawiające bezpieczeństwo
odblaski. Było także wspólne kolędowanie. Orszak Trzech Króli patronatem honorowym objął bp Jan
Kopiec.
GOR
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Uczestnicy biegu „Policz się z cukrzycą" Fot. UM Zabrze

ZA NAMI 30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Zagraliśmy
dla okulistyki dziecięcej
Ponad 250 wolontariuszy wyruszyło na ulice Zabrza podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wydarzenia w ramach tegorocznej edycji akcji zostały przygotowane m.in. na terenie Animal World, w kinie Roma oraz Centrum Handlowym Platan.

W

naszym mieście świętowanie 30. Finału WOŚP rozpoczęło się w sobotę od biegu „Policz
się z cukrzycą”, który towarzyszy finałowym imprezom już od szesnastu lat. Chętni (bez limitu wieku)
mogli się zmierzyć na dystansie
trzech i sześciu kilometrów oraz
w nordic walking. W niedzielę od
wczesnych godzin porannych na
ulicach Zabrza spotkać można
było ponad 250 wolontariuszy,
którzy tym razem kwestowali
w celu zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia
wzroku dzieci. Na terenie Animal
World można było posłuchać muzyki na żywo oraz odpocząć i zjeść
posiłek specjalnie przygotowany
dla wolontariuszy i gości przez zabrzański Bar Leśny. W Platanie odbywały się spotkania z ciekawymi
osobami, natomiast finałowa impreza przygotowana została w kli-
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matycznym kinie Roma. Na scenie
zaprezentowało się pięć kapel
o mocnym brzmieniu: Chaos, Stonage Full of Sun, JADS, Landscape
of souls oraz 418.
Podczas koncertu odbyły się licytacje orkiestrowych gadżetów,

Wieczorne koncerty Fot. UM Zabrze

a na scenie pojawiły się Zachustowane Mamy, prowadzone przez Joannę Panicz. Po godzinie 20 każdy,
kto zawitał do kina, został poczęstowany słodkim smakołykiem
przygotowanym przez zabrzańskie
piekarnie.
GOR

Wolontariusze w akcji Fot. UM Zabrze
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STYCZEŃ TO WAŻNY MIESIĄC DLA WSZYSTKICH WNUCZĄT

Najlepsze życzenia
dla Babć i Dziadków
Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta, które na stałe wpisały się do naszej tradycji. Z tej
okazji dołączamy się do wszystkich wnucząt i składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i niesłabnącej radości czerpanej z czasu spędzanego z najmłodszymi
członkami rodziny.

P

omysł święta, które honorowałoby wszystkie babcie, pojawił
się w Polsce w latach 60. minionego
wieku na łamach tygodnika „Kobieta i Życie”. Szybko zaczęły go popularyzować także inne pisma. Ostatecznie utrwaliła się tradycja obchodzenia Dnia Babci 21 stycznia.
Obchodzony dzień później Dzień
Dziadka stał się coraz bardziej popularny w latach 80. Do Polski trafił
prawdopodobnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowiednikiem
dni dziadka i babci jest Narodowy
Dzień Dziadków. W USA jest to
święto oficjalnie zatwierdzone
przez Kongres i prezydenta, ustanowione w 1978 r. przez Jimmy'ego
Cartera na pierwszą niedzielę po
Święcie Pracy, które obchodzone

Fot. pixabay

jest w pierwszy poniedziałek września zarówno w USA, jak i Kanadzie.
Tak więc Dzień Dziadków w obu
krajach również obchodzony jest
we wrześniu.
– Dzień Babci oraz Dzień Dziadka to święta wyjątkowe. Ich wspól-

Fot. pixabay

nym mianownikiem jest rodzina
i związane z nią wartości, tak ważne
w życiu każdego z nas. Wszystkim
babciom i dziadkom życzę dużo
zdrowia, radości i szczęścia –
uśmiecha się prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR

14 LUTEGO SWOJE ŚWIĘTO OBCHODZIĆ BĘDĄ WSZYSCY ZAKOCHANI

Pamiętajmy o walentynkach!
Niegdyś obecne były u nas
przede wszystkim za sprawą zagranicznych komedii romantycznych. W latach 90. XX wieku
przywędrowały również do Polski. Przypadające 14 lutego walentynki na stałe wpisały się już
w nasz kalendarz.
Skąd nazwa walentynki? Otóż patronem zakochanych św. Walenty
został już w 1496 r. Ogłosił to papież Aleksander VI. Kim był ów tajemniczy święty? Wiadomo o nim,
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że był biskupem Terni
pod Rzymem i około
269 r., za panowania
cesarza
Klaudiusza
Gota, poniósł męczeńską śmierć. Naraził się cesarzowi tym, że ignorując
jego zakaz zawierania małżeństw, udzielał potajemnie ślubów zakochanym. Sekret ujrzał jednak światło dzienne i biskup został
wtrącony do więzienia. Tam, jak
głosi legenda, miał poznać córkę
strażnika, która była niewidoma,

a miłość Walentego do
dziewczyny sprawiła, że
odzyskała ona wzrok. Rozgniewany cesarz wydał na
Walentego wyrok śmierci.
Tuż przed egzekucją, 14 lutego, Walenty zdołał napisać
do dziewczyny list, który miał podpisać: „Od twojego Walentego”.
Dziś jednym z popularnych zwyczajów wpisanych w obchody tego
sympatycznego święta, jest właśnie
wysyłanie kartek, w których można
sobie wyznać uczucie.
MM
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W schronisku powstają 44 podwójne boksy dla psów

Fot. UM Zabrze

BEZDOMNE PSY I KOTY ZYSKA JĄ GODNE WARUNKI

Nowe schronisko
nabiera kształtu
Coraz bardziej zaawansowane są roboty na budowie nowego schroniska dla zwierząt przy
ul. Bytomskiej. Gotowych jest już 70 procent boksów dla psów, powstaje kociarnia oraz
budynek administracyjny.

B

udowa schroniska dla zwierząt
z prawdziwego zdarzenia ruszyła
w Biskupicach w ubiegłym roku.
– Miarą człowieczeństwa jest nasze podejście od słabszych istot.
Uwarunkowania w dotychczas funkcjonującym obiekcie dla bezdomnych zwierząt sprawiły, że niezbędne
stało się wybudowanie nowego –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Nowa siedziba powstaje przy granicy z Bytomiem, z dala od wszelkich
zabudowań. Dla psów przygotowane
zostaną 44 podwójne boksy. Na planie koła o średnicy 18 metrów powstanie kociarnia. Pracownicy zyskają z kolei nowy budynek administracyjny. W schronisku pojawią się kolektory słoneczne i mechaniczna
wentylacja z odzyskiem ciepła. Przewidziano ujęcie wód deszczowych
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z dachów, posadzone zostaną drzewa i krzewy.
Obecnie gotowe są już główne instalacje zewnętrzne, m.in. kanalizacja deszczowa. Trwają prace w budynku kwarantanny. Wykonano już

też drogi dojazdowe z miejscami postojowymi. Obiekt ma być gotowy
pod koniec 2022 r. Inwestycja w całości jest finansowana z pozyskanych
przez miasto środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. GOR

Czworonożni podopieczni schroniska „Psitul mnie"

Fot. Psitul mnie
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NIE ŻYJE JANUSZ KRISZ, WIELOLETNI CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZBM-TBS

Trudno uwierzyć, że nie
ma Go już wśród nas...
Tego tekstu miało tutaj nie być. Kiedy jeszcze na początku stycznia rozmawialiśmy o budowie przy ul. Żeromskiego, przez myśl mi nie przeszło, że słyszymy się po raz ostatni. Jak
zwykle wesoły, pełen optymizmu, a jednocześnie konkretny i profesjonalny. 22 stycznia,
w wieku zaledwie 55 lat, odszedł od nas niespodziewanie Janusz Krisz, członek zarządu
spółki ZBM-TBS w Zabrzu. Wciąż trudno w to uwierzyć...

O

dszedł od nas dobry człowiek.
Serdeczny, życzliwy, pełen pasji, oddany rodzinie, pracy i miastu
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Uczestnicząc
w zarządzaniu firmą, łączył osiąganie założonych celów z troską
o mieszkańców. Był bardzo kompetentny i odpowiedzialny. Dzięki
specjalistycznej wiedzy, popartej
uzyskanymi uprawnieniami, zdobył opinię eksperta w zakresie rynku nieruchomości. Odszedł od nas
tak niespodziewanie. W sile wieku.
Pozostanie w naszych sercach i pamięci. Łącząc się w bólu z bliskimi,
składam im wyrazy współczucia.
Będzie Go nam wszystkim brakowało – dodaje prezydent miasta.
Janusz Krisz od 2007 r. zasiadał
w zarządzie spółki ZBM-TBS. Był cenionym ekspertem w branży nieruchomości. Wykształcenie w tym
kierunku miał poparte bogatym
doświadczeniem. Cały czas podnosił swoje kwalifikacje. Posiadał licencję zarządcy nieruchomości
Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz tytuł eksperta
nadany przez Ogólnopolską Izbę
Gospodarki
Nieruchomościami
w Gdańsku. W uznaniu wieloletniego dorobku zawodowego minister
infrastruktury powołał Go do działającej w ramach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej podkomisji ds.
zarządzania
nieruchomościami.
W ubiegłym roku, wraz z prezes Re-
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Śp. Janusz Krisz Fot. Igor Cieślicki

natą Lemańską, odbierał przyznany spółce przez Ogólnopolski Instytut Nieruchomości tytuł „Lider innowacyjnego zarządzania nieruchomościami”.
W spółce ZBM-TBS angażował
się w realizację wielu ambitnych
projektów. Wśród nich była m.in.
rewitalizacja zabytkowego osiedla
na Zandce, które znalazło się
w zasobach spółki po tym, jak
miasto wykupiło od prywatnego
właściciela sprzedane wcześniej
wraz z lokatorami mieszkania po-

hutnicze. Żył inwestycjami przy
ulicach Sobieskiego, Niedziałkowskiego, Trocera czy Żeromskiego.
Projektem, nad którym pracował
w ostatnim czasie, była budowa
nowego osiedla w dzielnicy Helenka. Z dumą pokazywał wizualizacje nowych budynków i opowiadał, jak postępują przygotowania
do rozpoczęcia inwestycji. Z wielkim zaangażowaniem podchodził
także do bieżących remontów.
Cieszył się z każdej wyremontowanej elewacji, odnowionej klatki
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schodowej, placu zabaw dla najmłodszych, zasadzonych przy domach roślin czy zamontowanych
na niektórych budynkach domków dla jerzyków. – Chcemy w ten
sposób przyczynić się do wzrostu
populacji jerzyków i zafundować
naszym mieszkańcom lato bez komarów – tłumaczył wiosną ubiegłego roku. Z pasją opowiadał
o wszystkim, co udało się zrobić
dla lokatorów.
Był człowiekiem, którego nie
dało się nie lubić. Swój profesjonalizm i kompetencje łączył z niezwykle przyjaznym sposobem bycia.
Zawsze uśmiechnięty, skłonny do
żartów, otwarty i życzliwy. Bardzo
cenił swój zespół. Jeszcze w grudniu nie mógł wyjść z podziwu nad
efektami rywalizacji pracowników
poszczególnych administracji na
najpiękniej przystrojoną własnoręcznie wykonanymi ozdobami
choinkę. Wśród pracowników również cieszył się wielką sympatią.
– Zawsze mogliśmy liczyć na Jego
wsparcie i dobrą radę. Drzwi dyrektora zawsze były dla nas otwarte – podkreśla Anna Kotala, kierownik Działu Kadr i Płac.
– Janusz był przede wszystkim
niesamowicie dobrym, pogodnym
człowiekiem. W naszych prywatnych relacjach był doskonałym kolegą, a w pracy doświadczonym
i kompetentnym współpracownikiem, taką nierozerwalną częścią
spółki. Miał ogromną wiedzę
o nieruchomościach, budownictwie oraz mieście. Codziennie
emanował i zarażał energią oraz
dobrym humorem – wspomina
Renata Lemańska, prezes spółki
ZBM-TBS. – Przed nami jawiły się
kolejne plany i projekty. Wiedziałam, że zawsze mogę na Niego liczyć. Dziś, w obliczu Jego śmierci,
trudno mi sobie wyobrazić, że już
nigdy nie będziemy mieli okazji
do wspólnej pracy i dyskusji. Zawsze będę myśleć o Januszu jako
wspaniałym
współpracowniku,
przyjacielu i dobrym człowieku.
Będzie Go ogromnie brakowało...
– dodaje.
Pogrzeb śp. Janusza Krisza odbył się 27 stycznia. Urna z Jego prochami spoczęła w Parku Pamięci
w Rudzie Śląskiej.
GOR

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Z ogromnym smutkiem
przyjęłam wiadomość
o śmierci

śp.
Janusza Krisza
Wiceprezesa ZBM-TBS Sp. z o.o.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Janusza Krisza
Członka Zarządu ZBM-TBS Sp. z o.o.
Wyrazy współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach Rodzinie oraz Bliskim
przekazują
Dyrektor i Pracownicy Centrum Informacji Kulturalnej

Wyrazy współczucia
Rodzinie i Najbliższym
z powodu śmierci

śp.
Janusza Krisza
Członka Zarządu ZBM-TBS Sp. z o.o.
składają:
Zarzą d, Rada Nadzorcza i Pracownicy
Spółki Stadion w Zabrzu
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W STYCZNIU ZMARŁ POCHODZĄCY Z ZABRZA TADEUSZ BRADECKI,
ZNAKOMITY AKTOR I REŻYSER

Ogromna strata
dla śląskiej kultury
Był zabrzaninem, aktorem i reżyserem teatralnym związanym przez lata z Teatrem Starym
w Krakowie. W 2007 r. został dyrektorem artystycznym Teatru Śląskiego. 24 stycznia,
w wieku 67 lat, zmarł Tadeusz Bradecki.

Ś

ląska kultura poniosła niepowetowaną stratę. Tadeusz Bradecki
wyreżyserował ponad sto przedstawień na scenach polskich i zagranicznych. Zapamiętamy go nie tylko jako
reżysera, ale także aktora. Zagrał
w filmach Krzysztofa Kieślowskiego,
Krzysztofa Zanussiego i Tadeusza
Konwickiego. Serdeczne kondolencje dla rodziny i bliskich – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Tadeusz Bradecki urodził się
w 1955 r. w Zabrzu. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończył w 1977 r. Na
tej samej uczelni studiował także reżyserię dramatu, którą ukończył kilka
lat później. Studiując reżyserię odbył
staż w Teatrze Laboratorium we
Wrocławiu. Miał na swoim koncie
także staż aktorski u Petera Brooka.
Od samego początku, stojąc
u progu kariery artystycznej, związany był z Krakowem, gdzie stawiał swoje kroki w Teatrze Starym, nie tylko
jako aktor, ale również jako reżyser
oraz dyrektor naczelny i artystyczny.
To właśnie w czasie jego kadencji Stary Teatr w Krakowie został przyjęty do
Unii Teatrów Europy. To właśnie
w krakowskim teatrze powstały wyreżyserowane przez Tadeusza Bradeckiego znane przedstawienia, takie jak
„Wiosna w Cichym Zakątku” Nowaczyńskiego, „Rękopis znaleziony w Saragossie” Potockiego czy autorski
„Wzorzec dowodów metafizycznych”.
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Śp. Tadeusz Bradecki

Fot. slaskie.pl

W 2007 r. objął stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Zajmował je do 2013 r.
Był ceniony za twórczą inwencję. Był
m.in. inicjatorem projektu Europejska Witryna Teatralna, w którym na
scenie Teatru Śląskiego można było
zobaczyć gościnnie spektakle wystawiane na ważnych scenach w Europie, a spektakle Teatru Śląskiego
miała okazję oglądać publiczność
hiszpańska, węgierska czy francuska.
Był również wykładowcą na London
Academy of Music and Dramatic Art.
Wystąpił m.in. w filmach Krzysztofa
Zanussiego i Krzysztofa Kieślowskiego. Grał także u Jerzego Grzegorzewskiego, Andrzeja Wajdy czy Giovanniego Pampiglione.

Utalentowany, obdarzony artystyczną wrażliwością i wyobraźnią
Tadeusz Bradecki był laureatem wielu nagród. Warto wspomnieć chociażby Nagrodę im. Konrada Swinarskiego, Nagrodę im. Schillera, Nagrodę im. Wyspiańskiego czy wreszcie
dwukrotny „Złoty Yorik”, przyznany
mu za szekspirowskie przedstawienia. Zbierał zasłużone laury, doceniany był za reżyserię, osiągnięcia w dramaturgii czy wreszcie popularyzację
polskiej kultury teatralnej za granicą.
Za to ostatnie przyznano mu Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Otrzymał także srebrny medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Tadeusz Bradecki miał na swoim
koncie ponad sto wyreżyserowanych
przedstawień, które były wystawiane
nie tylko na polskich scenach, ale i na
teatralnych deskach w Korei, Kanadzie, Austrii czy Francji. Był człowiekiem wszechstronnie utalentowanym, który swoich sił próbował z powodzeniem nie tylko jako aktor i reżyser, ale i autor dramatów. Spod
jego ręki wyszły m.in. wspomniany
już „Wzorzec dowodów metafizycznych”, „Saragossa” czy „Nokturn”.
W jego reżyserii można było również
oglądać spektakle telewizyjne –
„Biedni ludzie”, „Wiosna Narodów
w Cichym Zakątku” czy „Miarka za
miarkę”.
Tadeusz Bradecki zmarł 24 stycznia br. Wielka postać, fantastyczny
człowiek, utalentowany twórca. Takim go zapamiętamy.
MM
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POŻEGNALIŚMY PROBOSZCZA PARAFII MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
W GRZYBOWICACH

Odszedł ksiądz
Marian Krojenka
Był cenionym duszpasterzem, który aktywnie uczestniczył w życiu naszego miasta. „Kapłan powinien być ludzki” – mówił o swojej posłudze. W styczniu pożegnaliśmy ks. Mariana
Krojenkę, proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej w Grzybowicach.

Ks.

Marian Krojenka urodził
się 15 maja 1958 r. w Bytomiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1984 r. w Opolu.
Był wikarym w parafii Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy
oraz w grzybowickiej parafii Matki
Bożej Różańcowej. Tu jako wikariusz spędził wprawdzie tylko rok,
ale na długo pozostał jako proboszcz. Pełnił tę funkcję począwszy od 1993 r. przez kolejnych niemal 30 lat. Parafianie doceniali
jego uczynność i życzliwość, a także to, że jako kapłan grzybowickiej
parafii dbał o nią i angażował się
mocno w jej sprawy. Warto wspomnieć o tym, że w 2012 r. został
zwycięzcą plebiscytu, zorganizowanego przez Dziennik Zachodni,
na najsympatyczniejszego proboszcza w Zabrzu.
– Pamiętam go z seminarium
duchownego. Pamiętam z wielu
spotkań, ale w mojej pamięci
przede wszystkim mam spotkanie
z czerwca 2012 roku, kiedy powierzyłem mu budowę nowego kościoła – mówił podczas ceremonii pogrzebowej ks. biskup Jan Kopiec.
– Ksiądz Marian, zawsze ogromnie
kulturalny, ogromnie przeżywający
wszystkie poważne decyzje, jakie
trzeba podjąć, specjalnego entuzjazmu na początku nie wyraził. Ale
w dalszej rozmowie próbował bardzo
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Śp. ks. Marian Krojenka

Fot. arch. parafii

jasno przekonać, że traktuje to jako
szczególny znak, który Kościół mu
objawia. Bo przecież nikt sobie nie
wybiera życia tylko takiego, które
byłoby łatwe, niewymagające wysiłku. Do takich ksiądz Marian z pewnością nie należał. I do dnia dzisiejszego w sercu moim mam bardzo
wiele głębokiego szacunku za jego
odwagę i za jego prośbę, by mieć
wyrozumiałość, ale podejmuje się
tego dzieła. A gdy będzie potrzebował pomocy, żebyśmy jako Kuria
mogli mu pomóc. Dzisiaj zamykam
tę refleksję, w tym momencie wyjątkowo przejmującym. Bo przed
nami staje nie tylko ksiądz Marian
bardzo radosny i bardzo zawsze
otwarty, ale przed oczyma staje

także i ten wielki wysiłek, by już dzisiaj, do jeszcze niedokończonego
kościoła, móc już wejść i wyrazić
Panu Bogu naszą refleksję. Panie
Boże, szkoda, że trzeba było odejść
w momencie, którego sobie nikt nie
planował. Ale stajemy dzisiaj także
i my, pełni takiego zamyślenia
i poddania się woli Boga, że na
pewno to wszystko Bóg przygotował dla naszej dojrzałości. Ksiądz
Marian pracował bardzo pięknie
i to pozostanie. I mamy nadzieję, że
przez pokolenia to będzie przekazywane tutejszym mieszkańcom
i parafianom. Ten kościół zrodził się
z ogromnej miłości proboszcza
księdza Mariana dla tutejszych wyznawców Jezusa Chrystusa – podkreślał biskup Jan Kopiec.
Ks. Marian Krojenka odszedł
w wieku 63 lat, 21 stycznia br.
– Z ogromnym żalem przyjęłam wiadomość o śmierci księdza Mariana
Krojenki. Był wspaniałym duszpasterzem, życzliwym człowiekiem,
doskonałym organizatorem uczestniczącym w życiu naszego miasta.
Integrował i aktywizował wspólnotę
parafialną. Rozpoczął budowę nowego kościoła, w którą w pełni się
zaangażował. Także podczas pobytu
w szpitalu dopytywał się o postępy
prac budowlanych. Rodzinie i bliskim księdza Mariana Krojenki składam serdeczne kondolencje – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
MM
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FLOTĘ ZABRZAŃSKICH WODOCIĄGÓW ZASILIŁY
CZTERY POJAZDY ELEKTRYCZNE

Niebieskie samochody
z zielonym napędem
O cztery samochody o napędzie elektrycznym wzbogaciła się flota pojazdów Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Można je rozpoznać po charakterystycznej
zielonej tablicy rejestracyjnej.

K

onieczność zastępowania napędów tradycyjnych przez alternatywne, czyli elektromobilność, narzucają przepisy prawa, ale jest to jak
najbardziej zgodne z realizowanymi
przez naszą spółkę celami, wśród
których priorytetowe miejsce zajmuje ekologia – podkreśla Piotr Niemiec, prezes ZPWiK. – Można powiedzieć, że tak jak na naszych samochodach jest napisane „kręci mnie
prąd”, tak zabrzańskie wodociągi
„kręci” ekologia. Jesteśmy przekonani, że nasze samochody elektryczne
przez to, że nie generują ani hałasu,
ani spalin, utrwalą wizerunek zabrzańskich wodociągów jako nowoczesnej firmy dbającej o stan środowiska w mieście – dodaje.
Charakterystycznie oznakowane
niebieskie samochody to Dacie
Spring. – W tej gamie pojazdów mają
jeden z najlepszych zasięgów, który

Z aut korzystają na co dzień pracownicy nadzoru
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Charakterystycznie oznakowane samochody łatwo rozpoznać na ulicach

wynosi około 230–240 kilometrów
na jednej baterii – tłumaczy Rafał
Wdziękoński, kierownik Wydziału Logistyki ZPWiK.
Samochody wykorzystywane są
na co dzień przez pracowników nadzoru, czyli mistrzów sieci wod.-kan.

Fot. ZPWiK

Fot. ZPWiK

– Bardzo sobie chwalą nowe auta.
Na terenie bazy transportu przy ulicy Wolności mamy zamontowane
dwie podwójne ładowarki, więc
w razie potrzeby o każdej porze
można podjechać, żeby naładować
baterie samochodów – mówi Rafał
Wdziękoński.
Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r.,
podmioty wykonujące zadania publiczne (jednym z takich zadań jest
dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków) zobowiązane są od 1 stycznia 2022 r. do dysponowania w ramach swojej floty samochodowej
10-procentowym udziałem pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym. Cztery nowe
auta to pierwsze „elektryki” Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ale spółka planuje
już zwiększenie ich liczby.
GOR
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Zajęcia dla najmłodszych w ramach Aktywnego Zabrza

Fot. Aktywne Zabrze

KLUBY SPORTOWE Z SOLIDNYM WSPARCIEM MIASTA

Dwa miliony na sport
dzieci i młodzieży
Dwa miliony złotych przeznaczyło w tym roku Zabrze na realizację zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dzięki tym środkom z oferty sportowej
w 2022 roku skorzysta około sześć tysięcy młodych zabrzan.

W

Zabrzu konsekwentnie wspieramy sport młodzieżowy.
W 2022 roku około sześciu tysięcy
młodych zabrzan będzie mogło realizować swoje sportowe marzenia.
Wierzę, że pośród nich jest wielu
przyszłych wybitnych sportowców,
którzy osiągną sukcesy na miarę Lukasa Podolskiego – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Pieniądze trafiły m.in. do Fundacji
Górnika Zabrze, Młodzieżowego Klubu Sportowego Zaborze Zabrze, Stowarzyszenia Aktywne Zabrze, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pogoń 1945
Zabrze czy Uczniowskiego Klubu
Sportowego Szach Mat Zabrze.
– Przyznane nam pieniądze zostaną wykorzystane na zakup sprzętu sportowego, wyjazdy, obsługę sędziowską i medyczną – mówi Michał
Kmieć, prezes Stowarzyszenia Piłki
Ręcznej Pogoń 1945 Zabrze. –
Wszystko po ty, by nasze piłkarki i pił-
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karze ręczni mogli odnosić sukcesy,
a mogę powiedzieć, że w tym roku
zostaliśmy sklasyfikowani przez
Instytut Sportu w Warszawie na
pierwszym miejscu wśród klubów
żeńskich w Polsce. Taki sukces zabrzańskiej piłki ręcznej stał się możliwy dzięki ogromnemu wsparciu miasta – dodaje.

– Dziesięć lat temu zaczynaliśmy
od czterech dyscyplin, teraz mamy
ich już dziewiętnaście – podkreśla
Wojciech Woźniak, prezes Stowarzyszenia Aktywne Zabrze. – Zabrze to
nie tylko piłka nożna i piłka ręczna.
W innych dyscyplinach dzieci, młodzież i mieszkańcy również mogą się
sprawdzić – dodaje.
GOR

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik z przedstawicielami klubów sportowych

Fot. UM Zabrze
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Zwycięska drużyna z okazałym pucharem Fot. UM Zabrze

ZA NAMI XXIX MIĘDZYNARODOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA

Juniorzy Górnika
z pucharem
Osiem drużyn z Polski, Słowacji, Czech oraz Ukrainy wzięło udział w rozgrywanym w styczniu XXIX Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta
Zabrze. Trzydniowa impreza odbyła się w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki.

P

odczas turnieju Polskę reprezentowali młodzi piłkarze Górnika
Zabrze, GKS Katowice, Stadionu Śląskiego Chorzów, Escolii Varsovia oraz
Gwarka Zabrze. Do nich dołączyli zawodnicy z MFK ADV Stara Ľubovňa,
Ruchu Lwów oraz Banika Ostravy.
Mecze były rozgrywane w systemie
grupowym, każdy z każdym, po 25
minut bez zmian stron boiska. W czasie gry obowiązywały przepisy FIFA.
W finałowym meczu zmierzyły się zespoły juniorów młodszych Górnika
Zabrze oraz Ruchu Lwów.
– Nie był to łatwy rywal, ale udało
się wygrać – cieszy się Bartosz Krakowiak z drużyny Górnika Zabrze U-17.
– Jestem bardzo dumny z mojej drużyny – dodaje.
– Mecz był trudny, ponieważ drużyna ze Lwowa bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę, ale piłkarze Górnika zagrali mądrze i lepiej – mówi
wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – A warto zwrócić uwagę, że chłopcy mieli początkowo nie
grać w tym turnieju, ponieważ to im-
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preza dla juniorów starszych. Tak się
jednak złożyło, że ze względów covidowych kilka drużyn w ostatniej
chwili wypadło z turnieju. W efekcie
zapadła decyzja, by zaprosić naszą
młodszą drużynę Górnika Zabrze.
No i okazało się, że wygrali ten turniej, co jest wielką niespodzianką –
dodaje. Starsi juniorzy Górnika uplasowali się ostatecznie na trzecim
miejscu. – To wydarzenie, które daje
kolejnym rocznikom młodych zawodników szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności w gronie ró-

W turnieju wzięło udział osiem zespołów

wieśników z Europy. Po raz pierwszy
turniej został rozegrany na nowej
murawie, która jest jedną z najnowocześniejszych nawierzchni tego typu
w Polsce. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom własnym miasta oraz dofinansowaniu pozyskanym przez nas z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Gratuluję serdecznie
wszystkim uczestnikom turnieju,
a szczególnie młodym zawodnikom
Górnika Zabrze – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR

Fot. UM Zabrze
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PIŁKARZE RĘCZNI GÓRNIKA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO WIOSENNEJ RUNDY

Szczypiorniści ruszają
do walki o punkty
Po prawie dwumiesięcznej przerwie, spowodowanej udziałem reprezentacji Polski w rozgrywanych na Słowacji i Węgrzech mistrzostwach Europy, na początku lutego drużyny występujące w PGNiG Superlidze wznawiają rozgrywki.

Po tym sezonie z Górnikiem rozstanie się bramkarz Jakub Skrzyniarz

N

iezwykłego pecha miał występujący w naszej narodowej drużynie zawodnik Górnika Bartłomiej
Bis. W trakcie rozgrywek grupowych
w meczu z Niemcami po starciu z rywalem upadł. Okazało się, że zerwał
więzadła krzyżowe w kolanie. Ta kontuzja wyeliminowała go na kilka miesięcy z gry. Jest to poważne osłabienie zabrzańskiej drużyny. Bartłomiej
Bis był wyróżniającym się jej zawodnikiem.
Wykorzystując przerwę w rozgrywkach ligowych, drużyna Górnika
pod wodzą trenera Marcina Lijewskiego przygotowywała się do drugiej części sezonu 2021/2022 w Zabrzu. Ciekawym przerywnikiem
w treningach był wyjazd do Gdańska
na IX Memoriał im. Leona Walleranda, legendarnego gdańskiego trenera. Górnik zajął I miejsce, wygrywając
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Fot. Krzysztof Kuron/hanballzabrze.pl

dwa mecze. Najpierw pokonał Torus
Wybrzeże Gdańsk 37:28 (18:15). Potem wygrał z MMTS Kwidzyn 31:25
(16:14).
W ostatnim przed rozpoczęciem
drugiej rundy rozgrywek sparingu
w Opolu Górnik przegrał z tamtejszą

IX Memoriał im. Leona Walleranda
w Gdańsku Fot. Mateusz Słodkowski

Gwardią 24:25. Trener Marcin Lijewski dał szansę gry młodym zawodnikom, będącym w większości juniorami. Dla nich był to z pewnością ciekawy sprawdzian.
Przed wznowieniem rozgrywek
Górnik zajmował czwarte miejsce
w tabeli z 25 punktami. Celem zabrzańskiej drużyny jest zakończenie
sezonu na podium. Na oficjalnej stronie internetowej Górnika zamieszczono informację o tym, że po zakończeniu obecnego sezonu z drużyną rozstanie się bramkarz Jakub Skrzyniarz.
Przenosi się do aktualnego wicemistrza Hiszpanii Bidasoa Irun.
W Górniku pojawił się w 2019 r.
Obecnie jest jednym z najlepszych
bramkarzy w Polsce. Z hiszpańskim
klubem Jakub Skrzyniarz podpisał
roczny kontrakt, z możliwością jego
przedłużenia.
Andrzej Azyan
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Zajęcia podczas zgrupowania w Turcji Fot. Górnik Zabrze

KONTYNUATORZY MYŚLI JANA ,,BOLKA” NIESYTY ROZPOCZYNA JĄ
Z TRÓJKOLOROWYMI RUNDĘ WIOSENNĄ

Na Górniku musi
być Europa
Na Górniku nie może być żadnego folkloru, musi być Europa w każdym calu – tak mówił
legendarny rzecznik prasowy Górnika – Jan ,,Bolesław” Niesyto. Dwadzieścia lat temu, 25
stycznia 2002 roku, zmarł nagle w wieku 61 lat. Jego słowa wciąż jednak są przy ul. Roosevelta pamiętane.

B

ez cienia przesady można
stwierdzić, że Jana ,,Bolka” Niesytę znała cała piłkarska Polska.
Rozpoznawany był także w Europie,
a może nawet na świecie. Na stadionie przy ul. Roosevelta pojawił
się w 1974 r., kiedy powstała szkółka piłkarska ,,Gwarek”. Pierwszą
konferencję prasową w Zabrzu prowadził w 1977 r. po meczu w Pucharze UEFA z fińska drużyną HAKA
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Valkeakoski. Do każdego spotkania
z dziennikarzami przygotowywał
się niezwykle starannie. Szanował
każdego przedstawiciela mediów.
Jego też szanowali wszyscy ludzie
pióra, mikrofonu i kamery. Dwadzieścia lat temu, dokładnie 1 lutego 2002 r., ponad dwa tysiące osób
uczestniczyło w Jego pogrzebie.
– ,,Bolku”, wygrałeś swój mecz.
Świadczą o tym tłumy szczerze ko-

chających Cię ludzi, którzy towarzyszą Ci podczas ostatniej drogi – tak
nad Jego grobem na cmentarzu parafii św. Anny w Zabrzu mówił
ksiądz dziekan Józef Kusche, proboszcz tej parafii, który wcześniej
przewodniczył mszy pogrzebowej
w kościele św. Józefa.
Przytoczone na wstępie słowa
niezapomnianego ,,Bolka” Niesyty
powinny stanowić motto dla dzi-
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siejszych ludzi związanych z klubem 14-krotnego mistrza Polski.
Śledząc przygotowania drużyny do
wznowienia rozgrywek w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie można
zauważyć, że robi się wiele, aby taki
cel osiągnąć, choć trzeba pokonać
wiele trudności.
Drużyna Górnika na początku
stycznia spotkała się na pierwszych zajęciach. Trener Jan Urban
i jego współpracownicy przygotowali precyzyjny plan działania.
Jego głównym punktem był kilkunastodniowy obóz w tureckiej
miejscowości Belek. Śledząc wiadomości, jakie za pośrednictwem
internetowej strony Górnika napływały z tego zgrupowania, nasuwał się zasadniczy wniosek. Panowała na nim znakomita atmosfera.
Mówili o tym zarówno starsi zawodnicy, jak choćby Łukasz Podolski, czy najmłodsi, jak Dariusz Stalmach. Zwracali uwagę na doskonałe warunki zakwaterowania, treningu i wypoczynku.
W trakcie zgrupowania podopieczni trenera Jana Urbana rozegrali trzy kontrolne mecze. Najpierw zremisowali z czołową drużyną bułgarskiej ekstraklasy Lewski
Sofia 1:1 (bramkę dla Górnika zdobył Piotr Krawczyk). Potem pokonali drugoligową drużynę rosyjską
Baltikę Kaliningrad 2:1 (bramki: Łukasz Podolski, Jesús Jiménez). Na
zakończenie zgrupowania Górnik
zremisował z FK Ołeksandrija (VI
miejsce w ekstraklasie ukraińskiej)
2:2 (bramki zdobyli Łukasz Podolski, Jesús Jiménez.
– Mogę ten czas określić jako
bardzo dobrze przepracowany. Cieszy mnie to, że wróciliśmy bez kontuzji. Warunki do treningów były
bardzo dobre. Może nie było nie
wiadomo jak ciepło, natomiast do
zajęć i gry była to pogoda wprost
idealna. Zdarzyło się, że w końcówce zgrupowania dwa razy zaskoczył
nas śnieg, natomiast nie przeszkodził on w realizacji naszych założeń.
Ilość jednostek treningowych, które
sobie zaplanowaliśmy przed wyjazdem, została zrealizowana w stu
procentach. Rozegraliśmy trzy sparingi. Szkoda tylko, że nie wszyscy
zawodnicy mogli zagrać odpowied-
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nią ilość minut. Niestety, nie mogło
być tych gier więcej. Liga zaczyna
się bardzo szybko, stąd takie, a nie
inne decyzje. Pierwszy mecz zagraliśmy na dwa składy. Po sparingach
mogę powiedzieć, że to, co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Próbowaliśmy też zagrać czwórką z tyłu, tak,
aby dopracować również ten system. Musimy być przygotowani na
różne warianty, bo różne rzeczy
mogą się przydarzyć. W zgrupowaniu brała także udział klubowa młodzież, która naprawdę fajnie się zaprezentowała. Nie obniżają poziomu treningu, to jest niesamowicie
istotne. Mnie osobiście cieszy ich
zaangażowanie, zapał, radość z trenowania – mówił trener Jan Urban
w wypowiedzi zamieszczonej na
stronie internetowej Górnika.
Pochlebnie o pobycie w Turcji
wyraził się Łukasz Podolski – Za
nami fajny obóz. Myślę, że każdemu się spodobało. Warunki super, jedzenie smakowało, czaj
(herbata – red.) był. Oczywiście
nie byliśmy na urlopie, tylko
w pracy. Nie zdarzył się chyba ani
jeden dzień wolny. Za nami trzy
dobre sparingi – mówił mistrz
świata z 2014 roku w wypowiedzi
zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej Górnika.

Wiele w ostatnim czasie pojawiło się informacji o tym czy Łukasz
Podolski na dłużej pozostanie
w Górniku. Warto przypomnieć, że
z zabrzańskim klubem ma podpisany kontrakt do 30 czerwca 2022 r.
Pytany o to, nie odpowiadał w sposób jednoznaczny.
– Jest taka możliwość. Są też zapytania z innych krajów, drużyny
się interesują, jak to wygląda po sezonie. Powtarzam, że kocham herb
Górnika i przyjście do niego tratuję
jako projekt. Cieszę się, że tutaj jestem i dobrze nam idzie. Jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy
i zmian, ale też dzieje się wiele dobrego. Nie trzeba na to narzekać.
Zawsze mówiłem, że kocham Górnik, kocham kibiców, kocham Torcidę – stwierdził Podolski w rozmowie z ,,Przeglądem Sportowym”.
W ostatnim przed wznowieniem rozgrywek sparingu Górnik
zremisował z Podbeskidziem Bielsko – Biała (IV drużyną I ligi) 1:1.
Bramkę dla Górnika zdobył Piotr
Krawczyk. Przed wznowieniem rozgrywek po 19 kolejkach Górnik zajmował 7. miejsce w tabeli z 28
punktami, liderem był Lech Poznań
– 41 pkt. Jak będzie po zakończeniu
sezonu? Trzymamy kciuki za Trójkolorowych!
Andrzej Azyan

MARCIN BROSZ POPROWADZI REPREZENTACJĘ
Marcin Brosz, były szkoleniowiec Górnika Zabrze, został nowym trenerem reprezentacji Polski U-19. Szkoleniowiec rozpocznie pracę z kadrą
U-18 (rocznik 2004), by po etapie selekcyjnym przygotować ją do kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy U-19, które rozpoczną się jesienią 2022 roku.
Urodzony 11 kwietnia 1973 r. Marcin Brosz jako piłkarz występował
m.in. w Górniku Knurów, Szombierkach Bytom, Górniku Zabrze. Na poziomie ekstraklasy rozegrał 46 spotkań. Karierę trenerską rozpoczął
w Polonii Bytom. Po raz pierwszy na ławce trenerskiej w ekstraklasie
pojawił się jako szkoleniowiec Odry Wodzisław Śląski. W latach
2010–2014 prowadził Piasta Gliwice, z którym awansował do ekstraklasy. Kolejnym przystankiem w jego karierze była Korona Kielce,
a w 2016 r. przejął stery w Górniku Zabrze. Był to kolejny klub, z którym
zaliczył awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy, a ponadto zdołał zakwalifikować się do europejskich pucharów. Zasłynął również z wprowadzania wielu młodych zawodników na poziom piłki profesjonalnej.
Marcin Brosz jest absolwentem Szkoły Trenerów Polskiego Związku
Piłki Nożnej z najwyższymi możliwymi uprawnieniami szkoleniowymi –
posiada licencję UEFA Pro.
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Od Café Silesia
do Galerii Muzeum
Miejskiego (cz. I)

Od początku stycznia nasze oko cieszy kolejna wyremontowana w Zabrzu kamienica. Tym razem jest to budynek przy ulicy 3 Maja 6. Kamienica łączy funkcje mieszkalne (drugie i trzecie
piętro) oraz użytkowe (siedziba Galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu). Zarządzana jest przez
wspólnotę mieszkaniową, która od kilkunastu lat konsekwentnie prowadzi prace remontowe
tego ponad 100-letniego obiektu. Efekt ukończonego ostatnio remontu dla przechodnia jest
najbardziej widoczny, dotyczy bowiem fasady budynku.

W

trakcie trwającego ponad cztery miesiące remontu wyczyszczono z zabrudzeń cegły, uzupełniono ubytki cegieł oraz fug, całość pokryto substancją impregnującą i konserwującą. W wyniku przeprowadzonych prac z dachu usunięto pokrycie
z papy, w jego miejsce pojawiła się
dachówka ceramiczna. Uzupełniono
brakujące i zniszczone detale zdobnicze, a w przypadku ozdobnych kul
wieńczących pilastry, ze względu na
stopień ich zniszczenia, wymieniono
je na nowe.
Ze względu na bardzo posunięty
stopień korozji zdecydowano się nie
odtwarzać części jednego z zachowanych masztów, który do tej pory znajdował się na fasadzie. Na zachowanych pocztówkach można zauważyć,
że masztów tych było w przeszłości
kilka. Te niżej umocowane służyły do
naciągania markizy chroniącej przed
promieniami słonecznymi, wyżej
umocowane służyły jako wysięgniki
do mocowania flag wywieszanych na
okoliczność świąt państwowych.
W trakcie remontu okazało się, że
w bardzo złym stanie są drewniane
belki konstrukcyjne dachu. Zaszła zatem konieczność rozszerzenia zakre-
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su planowanych prac o wymianę belek na nowe. Całość robót przeprowadziła firma usługowo-budowlana
„Bud-Star” z Zabrza, która w 2021 r.
przeprowadziła podobny remont kamienicy przy ul. 3 Maja 92.
Ciesząca nas swym wyglądem od
niedawna kamienica ma ciekawą historię. Być może zastanawiają się
Państwo, skąd na jej elewacji napis
„Galeria Sztuki Café Silesia Muzeum
Miejskiego w Zabrzu”? Chodzi oczywiście o człon „Café Silesia”. Kiedy się
pojawił pod koniec 2008 r., wraz
z uruchomieniem na parterze budynku przestrzeni wystawienniczej
Muzeum, część mieszkańców Zabrza
sądziła, że w mieście pojawia się

Reklama prasowa lokalu „Café Silesia”

nowa kawiarnia. Tak jednak nie było.
Aktualnie zakończony kolejny etap
remontu kamienicy stanowi dobry
powód do zaprezentowania ciekawej historii budynku, a zarazem wyjaśnienia, z jakiego powodu Muzeum
w nazwie prowadzonej Galerii użyło
określenia „Café Silesia”.
Pod koniec XIX wieku na terenie
obecnego Zabrza funkcjonowało
wiele przybytków, w których serwowano posiłki. W większości były to
jednak gospody o niewyszukanym
wystroju i ubogiej ofercie dań. Wyższy poziom oferowały restauracje
funkcjonujące przy hotelach. Jednak
kawiarni z prawdziwego zdarzenia,
serwujących kawę, ciasta, lody, na-

Fot. „Zabrzer Anzeiger” z 10.03.1901r.
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poje alkoholowe wyższego gatunku,
nie było. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1899 r., wtedy to 27 czerwca
przy Bahnhofsplatz (obecnie plac
Dworcowy 10) uruchomiono kawiarnię „Grand Café Hohenzollern”.
Kiedy kawiarnia została uruchomiona, w niedalekiej odległości przy Dorotheenstrasse 6 (obecnie ul. 3
Maja) architekt Franz Sliwka
(1871–1940) kończył budowę sześciokondygnacyjnej (złożonej z piwnicy, parteru, trzech pięter oraz strychu) reprezentacyjnej kamienicy. Jej
właścicielką była wówczas jego żona
Amalia. Zgodnie z ówczesną praktyką na parterze budynku przewidziana została powierzchnia przeznaczona na działalność handlowousługową. Na wyższych kondygnacjach mieściły się mieszkania. Jedno
z nich zajął właściciel budynku, pozostałe przeznaczone były pod wynajem. Na parterze zaprojektowano
pomieszczenia przeznaczone do
uruchomienia kawiarni. Po uzyskaniu koncesji właścicielka budynku
podpisała umowę na prowadzenie
lokalu z R. Witmannem (1899
–1902). W kolejnych latach byli to
panowie J. Tuma (1902–?) i Franz
Gonsior (?–1904).
Kawiarnia, pod nazwą „Café Silesia”, uruchomiona została 5 listopada 1899 r. Wydarzenie to było szeroko anonsowane w miejscowej i lokalnej prasie. To właśnie głównie z tych
anonsów oraz planów architektonicznych możemy odtworzyć wygląd
lokalu oraz zapoznać się z jego ofertą, zarówno gastronomiczną, jak
i rozrywkową.
Kawiarnia „Café Silesia” zajmowała całą powierzchnię parteru.
Usytuowane centralnie wejście prowadziło do pierwszej sali, pełniła
ona funkcję cukierni oferującej wyroby własnego wypieku. Zgodnie
z obyczajowością tamtej epoki przy
stolikach tej sali mogły zasiadać jedynie kobiety (!). Na wprost wejścia,
przy ścianie ustawiono dużą, bogato rzeźbioną ladę nakrytą marmurowym blatem. W sąsiedztwie stały
dwie duże drewniane i przeszklone
witryny, w których prezentowane
były wyroby cukiernicze. Pozostałe
wyposażenie sali składało się
z mniejszych i większych stolików
o marmurowych blatach osadzo-
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Odnowiona elewacja kamienicy przy ul. 3 Maja 6

nych na metalowych nogach. Krzesła wykonane były z giętego drewna
(popularnej wówczas marki Thonet), wzdłuż ścian ustawiono tapicerowane kanapy, do nich dostawione
były stoliki większych rozmiarów.
Z sali prowadziło wejście do
znajdującej się z prawej strony głównej sali, pełniącej funkcję zarówno
restauracji, jak i kawiarni. Ciągnęła
się ona w głąb kamienicy. Stoliki
z krzesłami ustawione były na środku sali, wzdłuż ścian zamiast krzeseł
przy stolikach znajdowały się tapicerowane kanapy. Na tyłach sali mieścił się pokój bilardowy wyposażony
w dwa stoły do gry. Z głównej sali
prowadziły również wejścia do usytuowanych od strony podwórka toalet. Sale w lokalu posiadały bogaty
wystrój, na który składały się drewniane okładziny umieszczone w dolnych partiach ścian, powyżej znajdowały się tapety, ściany oraz sufit
zdobione były bogato użytą sztukaterią. Z sufitów zwisały duże żyrandole, na ścianach wisiały kinkiety
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oraz duże lustra w bogatych ramach, w oknach oraz w przejściach
zawieszone były ciężkie kotary.
Kilka lat po otwarciu lokalu właścicielka budynku podjęła decyzję
o jego rozbudowie oraz powiększeniu zakresu świadczonych usług.
Chodziło o zagospodarowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze w oficynie. Po uzyskaniu stosownych koncesji i przeprowadzonych w 1902 r. pracach lokal powiększył się o dwie nieduże sale, w
których urządzono winiarnię. Winiarnia miała połączenie z resztą lokalu za pośrednictwem drzwi prowadzących z sali bilardowej na klatkę schodową w oficynie, tu znajdowały się drzwi prowadząc do pierwszej sali, z niej można było przejść
do kolejnej. Oferowano tu głównie
wina i likiery niemieckie oraz francuskie. Napis informujący o uruchomieniu winiarni pojawił się na fasadzie budynku. (cdn.)
Urszula Wieczorek,
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – nosi swój domek na
grzbiecie, 7 – tam mieszkają krowy,
8 – zwieńczenie wieży lub… Pałacu Nauki i Kultury, 9 – w sypialni pod prześcieradłem, 10 – gęsta wydzielina drzew
iglastych, 11 – scena w cyrku, 12 – przestarzale o ateiście, 15 – podobno ma
wielkie oczy, 18 – biały metal szlachetny, 21 – intensywnie tuczony kurczak,
24 – amerykański konny pasterz bydła,
25 – kręcone włosy, 26 – miasto gondolierów.
Pionowo: 1 – kulka ulepiona ze
śniegu, 2 – leży pod sosną, świerkiem,
3 – właściciel stoiska na bazarze, 4 – pisemna umowa, 5 – jest matką wynalazków, 6 – dawniej na rękawie ucznia,
13 – gumowy worek z gorącą wodą do
ogrzewania, 14 – angielski tytuł szlachecki, 16 – eden, 17 – silna wichura,
19 – świętowała 21 stycznia, 20 – po
nich rozpoznajemy chorobę, symptomy, 22 – osłania dętkę, 23 – w rękach
woźnicy.
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Czesława Niemena, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

11

2

Rozwiązaniem jest słowo,
które powstanie w zaznaczonej kolumnie.

Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
Rozwiązania
z poprzedniego numeru
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Mikołaja Rimskiego-Korsakowa.
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1 – cukierek na patyku,
2 – niejedna w atlasie,
3 – amator liści eukaliptusa,
4 – przyklejany na ranę,
5 – do odtwarzania winylowych płyt,
6 – muzyczno-taneczne zajęcia dla dzieci,
7 – coś z garderoby księdza,
8 – wynalazek Nobla.
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Kawiarniane rozmowy
Golteria
Strefa Carnall
Pierścień Nibelunga
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