Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

Wydanie bezpłatne

Kwiecień 2016, nr 4 (251)

Ruszył program „Rodzina 500+”
Od 1 kwietnia przyjmowane są wnioski o wypłatę
świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”.
Szacuje się, że w Zabrzu obejmie on około 15 tysięcy dzieci.
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Trwają przygotowania do kolejnej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny

Świętowanie pod znakiem miłosierdzia
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zyki i Tańca. – Za każdym razem chcemy
naszych gości zaskoczyć. Myślę, że przez
osiem lat to się udawało. Tym razem mamy
trzy propozycje, każda z nich jest zagraniczna, ale szczegółów nie będziemy na razie
zdradzać – uśmiecha się Wiesław Śmietana, dyrektor Domu Muzyki i Tańca.
W programie obchodów, jak co roku,
nie zabraknie wykładów, koncertów,
wystaw, kiermaszów, konkurfoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
sów, imprez sportowych,
festynów i rodzinnych
pikników. Zwieńczeniem tegorocznej
edycji święta bęPrezydent Zabrza, metropolita katowicki i marszałek województwa
dzie zaplanowane na 4 czerwca
sięwzięcia
były
„Rodzina wspólnotą miłow siedzibie Narośp. Krystyna Bosierdzia” to hasło IX Metro- chenek oraz predowej Orkiestry
Symfonicznej Polpolitalnego Święta Rodziny, zydent Zabrza
skiego Radia w KaMałgorzata MańI wicewojewoda śląski (z prawej)
które 21 maja zainaugu- ka-Szulik.
towicach wykonanie
Oratorium
„Sanctus
–
Dziękuję
wszystkim
rowane zostanie w Domu
Adalbertus” Henryka Miprzedstawicielom samoMuzyki i Tańca. W marcu rządów, instytucji kultury i orkołaja Góreckiego.
–
ganizacji
pozarządowych,
którzy
włączyli
Już teraz serdecznie zapraszam na to
uczestnicy przedsięwzięcia
się w to przedsięwzięcie – mówi prezy- wydarzenie – mówi Waldemar Bojarun,
spotkali się w gmachu Bi- dent Małgorzata Mańka-Szulik. – Na- wiceprezydent Katowic. – W obchody
blioteki Śląskiej, by omówić szym celem jest promocja rodziny i war- Metropolitalnego Święta Rodziny po raz
program tegorocznych ob- tości z nią związanych: macierzyństwa, kolejny włączamy się z wielką radością.
ojcostwa, wychowania młodego poko- A radość jest podwójna, bo przecież rochodów.
lenia, przekazu tradycji i wiary oraz bu- dzina to dla nas największa wartość.
dowania trwałych więzi społecznych. Za- Drugi powód jest taki, że ta inicjatywa
– Przesłanie „Rodzina wspólnotą miło- chęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do stanowi znakomity przykład, jak przedsierdzia” zawiera w sobie zarówno aspekt pogłębienia spojrzenia na rodzinę, która sięwzięcia realizowane w ramach mespołeczny, jak również religijny. W tym jest nie tylko podstawową komórką spo- tropolii mogą się rozwijać – dodaje.
kontekście rodzina staje się pierwszą łeczną, ale również, zgodnie z Bożym za- Szczegółowe informacje na temat wyprzestrzenią budowania relacji między- mysłem, właściwym środowiskiem osobo- darzeń wpisujących się w program Metropolitalnego Święta Rodziny dostępludzkich opartych na serdeczności, współ- wego rozwoju człowieka – dodaje.
czuciu, wzajemnym przebaczeniu i wraż- Tegoroczne świętowanie zainauguro- ne są na stronie www.swieto-rodziny.pl.
GOR
liwości na potrzeby bliskich – podkreśla wane zostanie 21 maja w Domu Mu- 
arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki i honorowy patron przedsięwzięcia. – Tegoroczne hasło Metropolitalnego Święta Rodziny koresponduje
z ogłoszonym przez papieża Franciszka
Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia
i z przesłaniem Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – dodaje.
Przypomnijmy, że idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 r.
podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do
Rzymu w 750-lecie śmierci św. Jacka,
Spotkanie w Bibliotece Śląskiej odbyło się 15 marca
patrona Śląska. Inicjatorkami przed-
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Na targach pojawią się m.in. stoiska z oryginalną biżuterią

Industrialne atrakcje
na wyciągnięcie ręki
Malownicza belgijska Walonia będzie partnerem tegorocznej
edycji organizowanych w Zabrzu Międzynarodowych Targów Turystyki Przemysłowej. Impreza potrwa od 15 do 16 kwietnia.
Na odwiedzających będą czekać m.in. pokazy kulinarne,
warsztaty, występy artystyczne i wiele innych atrakcji.
– W tym roku przypada 20. rocznica
podpisania walońsko-polskiej umowy
o współpracy, na mocy której Walonia
stała się wieloletnim, strategicznym regionem partnerskim województwa śląskiego – tłumaczy Olga Kubicka-Dymecka z Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Walonia obejmuje południową, francuskojęzyczną część Belgii. Walonia to
niezwykłe krajobrazy, liczne zabytki architektury, bogata kultura i historia,
wielowiekowe tradycje folklorystyczne,
wspaniała kuchnia i gościnni mieszkańcy. Region jest bardzo zróżnicowany pod
względem przyrodniczym, co sprzyja turystyce sportowo-rekreacyjnej. Walonia
jest także obszarem, na którym niezwy-

VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Przemysłowej

Kultura
Zabrzańska scena doceniona
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kle ceni się turystykę
poprzemysłową – dodaje. Na stoisku będzie m.in. możliwość
degustacji
belgijskiego piwa oraz
serów. Niewątpliwą
atrakcją będą z pewnością występy zespołu folklorystycznego z Walonii.
Zabrzańskie targi odbędą się w tym roku już po raz
ósmy. Wystawcy przygotują swe
stoiska w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki. Tegoroczna impreza przybliży sporo kulinarnych tradycji z Polski i świata. Na

s. 34
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15-16 kwietnia 2016 r.

hala MOSiR, ul. Matejki 6 (WSTĘP WOLNY)

foto: Igor Cieślicki
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gości czekać będą m.in. pokazy, które
poprowadzi Teo Vafidis, grecki ekspert
i doradca kulinarny.
– Serdecznie zapraszam wszystkich do
odwiedzenia targów w Zabrzu. Przygotowałem podróż kulinarną do słonecznej
Hellady, podczas której zapoznacie się
z tajnikami długowieczności Greków. Razem przygotujemy wspaniałe dania według dekalogu kuchni greckiej – podkreśla Teo Vafidis.
Wśród wystawców będzie wielu twórców rękodzieła, biżuterii z węgla oraz
kamieni szlachetnych. Swoją ofertę
przybliżą obiekty położone na szlaku
dziedzictwa przemysłowego. Obecność
potwierdzili już m.in. goście z Czech,
Słowacji, Niemiec i Francji. Poznamy bliżej m.in. muzeum kapeluszy z Novego
Jiczyna i Zamek Orawski na Słowacji.
Targi towarzyszyć będą trzynastej już
edycji Międzynarodowej Konferencji
Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego. W tym roku będzie ona poświęcona niematerialnemu dziedzictwu
przemysłowemu. Temat wychodzi
z podstawowego założenia, iż dziedzictwo przemysłowe przejawiające się w kulturowo wartościowych zwyczajach,
pielęgnowanych
tradycjach, umiejętnościach, działalności
foto: Igo
r Ci e
ślic
ki

Promowaliśmy się w Berlinie
W marcu Zabrze promowało się na jubileuszowych, 50. międzynarodowych targach ITB w Berlinie. To największe targi
turystyczne i jedno z najważniejszych wydarzeń dla przedstawicieli branży oraz duża atrakcja dla tysięcy zwiedzających.
Zabrze wystawia się na targach od dziewięciu lat. W tym
roku nasze stoisko było częścią regionalnego, śląskiego, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
Targi ITB obejmują wszystkie grupy produktów i usług
związanych z szeroko pojętą turystyką i podróżami. Poszczególne kraje i regiony prezentują swą ofertę turystyczną. W targach biorą też udział międzynarodowe związki
turystyczne, biura podróży, firmy przewozowe czy hotelarskie, a także firmy ubezpieczeniowe, wydawnictwa czy producenci oprogramowania dla obsługi ruchu turystycznego.
Spotkaniu towarzyszą konferencje, warsztaty, pokazy i występy organizowane przez wystawców.
artystycznej, języku, tożsamości lokalnej i stylach życia czy nafoto: Igo
r Ci e
wet narracji literackiej
ślic
ki
już jest, lub może się
stać, jednym z magnesów przyciągających turystów
Konferencja potrwa
od 14 do 15
kwietnia.

Goście ze Słowacji

Szczegółowe informacje na jej temat oraz program targów można znaleźć na stronie internetowej
www.zabrzewsercuslaska.pl. 
GOR, MM
foto: Igo
r
Ci e ś
lick
i

Występy mażoretek

foto: Igor Cieślicki

Na targach
nie brakuje egzotyki

Stoiska w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016

5

wokół nas

foto: arch. rodzinne

Od 1 kwietnia można składać wnioski o wypłatę nowych świadczeń rodzinnych

Magdalena Feist-Mróz i Piotr Mróz z synami Tymkiem, Mateuszem i Mikołajem

Ruszył program „Rodzina 500+”
Od 1 kwietnia przyjmowane są
wnioski o wypłatę świadczeń
w ramach programu „Rodzina
500+”. Szacuje się, że w Zabrzu
obejmie on około 15 tysięcy
dzieci. Dokumenty można składać m.in. w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie.
– Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które mają pod opieką
dzieci – mówi Zbigniew Gurnacz, dyrektor MOPR w Zabrzu. – O świadczenie już na pierwsze dziecko mogą ubiegać się rodziny, w których dochód nie
przekracza 800 zł netto na osobę lub
1200 zł w rodzinach wychowujących
niepełnosprawne dziecko. W pozostałych przypadkach świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko
w rodzinie – dodaje.
Radości z wejścia w życie programu
„Rodzina 500+” nie kryją Magdalena
Feist-Mróz i Piotr Mróz, rodzice trojaczków Tymka, Mateusza i Mikoła-

6

ja. Chłopcy w grudniu skończyli rok.
– Przy trójce dzieci jest na co wydawać
pieniądze. Chociaż oboje z mężem pracujemy, to czasami ciężko związać koniec z końcem. Na szczęście możemy liczyć na wsparcie bliskich – podkreśla
pani Magdalena.
Rodzice trojaczków przyznają, że do
zapowiedzi wprowadzenia programu podchodzili z pewnym dystansem. – Tak, jak do większości obietnic
– uśmiecha się pani Magdalena. –
Bardzo długo nie dowierzaliśmy. Staraliśmy się na nic nie nastawiać i nie dzielić skóry na niedźwiedziu, dopóki to nie
wejdzie w życie – dodaje.
Szczęśliwi rodzice obliczają, że dostaną świadczenie na każde z trójki
dzieci. – Wiemy już, na co przeznaczymy te pieniądze. Przede wszystkim na
pieluchy i mleko. No i lekarstwa, bo jeżeli cała trójka się rozchoruje, to każda wizyta w aptece wiąże się ze sporym
wydatkiem – zwraca uwagę pan Piotr.
– Te pieniądze dadzą nam poczucie
spokoju, bezpieczeństwa i płynności finansowej – mówi mama trojaczków.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie szacują, że w Zabrzu

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016

z programu „Rodzina 500+” skorzysta około 15 tysięcy dzieci. O świadczenie mogą wnioskować rodzice
oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. 500 zł to kwota
netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji,
podobnie jak inne świadczenia dla
rodzin. Świadczenie wychowawcze
nie będzie liczone do dochodu przy
ustalaniu prawa do innych świadczeń

Ważne telefony

32 207 70 05

to numer infolinii
dotyczącej programu
„Rodzina 500+”
uruchomionej przez Śląski
Urząd Wojewódzki

32 277 78 67

to numer, pod którym
można uzyskać informacje
w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie w Zabrzu

wokół nas

Od lat
wspieramy rodziny
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
– Zabrze należy do grona miast
wspierających rodziny. Od wielu lat podejmujemy różnorodne działania skierowane do
rodzin, w tym wielodzietnych
i zastępczych. Przykładem są
programy „Rodzina na 5+” czy
„Zabrzański Senior 65+”. Ich
uczestnicy korzystają z szerokiej oferty zniżek w miejskich
instytucjach kultury i sportu.
Do udziału w akcji skutecznie
zachęcamy także partnerów
prywatnych. Nasze miasto jest
inicjatorem i koordynatorem
Metropolitalnego Święta Rodziny. Jesteśmy przygotowani
na sprawną realizację programu „Rodzina 500+”, na który
czekają zabrzańskie rodziny.

sek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Aby świadczenie zostało przyznane, konieczne jest złożenie wniosku
przez jednego z rodziców. – Przyjmujemy wnioski od 1 kwietnia. Punktów,
gdzie można je przynieść, jest kilka. To
siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, Dzielnicowe Punkty Pomocy
Społecznej, szkoły podstawowe i przedszkola publiczne czy też Urząd Miejski
– wylicza Przemysław Andrysiak, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
MOPR.

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną, m.in. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy
też Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
Jak zapewnia Zbigniew Gurnacz,
wnioski, które trzeba wypełnić, nie
są skomplikowane. – W razie potrzeby
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie postarają się pomóc i wyjaśnić wszelkie wątpliwości – deklaruje
Zbigniew Gurnacz.

SOR

foto: Igor Cieślicki

dla rodzin. O wsparcie ubiegać będą
mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz
placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego.
Jeśli wniosek zostanie złożony od
1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to
świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. W przypadku
złożenia wniosku później, świadczenie zostanie wypłacone począwszy
od miesiąca, w którym wpłynął wnio-

Tu można złożyć wniosek:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
(Dział Świadczeń Rodzinnych), ul. 3 Maja 16
poniedziałek i czwartek: 8.00-17.00
wtorek, środa, piątek: 10.00-14.00
Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej

– ul. Miła 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
– ul. Bytomska 28 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
– ul. Tarnopolska 57 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
– ul. Andersa 34 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
– ul. Wyzwolenia 7 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
– ul. Wolności 321 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
– ul. 3 Maja 20a (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)

Urząd Miejski
ul. Wolności 286, Sala Obsługi Klienta, stanowisko 22
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-17.00
Urząd Miejski
ul. Powstańców Śląskich 7 (parter)
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-17.00
Centrum Handlowe M1
ul. Szkubacza 1
od poniedziałku do soboty w godzinach: 11.00-19.00
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Najpopularniejszy na świecie autor bajek skończył 11 marca 85 lat

Naprawdę nazywa się Horst
Eckert, ale czytelnicy znają
go jako Janoscha. Urodzony
przy nieistniejącej już ul. Piekarskiej w Zabrzu najpopularniejszy na świecie autor bajek
obchodził w marcu 85. urodziny. W naszym mieście przygotowano z tej okazji międzynarodową konferencję, pokazy
filmu i spektakli oraz wycieczkę śladami pisarza.

foto: Renata Matysik

nauki języka niemieckiego wśród najmłodszych.
– Moja przygoda z Janoschem zaczęła się
ćwierć wieku temu. Na targach książki we
Frankfurcie zorientowałem się, że Janosch
w Niemczech to cała gałąź przemysłu.
I pomyślałem sobie, że przecież taki autor
musi być znany w Polsce, tak jak znany jest
w Niemczech i na świecie. Wydaliśmy wtedy „Ach, jak cudowna jest Panama”, jego
pierwszy wielki bestseller dla dzieci. Potem były kolejne. Następnie wznowiliśmy
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Cholonka, no i ostatnio biografię Janoscha autorstwa Angeli Bajorek – opowiada Jerzy Illg, redaktor naczelny wydawnictwa Znak. – Początkowo książka „Ach,
jak cudowna jest Panama” miała trudności z przebiciem się. Odbiła się od ściany
Disneya, z drugiej strony był też Batman
i inni superbohaterowie. Później Janosch
stał się popularny również jako autor powieści, zwłaszcza na Śląsku ze względu na
Cholonka. Ta powieść od pierwszego wydania jest kultowa – dodaje.
Konferencja w Łaźni Łańcuszkowej była
okazją do spotkania się z osobami, które osobiście znają zabrzańskiego pisarza lub zajmują się jego twórczością.
– Myślę, że słowo „magiczny” najlepiej
opisuje Janoscha. Jest uśmiechnięty, kochający wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta. Nigdy nie widziałem go smutnego.
Nawet o trudnych sprawach mówi z nutą
humoru – podkreśla Dariusz Walerjański, historyk, który oprowadza po Zabrzu wycieczki śladami pisarza.
– Janosch jest człowiekiem wolnym. Nie
przepada za dziennikarzami i wywiadami. Jest trochę jak duży chłopiec. Dla mnie
to uśmiechnięty, przewrotny rojber, jak się
mówi na Śląsku – śmieje się Jerzy Illg.
Z okazji 85. urodzin Janoscha w Kopalni Guido przygotowany został „Janosch
fajer”. Była projekcja filmu dokumentalnego TVP Katowice o Janoschu oraz
spotkanie z laureatami „Cegły z Gazety ‒ Nagrody im. Janoscha”. Na scenie
Teatru Nowego można było zobaczyć
przygotowane przez maluchy prezen-
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foto: Teatr Nowy

Panel dyskusyjny w Łaźni Łańcuszkowej

Zabrzańskie obchody urodzin Janoscha,
który od pięciu lat jest honorowym obywatelem naszego miasta, zainaugurowane zostały 11 marca międzynarodową konferencją przygotowaną w Łaźni
Łańcuszkowej. Wzięli w niej udział pasjonaci twórczości Janoscha. Goście
dyskutowali m.in. o miejscach, które
w swoich książkach przedstawia autor, oraz o problematyce śląskiej w jego
twórczości. Dwudniowa konferencja
dotyczyła również możliwości wykorzystania literatury dziecięcej Janoscha do

Przygotowane przez maluchy występy

foto: Renata Matysik

Janosch, czyli człowiek magiczny

Spektakl „Idziemy po skarb”

tacje „Janosch wśród dzieci” oraz spektakl „Idziemy po skarb”, który powstał
na podstawie bajki Janoscha.
– Janosch to człowiek, który w swej twórczości przekazuje kilka prawd i mądrości
życiowych. Jego bajki zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków i znają je
dzieci na całym świecie. Chętnie wracają
też do nich dorośli – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Ja również mam swoją ulubioną bajkę. To „Ach,
jak cudowna jest Panama”, w której znajduję wiele mądrości, które sprawdzają się
również w dorosłym życiu – dodaje.
Janosch obecnie mieszka na Teneryfie.
Choć jest pisarzem niemieckojęzycznym, o sobie mówi: „Czuję się Ślązakiem, to moja narodowość, to moja religia. Tęsknię za domem, a gdy mówię
dom, mam na myśli Zabrze. W mojej
duszy wciąż jestem w Zabrzu”. 

SOR

wokół nas
W Zabrzu po raz drugi zorganizowane zostaną tradycyjne juwenalia

foto: WIBPŚ / Śląski Uniwersytet Medyczny

Miasto w studenckich rękach

Studenci politechniki i przyszli dentyści podczas zajęć

O tym, że Zabrze w coraz większym stopniu
staje się miastem akademickim, świadczy
m.in. rosnąca wśród młodych ludzi popularność
działających w mieście uczelni. To z kolei przekłada
się na rozkwit studenckiego życia. Jego wyrazem będą
organizowane w naszym mieście po raz drugi juwenalia.
Studenckie święto po raz pierwszy zorganizowane zostało w Zabrzu
przed rokiem. Imprezę „Biomedica
Festival” przygotowali studenci Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym
roku juwenalia będą nosić
nazwę Student Fest Zabrze. Zaplanowano je
na 6 maja.
– Zeszłoroczna impreza cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem wśród studentów, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
i mieszkańców Zabrza –
mówi Urszula Mołdysz,
przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. – W tym
roku chcemy powtórzyć ubiegłoroczny
sukces, organizując wydarzenie z jeszcze większym rozmachem, promując
przy tym lokalną przedsiębiorczość oraz
wspierając ofertę dydaktyczną naszego
regionu – dodaje.

Student Fest Zabrze odbędzie się na
terenie kampusu Politechniki Śląskiej
przy ul. Roosevelta 40. Stanie tam
koncertowa scena. Ale atrakcji będzie
dużo więcej. Studenci
stawiają nie tylko na dobrą

zabawę. W dniu imprezy zaprezentują też uczelniane wydziały i ich ofertę
dydaktyczną.
– Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
oraz gimnazjalnych będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Wydziału
Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Rozegrany zostanie też
turniej piłki nożnej
pomiędzy drużyną
Urzędu Miejskiego
oraz pracownikami
i studentami uczelni. Studenci przygotują również ciekawe warsztaty dla
swoich młodszych kolegów i koleżanek. Planujemy też ciekawe konkursy z nagrodami – wylicza
Urszula Mołdysz. – Nie zabraknie
muzycznych wrażeń. Wystąpią zespoły
Don’t Do That, After The Sound oraz Great Line. Gwiazdą wieczoru będzie zespół
Koniec Świata – dodaje.
Impreza startuje w południe. Wtedy odbędą się prezentacje kół naukowych, mecz piłkarski i konkursy.
Pierwsze zespoły pojawią się na scenie o godzinie 17.30. 

SOR

Juwenalia to okazja do świetnej zabawy i poznania oferty uczelni
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Komisja Budżetu i Inwestycji
14.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.04 godz. 16.00 – inwestycje drogowe
w mieście; projekt centrum przesiadkowego.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
12.04 godz. 16.00 – wpływ termomodernizacji miejskich budynków użyteczności publicznych na niskoemisyjność
miasta.
14.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
13.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.04 godz. 18.00 – TVZ – Zabrzańska
Telewizja, sytuacja bieżąca, struktura
zatrudnienia, potrzeby, plany rozwoju.
Komisja Oświaty i Wychowania
13.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.04 godz. 16.00 – priorytetowe kierunki działania zabrzańskiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej – współpraca ze szkołami, formy wsparcia.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
11.04 godz. 17.00 – targowiska miejskie,
opłaty, pobory opłat, nadzór, stowarzyszenia kupieckie, organ zarządzający,
organ upoważniony do poboru opłat,
wysokość opłat, fundusz remontowy,
fundusz eksploatacyjny.
14.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
11.04 godz. 15.00 – statuty jednostek
pomocniczych miasta Zabrze – propozycje zmian.
13.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
14.04 godz. 15.00 – ocena działalności
rad dzielnic za rok 2015 w kontekście absolutorium; sprawy organizacyjne.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
13.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.04 godz. 16.00 – wizyta w losowo
wybranych dwóch klubach sportowych.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
14.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.04 godz. 17.30 – formy współpracy
między radami dzielnic oraz rad dzielnic
z Radą Miasta Zabrze w zakresie promocji zdrowia.
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Za nami marcowa sesja Rady Miasta

O bezpieczeństwie
i opiece przedszkolnej
Osiem uchwał przyjęli radni podczas marcowej sesji Rady Miasta. Dotyczyły one m.in. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego maluchów oraz programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
– W tym roku mamy do czynienia z nowelizacją przepisów ustawy o systemie
oświaty, które dotyczą tzw. kształcenia
zintegrowanego. Podczas wstępnej rekrutacji dzieci do przedszkoli w Zabrzu
okazało się, że w miejskich placówkach
zabraknie dla nich ponad 140 miejsc.
Chcemy tym dzieciom znaleźć miejsce w oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, ale będziemy się jednocześnie starać, by trzylatki nie uczęszczały tam razem z dziećmi
w wieku 4–6 lat. Chodzi o to, by stworzyć grupy dla równolatków, a nie oddziały mieszane – wyjaśniał podczas
sesji Andrzej Gąska, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, który przedstawił samorządowcom obszerną prezentację na temat
zabrzańskiego szkolnictwa.
Podczas marcowej sesji radni przyjęli
także program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
na rok 2016.
Podczas sesji prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w mieście
przedstawił inspektor Dariusz Wesołowski, komendant miejski policji
w Zabrzu. – W Zabrzu zatrudnionych
jest ponad 400 policjantów, w tym 188
w komendzie miejskiej. Od 2011 do 2015
roku liczba przestępstw w naszym mieście spadła o ponad 2,6 tysiąca. Co bardzo cieszy, rośnie wyraźnie ich wykrywalność, a to świadczy o dobrej pracy
zabrzańskich policjantów – podkreślał
inspektor Dariusz Wesołowski, zwracając jednocześnie uwagę na rosnącą
liczbę przypadków zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku. Wśród pozytywnych informacji znalazł się także spadek liczby zdarzeń drogowych,
zwłaszcza tych powodowanych przez
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foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Nowe przedszkole w Mikulczycach

nietrzeźwych kierowców. To w dużej
mierze efekt zakrojonych na szeroką
skalę kontroli z wykorzystaniem sprzętu ufundowanego przez zabrzański samorząd. 
WG

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

Kwiecień

Mirosław Dynak
Dariusz Walerjański
Janusz Bieniek
7 (czw.) Adam Ilewski
11 (pn.) 	Elżbieta Adach
14 (czw.) Antoni Strzoda
Krzysztof Partuś
21 (czw.) Alojzy Cieśla
25 (pn.) Joachim Wienchor
Jan Dąbrowski
28 (czw.) Dariusz Walerjański
4 (pn.)

wokół nas
Wspólna inicjatywa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Urzędu Marszałkowskiego

Łączą siły z myślą o rowerzystach

Wytyczanie ścieżek rowerowych wzdłuż nieczynnych tras kolei przemysłowych, tworzenie systemów parkingowo-przesiadkowych czy
też zakup taboru kolejowego umożliwiającego
przewóz rowerów to niektóre z działań planowanych
z myślą o rowerzystach. Deklarację dotyczącą wspólnej polityki rowerowej na terenie województwa śląskiego podpisali
w marcu przedstawiciele Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego (na zdj. obok).
– Zamierzamy kształtować wspólną politykę rowerową – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
i przewodnicząca GZM. – Chodzi przede
wszystkim o integrację podmiotów, organizacji i środowisk działających na
rzecz upowszechnienia roweru, tworzenie sieci tras rowerowych oraz wdrażanie spójnego systemu wypożyczalni rowerowych zintegrowanego z innymi
środkami transportu. Wspólnym celem
będzie także wprowadzanie innowacji
podnoszących komfort i bezpieczeństwo
korzystania z roweru oraz promocja roweru jako środka transportu i rekreacji
– dodaje.
– Deklaracja pozwoli zintegrować rowerowe inwestycje prowadzone przez poszczególne miasta, tak, aby infrastruktura w regionie tworzyła spójny system
– mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Chcielibyśmy także uruchomić specjalną aplikację mobilną ułatwiającą rowerzystom poruszanie
się po śląskich trasach – dodaje.

– Komunikacja rowerowa to doskonałe rozwiązanie problemów komunikacyjnych we współczesnym świecie. To także
sposób na ograniczenie emisji spalin i hałasu oraz poprawę zdrowia mieszkańców
– uważa Henryk Mercik z Zarządu Województwa Śląskiego. – Skutkiem wspólnej i konsekwentnej polityki rowerowej
będzie wzrost społecznej mobilności oraz
jakości życia w naszym regionie. Jesteśmy
przekonani, że dzięki naszym aktywnym
działaniom województwo śląskie stanie
się bardziej przyjazne dla rowerzystów,
co wpłynie na wzrost jego atrakcyjności
wśród mieszkańców i turystów – dodaje.
Deklaracja została podpisana 17 marca w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej. Następstwem
jej przyjęcia ma być m.in. powołanie
Śląskiej Federacji Rowerowej, utworzenie metropolitalnego zespołu ds.
rozwoju polityki rowerowej oraz opracowanie strategii rozwoju ruchu rowerowego. W zamierzeniach jest także
przeprowadzenie audytów istniejących

foto: GZM

W Zabrzu nie brakuje miłośników jazdy na rowerze

traktów rowerowych oraz tras nieczynnych kolei przemysłowych i wałów przeciwpowodziowych pod kątem
możliwości poprowadzenia tam szlaków rowerowych. Planuje się stworzenie wielu innych udogodnień dla rowerzystów, m.in. systemów
parkingowo-przesiadkowych oraz zakup przez
Koleje Śląskie taboru umożliwiającego
przewóz rowerów.
Podpisanie deklaracji poprzedziła
debata oksfordzka z udziałem
uczniów I oraz II
Liceum
Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej na temat
„Metropolia szansą dla
młodzieży. Rower w metropolii”. Reprezentanci II LO przekonywali, że rower to sposób na zdrowe życie i dobry środek komunikacji.
Przeciwnicy podkreślali natomiast, że
rower to rozwiązanie sezonowe i wcale nie tak popularne w naszym kraju.
Po długich obradach jury uznało, że
zwyciężyli zwolennicy pierwszej tezy.
– Opozycji było zdecydowanie trudniej w sytuacji, kiedy nie ma ucieczki
przed metropolią, bo metropolią po prostu jesteśmy – zaznaczyła Małgorza-

Uczestnicy debaty oksfordzkiej

ta Mańka-Szulik, przewodnicząca jury.
– Obie drużyny świetnie operowały technikami związanymi z prowadzaniem debaty
oksfordzkiej. Zwycięzcy trochę lepiej poradzili sobie z tą formą niż opozycja – oceniła Anna Ligocka-Żyła, ekspert w dziedzinie debat. 
GOR
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uczcimy pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej

foto: Igor Cieślicki

Spotkajmy się przy dębach pamięci

Uroczystości w parku przy ul. Dubiela

Przy symbolicznych dębach pamięci, zasadzonych w parku
przy ul. Dubiela, odbędą się 11 kwietnia uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Punktualnie o godzinie 8.41 zabrzmi hejnał miasta.
Później składane będą kwiaty.
W tym roku mija już sześć lat od dnia,
gdy w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się pod

Smoleńskiem rządowy samolot z najważniejszymi osobami w państwie na
pokładzie. Zginęło wówczas 96 osób,

w tym prezydent RP Lech Kaczyński
z małżonką, posłowie, senatorowie,
dowódcy wojskowi, przedstawiciele
wielu stowarzyszeń i instytucji.
– Nasza ojczyzna straciła w tym dniu
wybitnych rodaków. Odeszły osoby pełniące służbę publiczną do ostatnich
chwil. Swoją działalnością i niezwykłym
patriotyzmem kształtowały one obraz naszej ojczyzny. Chcemy oddać im
cześć, wierząc, że ta bolesna lekcja historii już nigdy się nie powtórzy – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że symboliczne dęby
pamięci posadzone zostały w parku
przy ul. Dubiela w 2010 r. W tym samym roku odsłonięte zostały również
tablice poświęcone ofiarom zbrodni
katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.
Na tej ostatniej znalazły się nazwiska
szczególnie związanych z Zabrzem
wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek, marszałka Sejmu Macieja
Płażyńskiego oraz posła Grzegorza
Dolniaka. 

MM

Za nami zabrzańska odsłona 20. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena

W świecie przepięknych dźwięków
W Domu Muzyki i Tańca zabrzmiały „Cztery pory roku w Buenos Aires”
Astora Piazzolli oraz „Cztery pory
roku” Antonio Vivaldiego. Wykonane
jedynie z wykorzystaniem instrumentów smyczkowych utwory zachwyciły
publiczność, która długo nie pozwalała
artystom zejść ze sceny.
Litewska Orkiestra Kameralna powstała w 1960 r. W grudniu 2008 r. jej dyrygentem został Sergej Krylov. To jeden
z najbardziej utalentowanych skrzypków, regularnie zapraszany do najsłyn-
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niejszych sal koncertowych świata.
Kopalnia Guido zaprosiła z kolei na
koncert „Evening in New York”. To projekt z muzyką z Broadwayu – West Side
Story Leonarda Bernsteina i Porgy
and Bess George’a Gershwina w wykonaniu słynnego klarnecisty Michela
Lethieca & Friends.
Przypomnijmy, że Zabrze po raz drugi
stało się gospodarzem Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, obok Warszawy i Krakowa. Wyjątkowe przedsięwzięcie trafiło na Śląsk
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Litewska Orkiestra Kameralna zachwyciła publiczność
w Domu Muzyki i Tańca podczas koncertu przygotowanego w ramach 20. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena. W podziemiach Kopalni Guido wystąpił z kolei
słynny klarnecista Michel Lethiec.

Sergej Krylov i jego orkiestra

za sprawą dyrektor festiwalu Elżbiety
Pendereckiej i prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. Festiwal, który
odbywa się już od 1997 r., przedstawia dzieła Beethovena, a także innych
twórców, których zainspirowała muzyka tego wybitnego kompozytora. GOR

wokół nas

foto: Fortum

Kolejny krok na drodze do otwarcia w Zabrzu nowoczesnej elektrociepłowni

Tak instalacja prezentuje się z lotu ptaka

Ekologicznie i bardziej wydajnie
W ramach inwestycji, oprócz nowoczesnego kotła, Fortum wybudowało
niezależny komin oraz instalację odpopielania i odsiarczania spalin. Dodatkowo firma zdecydowała się na wykonanie nowatorskiej instalacji odżużlania
z zamkniętym zbiornikiem żużla. To
przyjazne dla środowiska nowatorskie
rozwiązanie nie było, jak dotychczas,
stosowane dla tego typu kotłów.
– Stare, wyeksploatowane urządzenia
wytwórcze w zabrzańskiej elektrociepłowni przepracowały w ciągu kilkudziesięciu lat nawet 300 tysięcy godzin.
Nowa, wydajna instalacja produkcyjna
pozwoli na bardziej efektywną produkcję
energii przy równoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń – mówi Adam
Kampa, manager ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum.
Zastąpienie wyłączonych urządzeń nowym kotłem wpłynie na obniżenie emisji zanieczyszczeń do wartości poniżej
określonych prawem limitów. Dla po-

równywalnej produkcji ciepła, emisja
tlenków siarki i azotu obniży się o około 30 procent, natomiast emisja pyłu
spadnie o około 70 procent.
– Budowa nowego kotła w Elektrociepłowni Zabrze jest pierwszym etapem procesu zastępowania wysłużonych instalacji działających w zakładzie od początku
lat 50. ubiegłego wieku. Jego finałem będzie uruchomienie nowej elektrociepłowni
Fortum dla Zabrza i Bytomia w 2018 roku.
Wówczas kocioł przejmie funkcję źródła
wspomagającego dla powstającego w Zabrzu zakładu – tłumaczy Adam Kampa.
Wartość inwestycji sięga 200 milionów euro. W nowej elektrociepłowni, w zależności od sytuacji na rynku,
będą mogły być wykorzystywane węgiel, biomasa albo paliwa alternatywne. W przypadku tych ostatnich chodzi o tzw. RDF, czyli silnie rozdrobnione
frakcje odpadów posiadające wartość
opałową. RDF ma stanowić nawet połowę wykorzystywanego paliwa i być

pozyskiwany również od lokalnych dostawców. Przewidziano także możliwość mieszania różnych rodzajów paliwa. Nowa elektrociepłownia będzie
zasilać w ciepło sieciowe prawie 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Jej możliwości produkcyjne wyniosą 220 MW, z czego 145

foto: Igor Cieślicki

Budowę nowego kotła w zabrzańskiej elektrociepłowni zakończyła właśnie firma Fortum. Trwająca od sierpnia 2014 roku,
warta łącznie 36 milionów złotych, inwestycja objęła demontaż jednego z wysłużonych kotłów i uruchomienie nowej jednostki wytwórczej. Nowoczesne, czyste i wydajne źródło ciepła zasili miejską sieć ciepłowniczą.

Konferencja poświęcona nowej inwestycji

MW przypadać będzie na produkcję
ciepła, a 75 MW na produkcję energii
elektrycznej. Wraz z nowym obiektem
powstać ma ponad 10 km nowej sieci
przesyłowej wykonanej z rur preizolowanych. Przedstawiciele Fortum zapewniają, że budowa nowego obiektu
nie wpłynie na wzrost cen. Wręcz przeciwnie, ma zapobiec podwyżkom, jakie
w przypadku braku modernizacji byłyby związane z karami nakładanymi
w przyszłości na zakład za przekraczanie emisji zanieczyszczeń. 

GOR
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W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna edycja akcji „Moda na polski”

W różnych odcieniach miłości

foto: TVZ

– Chcemy się zająć słowem
„miłość”, miłością w jej
różnych wcieleniach – tłumaczy Piotr Michna, nauczyciel z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr
12. – Zawsze staramy się pokazywać polszczyznę w jej różnorodności, a teraz będziemy pokazywać miłość w jej różnorodności – dodaje. „Moda na polski” to
przedsięwzięcie sceniczne, które zapoczątkowała śp. senator Krystyna Bochenek. Pierwsza edycja akcji miała
miejsce w Katowicach. – Prezentujemy tu
różne dokonania uczniów, a w tym roku
także i absolwentów zabrzańskich szkół
średnich. Są osoby, które tańczą, recytują,
śpiewają, grają na instrumentach, a więc
mamy pełny obraz twórczości młodzieży –
podkreśla Piotr Michna.
– „Moda na polski” to oderwanie się od
standardowych lekcji i ciekawy sposób,

by nauczyć się czegoś nowego. To fajne
doświadczenie zarówno dla tych, którzy
występują, jak i dla tych, którzy przyszli
tu jako widzowie – przekonuje licealista
Aleks Woźniak, zaznaczając, że wbrew
powszechnym opiniom wśród młodzieży panuje moda na polski. – Lubimy język polski, choć w dzisiejszych czasach coraz gorzej z czytelnictwem
pojmowanym w sposób tradycyjny. Młodzi ludzie czytają wprawdzie mniej, ale nie aż tak mało,
jak się o tym mówi. Czytanie jest
ważne, poszerza nasze horyzonty, rozbudza wyobraźnię i ciekawość świata. Zdarza się, że dla
niektórych osób język polski jest
piętą achillesową, ale moim zdaniem
dużą rolę odgrywają rodzice, którzy powinni zadbać o to, by ich dzieci ładnie się
wysławiały i sięgały po książkę – dodaje.
– Takie spotkania są dla młodych ludzi
bardzo ważne. Dzięki temu możemy nie
tylko pracować nad organizacją wspólnego przedsięwzięcia, ale także lepiej się
poznać i zintegrować – uważa licealistka
Agata Majewska.
Podczas tegorocznej odsłony akcji
w Miejskim Ośrodku Kultury można
było m.in. usłyszeć teksty Edwarda Stachury, monolog Marka Jona, zdobywcy
drugiej nagrody w konkursie na „Ślą-

foto: TVZ

foto: TVZ

Już po raz siódmy w Miejskim
Ośrodku Kultury spotkali się
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczący w akcji
„Moda na polski”. Tym razem
w centrum uwagi znalazło się
słowo „miłość”.

Występy uczniów

zaka Roku 2014”,
oraz koncert zespołu Leniwiec. – Chcemy
przekazać naszym rówieśnikom wrażliwość na teksty i znaczenie
słów. Chodzi o to, by uświadomić piękno naszego języka. Często nie zwracamy
większej uwagi na to, w jaki sposób się
wyrażamy – zaznacza Aleksandra Rojek
z Zespołu Szkół nr 10, która wspólnie
z kolegami wystąpiła na scenie.
– To muzyka inna od tej, której młodzież
słucha na co dzień. Chcemy trafić do słuchaczy z tekstami poezji śpiewanej i mamy
nadzieję, że nasz występ im się spodoba –
podsumowuje Adam Koziński z ZS nr 10.

MM

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ogłosiło konkurs dla gimnazjalistów

Plastyczne pomysły na czyste powietrze
Czyste powietrze to temat przewodni konkursu plastycznego dla
gimnazjalistów, ogłoszonego przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej. Do wygrania są cenne nagrody, w tym laptop.
To już kolejny konkurs plastyczny organizowany przez ZPEC. Wcześniej w zabawie wzięły udział najmłodsze dzieci, tym razem firma stawia wyzwanie
młodzieży. Konkurs ma tytuł „Razem
zadbajmy o czyste powietrze w Zabrzu” i właśnie tego tematu powinny
dotyczyć konkursowe prace.
– Wymogiem są jedynie wymiary pracy.
Cała reszta zależy od fantazji i pomysło-

14

wości twórców. Będziemy oceniać podejście do zagadnienia, wykonanie i pomysł
– wylicza Grzegorz Czochara z zarządu
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Zależy nam na podnoszeniu świadomości, również poprzez
zabawę. Mamy nadzieję, że konkurs
w sposób naturalny zwróci uwagę i zainteresuje młodych ludzi tematem czystego
powietrza, niskiej emisji, spalania węgla

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016

i śmieci w domowych piecach – dodaje.
Prace można składać do 20 kwietnia
w siedzibie ZPEC przy ulicy Goethego
3 w Zabrzu. Rysunek, wykonany dowolną techniką, musi być dostarczony
w formacie A2. Regulamin konkursu
można znaleźć na stronie www.zpec.
pl w zakładce „Akcja ekologiczna”. Nagrodą główną w konkursie jest laptop. Efekty konkursowych zmagań będzie można zobaczyć w Młodzieżowym
Domu Kultury przy ul. 3 Maja 12, gdzie
w dniach od 25 kwietnia do 13 maja zostaną zaprezentowane wszystkie prace.

SOR

wokół nas
Znamy koncepcje pomnika upamiętniającego postać profesora Zbigniewa Religi

Wybitny kardiochirurg w wizji artysty
– To wstępne prace, tzw. rzeźbiarski przegląd roboczy – mówi prof. Krzysztof
Nitsch. – Wchodzimy dopiero w ten temat. Należy go teraz rozwinąć, znaleźć
miejsce odpowiednie na daną realizację
i przystąpić do pracy – dodaje.
Pod wrażeniem przedstawionych projektów jest Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi. – To wygląda, jak gdyby pan profesor Nitsch ogłosił konkurs
dla samego siebie. Prace są bardzo różnorodne. Wybieramy nie tylko pomiędzy
różnymi kształtami, ale zupełnie różnymi
koncepcjami – podkreśla Jan Sarna.
Swojego faworyta ma prof. Marian
Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum
Chorób Serca. – Jest bardzo ciekawa forma symbolizująca harmonię dawcy z biorcą. Chętnie widziałbym ją w okolicy ratusza, ale każdy z projektów zasługuje na
uwagę – zastrzega prof. Marian Zembala.

foto: UM Zabrze

Do 15 kwietnia oddać można głos na wybrany projekt pomnika prof. Zbigniewa Religi. Szesnaście propozycji przygotował
znakomity rzeźbiarz prof. Krzysztof Nitsch. Ich fotografie dostępne są na stronie www.um.zabrze.pl.

Profesor Krzysztof Nitsch

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przyznaje, że ma swoje preferencje, ale nie chce ich zdradzać,
dopóki na temat propozycji nie wypowiedzą się zabrzanie. – Z pokorą przyjmę wybór inny niż mój – uśmiecha się
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Mieszkańcy mogą głosować na wy-

braną rzeźbę wysyłając e-maila
na
adres
pomnik@um.zabrze.pl.
W mailu należy podać numer rzeźby
lub jej tytuł oraz imię, nazwisko i numer telefonu. Zgłoszenia można wysyłać do 15 kwietnia do godziny 23.59.
– Każdy mieszkaniec może wysłać tylko jedno zgłoszenie – zwraca uwagę
Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Wśród
osób, które wyślą zgłoszenia, zostanie
rozlosowanych dziesięć nagród. Na
zwycięzców czekają książki oraz płyty
z filmem „Bogowie” – dodaje.
Prof. Krzysztof Nitsch urodził się
w 1948 r. w Mikulczycach. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof.
Jerzego Bandury. Od 1983 r. prowadzi pracownię medalierstwa i małych form rzeźbiarskich. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach
British Museum w Londynie, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum
Sportu w Lozannie oraz Muzeum
Toyamura w Japonii.

GOR

O zagrożeniach współczesnego świata dla dzieci rozmawiali eksperci w Gimnazjum nr 24

Właściwa opieka to też zdrowa dieta

Otwarta konferencja z cyklu „Zagrożenia współczesnego świata dla Ciebie i Twojego dziecka” odbyła się 22 marca w Gimnazjum nr 24. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało „Mamo,
Tato – zdrowo żyję i dużo umiem”.
– To już czwarte nasze spotkanie. Tym razem jest ono poświęcone właściwiej opiece nad dzieckiem, a częścią tej opieki jest
właśnie zdrowe żywienie, dieta, która ma
służyć fizycznemu i psychicznemu rozwojowi dziecka – tłumaczy Elżbieta Baran,
pedagog w Szkole Podstawowej nr 30,
która razem ze swoją koleżanką po fachu z pobliskiego Gimnazjum nr 24 Renatą Aust zainicjowała cykl konferencji. – Wspólnie doszłyśmy do wniosku, że
warto zrobić cykl ciekawych pogadanek,
które wyszłyby poza lekcje wychowawcze.
Chciałyśmy zorganizować spotkanie dla

szerszego grona słuchaczy. Z naszych informacji wynika, że najbardziej efektywna
była konferencja poświęcona bezpieczeństwu w sieci. To temat aktualny dla każdego – dodaje.
Podczas tegorocznej konferencji poruszona została m.in. kwestia leków i suplementów diety. – Bardzo się cieszę,
że są osoby zainteresowane tą tematyką.
Trzeba myśleć racjonalnie, nie można dać
się zmanipulować koncernom, które oferują nam pseudozdrowe produkty. Zdrowe myślenie przekłada się na zdrowe życie
– mówi pielęgniarka Alicja Wilk.

– Na początku ciężko jest zastosować
wszystkie zdrowe zasady w codziennym życiu, bo musimy stoczyć walkę z utartymi
schematami. Polacy, niestety, mają tendencję do tego, że obiad kojarzy im się z ziemniakami i schabowym z kapustą. W taki też
sposób dokonują zakupów. A tak naprawdę tyle samo czasu, pieniędzy i wysiłku włożymy w przygotowanie czegoś zdrowszego. Innym często popełnianym błędem jest
zmuszanie dzieci do jedzenia. W ten sposób
zaburzamy nieświadomie ośrodek głodu
i sytości, robiąc dziecku krzywdę. Dziecko
zmuszane do jedzenia ma potem większą
tendencję do otyłości – dodaje.
W konferencji uczestniczyli m.in. nauczyciele i rodzice uczniów. Spotkanie
było okazją do wymiany doświadczeń
i refleksji dotyczących wychowania
dziecka. 
MM
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Za nami Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

16

Na scenie DMiT wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

foto: UM Zabrze

– Rozbudowa kampusu uczelni,
unowocześnienie bazy dydaktycznej i poszerzenie oferty edukacyjnej spowodowały, że Politechnika
Śląska stała się jednym z symboli
miasta. Symboli, które przyczyniają
się do ugruntowania marki Zabrza
jako miasta nauki – podkreślała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wręczając nagrodę.
Zabrzańskie Ateny trafiają co
roku do osób i instytucji przyczyniających się do umacniania wizerunku miasta jako ośrodka nauki i innowacyjnej gospodarki.
– To wielki zaszczyt dla mnie stanąć przed państwem z tą nagrodą w ręce. Traktuję to jako wyraz
uznania dla naszej wspólnej działalności w Zabrzu na rzecz naszej
uczelni – zaznaczał prof. Andrzej
Karbownik.
Przygotowany w Domu Muzyki i Tańca koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” był jednym
z punktów programu odbywającej się w marcu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Jej uczestnicy odwiedzili
także Kopalnię Guido. – Spotykamy się, aby dyskutować różne
kwestie związane z działalnością
naszych uczelni, szkolnictwa wyższego, rozwiązań systemowych,
a także spraw bieżących – tłumaczy prof. Karbownik. 
SOR

Uroczystość była okazją do uhonorowania rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika (z lewej)

Popisy artystów zachwyciły publiczność

foto: UM Zabrze

Zabrzańską Atenę za
wkład w rozwój kampusu
Politechniki Śląskiej w naszym mieście otrzymał
rektor uczelni profesor
Andrzej Karbownik. Statuetkę odebrał na scenie Domu Muzyki i Tańca, który gościł w marcu
uczestników Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

foto: UM Zabrze

Rektorzy z całej Polski gościli w Zabrzu
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Galeria Café Silesia zaprasza w kwietniu na wystawę prac światowej sławy artysty

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Lech Majewski w zabrzańskim muzeum

Lech Majewski i Janusz Kapusta w Galerii Café Silesia

To wydarzenie bez precedensu! Lech Majewski, światowej sławy malarz, reżyser filmowy i teatralny, poeta i kompozytor,
zaprezentuje swoje prace w Zabrzu. Wystawę „WIDEOFRESKI
Lecha Majewskiego” będzie można podziwiać w Galerii Café
Silesia. Jej wernisaż zaplanowano na 7 kwietnia.
– Wideoarty to ruchome obrazy z projektorów multimedialnych. To swoiste przeniesienie obrazów filmowych do galerii
czy muzeum – tłumaczy Jadwiga Pawlas-Kos z Muzeum Miejskiego w Zabrzu, kurator wystawy. – Połowa naszej
ekspozycji to cykl poświęcony tryptykowi inspirowanemu arcydziełami dawnych mistrzów malarstwa, składającemu
się z filmów „Ogród rozkoszy ziemskich”,
„Młyn i krzyż” oraz „Onirica” – filmu poświęconego poezji Dantego. Jest też cykl
zatytułowany „Krew poety”, nawiązujący
do filmu „Szklane usta”. Uzupełnieniem
ekspozycji będzie projekcja znanego
i nagradzanego filmu Dagmary Drzazgi
„Świat według Bruegela” – dodaje.
Lech Majewski urodził się w 1953 r.
w Katowicach. Początkowo studiował malarstwo na katowickim wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Następnie rozpoczął naukę na
Wydziale Reżyserii PWSFTViT w Łodzi,
gdzie obronił dyplom w 1977 r. Filmo-

wym debiutem artysty był „Rycerz”
(Polska, 1980 r.), przypowieść z czasów
średniowiecza, dobrze oceniona przez
krytykę w Wielkiej Brytanii i USA. Już
w Ameryce artysta zrealizował kolejny
obraz, „Lot świerkowej gęsi”, oparty na
własnej debiutanckiej powieści „Kasztanaja”. Dużym sukcesem komercyjnym okazał się sensacyjny „Więzień

z Rio”, zrealizowany w Rio de Janeiro
przez Majewskiego wspólnie z Ronaldem Biggsem, „mózgiem” słynnego
napadu stulecia w Anglii. Wkrótce artysta rozpoczął współpracę z hollywoodzkim studiem Davida Lyncha „Propaganda Films”.
W filmografii Lecha Majewskiego
szczególną pozycję zajmują utwory o artystach-outsiderach żyjących
w świecie własnej wyobraźni, utalentowanych, wrażliwych, zbuntowanych,
kończących tragicznie. Wyrazem tego
jest m.in. zrealizowany w 1999 r. film
„Wojaczek”. Dwa lata później powstał
„Angelus”, wizjonerski film o śląskich
malarzach prymitywistach i ich metafizycznym niemal dążeniu do zwalczania
zła świata. Dzieła artysty prezentowane były na prestiżowych festiwalach filmowych, m.in. w Cannes, Wenecji, Berlinie, Toronto, Rzymie, Nowym Jorku,
Rio de Janeiro, Chicago, Londynie, Barcelonie, Jerozolimie, Moskwie i Montrealu, zdobywając wiele nagród.
Od 1993 r. Lech Majewski zajmuje się
też reżyserowaniem spektakli teatralnych i operowych, często według własnego scenariusza, libretta, scenografii, a nawet muzyki. Artysta publikuje
też liczne teksty literackie. Wydał kilka
tomików poezji, m.in. „Baśnie z tysiąca
nocy i jednego miasta”, „Poszukiwanie
raju”, „Mieszkanie”, „Muzeum mojej nędzy”, „Święty Sebastian” oraz powieści
„Szczury Manhattanu”, „Pielgrzymka
do grobu Brigitte Bardot Cudownej”,
„Hipnotyzer” i „Manhattan Babilon”.
Lech Majewski mieszka w Wenecji i Nowym Jorku, ale wraca często do Polski,
zwłaszcza na rodzinny Śląsk.

WG

W stronę Schulza
Muzeum Miejskie w Zabrzu postanowiło pójść za ciosem
i już szykuje kolejną wyjątkową ekspozycję. Jej bohaterem
będzie Bruno Schulz, polski prozaik, grafik, malarz, rysownik
i krytyk literacki, autor słynnych „Sklepów cynamonowych”
i „Sanatorium pod Klepsydrą”. Na wystawie będzie można
zobaczyć rysunki i grafiki Schulza oraz prace współczesnych
polskich artystów zafascynowanych jego twórczością.
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016
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Trochę historii

– Dokończenie budowy Drogowej
Trasy Średnicowej ma ogromne znaczenie dla Zabrza i całej aglomeracji. Otwarcie drogi sprawia, że nasz region staje się
jeszcze bardziej atrakcyjny pod względem
komunikacyjnym, a to z pewnością dostrzegą kolejni inwestorzy. Cieszę się, że
dzięki wspólnemu wysiłkowi samorządów
udało się przezwyciężyć problemy związane z finansowaniem budowy – podkreśla
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
– Fakt, że oddajemy do użytku DTŚ, dowodzi, że tak naprawdę mamy metropolię, nawet jeśli procedury prawne nad
ustawą metropolitalną jeszcze trwają.
Dzięki wspólnym działaniom miast i wo-

jewództwa, mimo trudności, zdołaliśmy zakończyć tę inwestycję.
To droga, która łączy śląskie miasta i ułatwia życie ich mieszkańcom – podkreśla marszałek województwa śląskiego
Wojciech Saługa.
Otwarcie ostatniego z gliwickich odcinków trasy oznacza zakończenie
trwającej ponad 30 lat budowy arterii
łączącej Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Koszt jej stworzenia szacowany jest
na 3,5 mld zł. – Połowę tej kwoty pochłonęła budowa trasy w Zabrzu i Gliwicach
– zwraca uwagę Andrzej Bauer, prezes
spółki DTŚ S.A.
– Przejście przez te miasta było ogromnym wyzwaniem inżynierskim – dodaje
Ireneusz Maszczyk, prezes spółki w latach 1993–2012.

Przypomnijmy, że długość DTŚ na terenie Zabrza to 7,65 km. W Gliwicach DTŚ
ma 8,07 km długości. Na tym odcinku łączy się m.in. bezpośrednio z autostradą A1, a poprzez łącznice węzła
autostradowego również z autostradą A4. A to oznacza prawdziwe okno
na świat!
– Ten, kto od pół wieku jeździ drogami
naszego regionu, wie, jakie znaczenie ma
ta trasa. Powinniśmy dalej dążyć do integracji naszego regionu, tak, by wkrótce połączyć tą drogą Gliwice z Dąbrową Górniczą – podsumowuje
profesor Jerzy Buzek, były
premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
GOR

Trasa drogowa relacji Katowice – Gliwice pojawiła się w planach zagospodarowania województwa już
w 1958 r. Jednakże prace planistyczne zintensyfikowano dopiero w drugiej połowie lat 70. XX wieku.
W 1977 r. drogę wpisano do generalnego planu zagospodarowania przestrzennego i nadano jej nazwę Drogowa Trasa Średnicowa. Prace budowlane rozpoczęły się w 1986 r. Po kilku latach zostały one
wstrzymane ze względu na problemy finansowe. W 1993 r. inwestorem zastępczym stała się spółka
DTŚ S.A. W 1994 r. DTŚ została wprowadzona do wykazu inwestycji centralnych i nastąpiło wznowienie
budowy. W latach 1986–1998 budowa trasy finansowana była z budżetu centralnego. W 1998 r. rząd RP
podpisał pierwszą umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą kredytu współfinansującego
budowę DTŚ. W kolejnych latach budowę finansowano z rezerwy subwencji ogólnej, środków własnych
poszczególnych miast, kredytów z EBI oraz środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Otwarcie trasy
w Gliwicach

foto: Igo

r Ci e

DTŚ w liczbach:
ślic
ki

foto: Igo
r Ci e

ślic
ki

31,3 km długości
29 węzłów
47 wiaduktów
3 tunele
8 mostów
12 kładek dla pieszych
9 przejść podziemnych
733,3 mln zł
to koszt budowy DTŚ
w Zabrzu

41,7 mln zł
to środki własne miasta

Średnicówka
w Zabrzu
Drogowa Trasa Średnicowa przebiegająca w granicach Zabrza na długości
7,65 km. Jako pierwszy
do użytku został oddany
w 2011 r. odcinek o długości 4,7 km pomiędzy granicą z Rudą Śląską a węzłem
z ul. gen. de Gaulle’a.
W ramach prac przygotowawczych do jego budowy
wyburzono 80 budynków
i przygotowano 382 mieszkania na sąsiadującym
z DTŚ osiedlem Jodłowa.
W sierpniu 2014 r. do użytku oddany został budowany dwa lata odcinek drogi
pomiędzy rondem Sybiraków a granicą z Gliwicami.
Ma on 2,95 km długości.
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016
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foto: DTŚ S.A.

Fragmenty trasy w Zabrzu

wokół nas
Miejski Ogród Botaniczny zaprasza już na wiosenne spacery

Wśród budzącej się do życia przyrody

foto: Igor Cieślicki

na terenie ogrodu założono rosarium,
w którym posadzono dwa i pół tysiąca
sztuk róż aż 64 odmian.
W tym roku Miejski Ogród Botaniczny
po raz pierwszy zaprasza już w kwietniowe weekendy. W soboty czynny będzie w godzinach 11.00-18.00, a w niedziele w godzinach 10.00-18.00.
foto: Igo
r Ci e
ślic
ki

GOR

Miejski Ogród Botaniczny to idealne miejsce na spacer

Pod względem bogactwa zgromadzonej tu przez lata kolekcji roślinnej, zabrzański ogród botaniczny to
najbogatszy zbiór na Górnym Śląsku,
o wyjątkowym charakterze ekologicznym, zdrowotnym i naukowym. Rośnie tu około pięć tysięcy okazów drzew

i krzewów. Bogata jest kolekcja roślin
pochodzących praktycznie ze wszystkich stref klimatycznych. Ogród dzieli się na część botaniczną, nawiązującą
do ogrodów w stylu francuskim, oraz
parkową z placem zabaw, terenami gospodarczymi i szklarniami. W 2004 r.

Ogród zachwyca kolorami

Trwają przesłuchania 62. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka

Zatańczą i zaśpiewa ją
Przesłuchania odbywają się w Miejskim
Ośrodku Kultury przy ul. 3 Maja, Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie
oraz Młodzieżowym Domu Kultury nr
2. Uczestnicy będą oceniani przez profesjonalnych jurorów, m.in. dyrektora
Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach Adama Pastucha oraz zastępcę dyrektora ROK Małgorzatę Mazur.
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Szczegółowy harmonogram przesłuchań dostępny jest na stronie
www.mdk2.zabrze.pl. Koncerty galowe odbędą się 25 kwietnia w Teatrze
Nowym. Na godzinę 10 zaplanowano
Galę Teatrów, o godzinie 17 rozpocznie się Koncert Galowy Dnia Muzyki
i Tańca.

GOR

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016

foto: Igor Cieślicki

Ruszyły przesłuchania konkursowe 62. Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka. W tym roku zgłosiło się 1,1 tysiąca uczestników. Będą rywalizować w ramach
Dnia Teatru, Dnia Tańca i Dnia Muzyki.

Historia festiwalu ma już ponad 60 lat

foto: Igor Cieślicki

Wiosna na dobre zagościła w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Zielona oaza
w centrum miasta zaprasza w pogodne kwietniowe weekendy do zwiedzania i podziwiania
kwitnących roślin i rozwijających się pierwszych liści.

wokół nas
Rozliczając się z fiskusem pamiętaj o organizacjach pożytku publicznego

1 procent, który wiele znaczy

W tym roku wyjątkowo do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w sobotę, mamy czas na rozliczenie
się z fiskusem. Wypełniając deklarację PIT pamiętajmy o przekazaniu 1 procenta podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Poniżej publikujemy listę placówek działających w naszym mieście.
1.

Stowarzyszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Śląsk” w Zabrzu 

KRS 0000001638

2.

Turystyczny Klub Żeglarski „Klar” z siedzibą w Zabrzu 

KRS 0000001816

3.

Stowarzyszenie na rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i Daj Żyć”  KRS 0000002937

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. Matki Teresy z siedzibą w Zabrzuń 

KRS 0000003102

5.

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu 

KRS 0000004507

6.

Stowarzyszenie na rzecz Zwalczania Chorób Układu Oddechowego 

KRS 0000004868

7.

Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu 

KRS 0000008190

8.

Fundacja na rzecz Szkół Katolickich 

KRS 0000032332

9.

Stowarzyszenie Muzyczne „Preludium” przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 
KRS 0000039900

im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu 
10. Fundacja „Nadzieja – Dzieci” 

KRS 0000040274

11. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych 

KRS 0000049628
KRS 61302

12. Fundacja Betlehem Dom Chleba 

KRS 0000069136

13. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi 
14. Stowarzyszenie „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

KRS 97903

Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu 
15. Klub Abstynentów „Nowe Życie” w Zabrzu 

KRS 0000111765

16. Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca 

KRS 0000137133

17. Fundacja Rozwoju Edukacji i Pomocy Społecznej 

KRS 0000147543

18. Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków

KRS 0000204986

19. Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca 

KRS 0000219230

20. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” 

KRS 223459

21. Stowarzyszenie „Integracja” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu nr 48 
KRS 0000234028

z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu 
22. Stowarzyszenie Sport-Med. 

KRS 0000249468

23. Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań” 

KRS 0000288303

24. „Piastun – Wyrównywanie Szans” 

KRS 0000292978

25. Fundacja „Andrzej” na rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu 

KRS 0000307781

26. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie 

KRS 0000321492

27. Stowarzyszenie „Dogi Adopcje” 

KRS 0000321930

28. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu 

KRS 0000332226

29. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Zabrzu 

KRS 0000344726

30. Stowarzyszenie Fenix 

KRS 0000351884

31. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „77” im. Norberta Kroczka 

KRS 0000382973

32. Fundacja Górnika Zabrze

KRS 0000414081
KRS 587319

33. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pogoń 1945” Zabrze 
Organizacje pożytku publicznego z siedzibami poza Zabrzem, działające na terenie Zabrza:

KRS 69411

34. Stowarzyszenie Transplantacji Serca Koło Zabrze 
35. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Zabrzu 

KRS 421193
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016
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ZPWiK

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap II

Przyłącz się do większości!
16.400 mieszkańców już podłączonych
do nowej sieci kanalizacji sanitarnej

226 mln zł to łączny koszt
II etapu przedsięwzięcia

99 mln zł to wysokość

dofinansowania z Funduszu Spójności

Jak przyłączyć się
do kanalizacji sanitarnej?

Ważne!
Wkrótce ruszają unijne kontrole!

Krok

1

• Dofinansowany ze środków unijnych II etap poprawy
gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu to m.in. 76 km nowej
kanalizacji sanitarnej.

Krok

2

• Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach istnieje obowiązek przyłączenia nieruchomości
do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
• W przypadku niepodłączenia się mieszkańców do kanalizacji:
- przyznane dofinansowanie podlega częściowemu zwrotowi
- właścicielowi nieruchomości grozi grzywna

Wspólnie uniknijmy kar! Przyłącz

się!

Krok

3

Krok

4

Zgłoś się telefonicznie (32 277 62 93, 277 62 80)

lub osobiście do Jednostki Realizującej Projekt przy
ul. Targowej 2, II piętro (poniedziałek-piątek: godz. 8.0014.00). Otrzymasz wsparcie techniczne i dokumentację.

Wykonaj przyłącze we własnym zakresie
lub zleć prace wyspecjalizowanej firmie.

Zgłoś się do Biura Obsługi Klienta ZPWIK przy

ul. Wolności 215 (tel. 32 275 52 26, poniedziałek:
godz. 7.00-17.00, wtorek-piątek: godz. 7.00-15.00)
z wnioskiem o dokonanie odbioru technicznego przyłącza.

Podpisz w Biurze Obsługi Klienta (po dokonaniu
odbioru technicznego) umowę z ZPWiK na dostawę
wody i odprowadzanie ścieków.

Z nami zyskasz:
konsultacje projektowe • konsultacje wykonawcze • konsultacje finansowe

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT 2
www: fs.zabrze.pl
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Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Atrakcyjne

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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Policjanci i artyści z Kabaretu Młodych Panów namawiali do wzajemnej życzliwości

Kabaretowy patrol na ulicach

Bożena. – A wystarczy podejść z szacunkiem do drugiego człowieka, powiedzieć jedno dobre słowo, uśmiechnąć
się. Grzeczność i kultura, tyle wystarczy
– podkreślała kobieta.
– Takie akcje pomagają promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale
również promują życzliwość. Mam nadzieje, że to się udzieli również pieszym
czy pasażerom w autobusie.
foto: Ren
at a
W codziennym ruchu
Ma
tys
ik
drogowym brakuje nam tej życzliwości, kultury i uśmiechu.
Stąd ta inicjatywa, żeby

foto: Renata Matysik

Artyści z Kabaretu Młodych Panów w niecodziennych rolach

W drodze na patrol

zachęcić ludzi do uprzejmości – podsumowuje komisarz Krzysztof Ciach, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu. 
SOR

foto: Renata Matysik

– Czy pan się dzisiaj uśmiecha? – pytali przy placu Teatralnym zaskoczonych
kierowców satyrycy. Najpierw była
zdziwiona mina, a później na twarzach
pojawiał się uśmiech. Cel został zatem
osiągnięty.
– Sam jestem kierowcą i wiem, że jeśli
zatrzymuję się i z uśmiechem przepuszczam kogoś przez pasy, to zawsze ten
ktoś odwzajemnia uśmiech. To jest reakcja łańcuchowa – mówi Robert Korólczyk z Kabaretu Młodych Panów.
Akcja „Bądź uprzejmy” ma promować
życzliwe zachowanie wśród kierowców
i pieszych. Ruszyła z inicjatywy studentów Politechniki Śląskiej. – Naszym celem jest to, żeby każdy
zrozumiał, że dobro wraca –
podkreślają Magdalena
Chrzan i Olga Ogońska,
organizatorki akcji (na
zdj. obok).
Policyjne działania to
jedna z odsłon przedsięwzięcia. Tym razem
do współpracy przyłączył się Kabaret Młodych
Panów z Rybnika. Łączone,
nietypowe patrole pojawiły się
w kilku miejscach Zabrza i bardzo
spodobały się zarówno kierowcom, jak
i pieszym. – Jestem bardzo pozytywnie
zaskoczony, superinicjatywa. Taka akcja
pomaga zmniejszyć agresję na drogach,
a tego przecież codziennie doświadczamy. Mam nadzieję, że takich akcji będzie
więcej – mówił Rafał, jeden z zatrzymanych kierowców.
– Ja się codziennie uśmiecham i jestem
pozytywnie nastawiona, ale niektórym
trzeba trochę pomóc – śmiała się pani

foto: Renata Matysik

To był bardzo nietypowy patrol policyjny. Kierowców
i przechodniów w centrum
miasta zatrzymywali funkcjonariusze, którym towarzyszyli... artyści z Kabaretu Młodych
Panów. Wspólnie wręczali naklejki i ulotki promujące akcję
„Bądź uprzejmy”.

Kierowcom bardzo podobała się akcja
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016
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Chór Resonans con tutti zachwyca słuchaczy już od 45 lat

Na przestrzeni lat występowało w nim około dwóch tysięcy osób. Obecnie liczy 80
śpiewaków, których można
usłyszeć podczas 40–60 koncertów rocznie. Otrzymanych
nagród nie sposób wręcz zliczyć. Chór Resonans con tutti
świętuje właśnie 45-lecie istnienia. Z tej okazji w kościele
św. Wawrzyńca w Mikulczycach przygotowany został wyjątkowy koncert.

24

Waldemar Gałązka dyryguje chórem od 20 lat

foto: TVZ

życiu. Wtedy poznałem
moją żonę. Jes t e ś m y
j e d n y m z wielu małżeństw chóralnych. To
był też czas, kiedy poznałem pana profesora Kroczka. Był naszym
wychowawcą, mentorem. Był to czas, który ukształtował nas
wszystkich. Także teraz, po prawie 20
latach, kiedy jestem już poza chórem,
z przyjemnością tu wracam. Mam możliwość wykonać utwór „Mesjasz”, który śpiewałem ostatni raz chyba w 1988
roku. To niesamowita frajda – podkreśla
Marek Przybyła.
Podczas wyjątkowego koncertu na
scenie mogli się pojawić zarówno rodzice, jak i dzieci, bo pasja do śpiewania została przekazana kolejnym pokoleniom. Jubileuszowy koncert był
świetną okazją do takiego występu.
– Często jest tak, że śpiewa tata i syn, mama
i córka, co świadczy
o tym, że te osoby, które kiedyś były w chórze,
chcą powierzać nam
swoje dzieci – mówi
Waldemar Gałązka,
dyrygent chóru.
Barbara Sitkiewicz przyznaje, że
do śpiewania w chórze namówiła
ją mama, która sama występowała
w chórze. – Bardzo jej zależało, żebym

foto: TVZ

foto: TVZ

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016

trafiła do Resonansu.
Na początku bardzo się
opierałam, ale w końcu
pan Waldek przyszedł
do szkoły i tak się stało, że jednak tu jestem –
śmieje się młoda śpiewaczka.
Najbardziej znany zabrzański chór
powstał w IV Liceum Ogólnokształcącym i początkowo był chórem szkolnym. Z czasem dołączały osoby spoza
szkoły, grupa rozrastała się, pojawiły
się pierwsze propozycje wyjazdów na
konkursy zagraniczne.
– W 1970 roku chór został założony
przez mojego męża, którego ściągnęłam do IV LO w Zabrzu, bo sama już

foto: TVZ

foto: TVZ

W murach świątyni zabrzmiało 2 kwietnia oratorium Mesjasz Georga Friedricha Händla. Chórzystom towarzyszyła
Gliwicka Orkiestra Kameralna oraz soliści: Marta Brzezińska (sopran), Agata
Piękosz-Pierszalik (alt), Łukasz Nowak
(tenor) i Dawid Biwo (bas). Okazja do
świętowania była podwójna, ponieważ
obchody jubileuszu chóru połączono
z 80. urodzinami Marii Kroczek, współzałożycielki Resonansu con tutti.
– To osoba z wielką pasją, bardzo pracowita.
Niesamowicie
ważny
jest dla niej etos pracy.
Kocha młodzież, jest też
wymagająca. Pani Maria to taka mama chóru
– uśmiecha się Arlena
Różycka-Gałązka, instruktorka emisji
głosu i II dyrygent chóru.
– Pani Maria i jej świętej pamięci mąż to
wspaniałe
osobistości. Ludzie, którzy wiele
nas nauczyli. Myślę, że
należy ich naśladować
– mówi Grażyna Wodzińska, jedna z byłych chórzystek.
Podwójne święto chóru było okazją do
spotkania dawnych i obecnych śpiewaków. – Czas, kiedy śpiewałem w chórze,
był najwspanialszym okresem w moim

foto: archiwum chóru

Rozśpiewany jubileusz

wokół nas
Koncert był okazją do podziękowania Marii Kroczek za lata pracy

foto: UM Zabrze

tam pracowałam od roku jako nauczyciel fizyki. Zależało mi bardzo na tym,
żeby rozśpiewać młodzież. Tak się to zaczęło – wspomina Maria Kroczek, kierownik chóru.
Zespół odnosił kolejne sukcesy i rósł
w siłę. Przez lata w zespole śpiewało około dwóch tysięcy osób, zawarto też... 80 małżeństw. Dziś często
śpiewają dzieci dawnych chórzystów.
Po śmierci Norberta Kroczka kierowaniem chórem zajęli się Maria Kroczek, Waldemar Gałązka oraz Arlena Różycka-Gałązka. Teraz właśnie
to małżeństwo przejmie pałeczkę
od pani Marii, która, jak sama mówi,
przechodzi na muzyczną emeryturę.
– Wiele lat minęło od momentu, kiedy
zacząłem dyrygować chórem. Zaczynałem jako chłopak, nazywano mnie
„młodym” – wspomina Waldemar Gałązka. – Tym, co cementuje zespół, jest
miłość do śpiewu, poza tym wspaniałe towarzystwo, sprawa kontynuowania pewnej idei, która
została 45 lat temu zapoczątkowana przez małżeństwo
państwa Kroczków. To są
pewne relacje, które przez
całe życie się utrzymują –
dodaje.
– Bardzo się cieszę, że
młodzież przychodzi do
nas na próby, że nie chodzą wtedy po mieście bez
celu. A widzę, że u nas łapią bakcyla, ta pasja ich
ogarnia i czują, że robią coś
wartościowego. Pracujemy
z mężem w chórze już 25 lat,
czujemy, że to też nasze urodziny
i bardzo ważne święto – podsumowuje Arlena Różycka-Gałązka.
– Chór Resonans con tutti od ponad
czterech dekad jest jedną z artystycznych wizytówek Zabrza. Może się pochwalić wieloma prestiżowymi nagrodami oraz udziałem w krajowych
i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Sukcesy były możliwe dzięki niezwykłej energii założycieli, świętej pamięci Norberta Kroczka oraz
pani Marii Kroczek. Niezwykle cenny
jest wkład dyrygentów. Państwo Arlena i Witold Gałązkowie umiejętnie wydobywają i rozwijają talenty wokalne
młodych chórzystów. Dziękujemy za
wszystko, co zrobiliście nie tylko dla
chóru, ale także dla promocji muzyki
chóralnej i rozwoju kultury w mieście
– podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.

SOR

Jestem spokojna o przyszłość chóru
Rozmowa z Marią Kroczek,
współzałożycielką chóru Resonans con tutti
Jak to się stało, że pani – nauczycielka fizyki
– zajęła się chórem i muzyką?
Mój tata grał na skrzypcach, a ja, jako kilkuletnie dziecko, na pianinie. Tata myślał wtedy, że będę muzykiem, widział, że jestem
utalentowana. Niestety, tatę internowali i nigdy nie wrócił, a moja
mama nie przywiązywała do tego takiej wagi. Chodziłam do szkoły
muzycznej, ale nie wiązałam z muzyką swojej przyszłości. Ostatecznie zostałam nauczycielem fizyki, ale muzyka zawsze we mnie była
i cały czas za mną chodziła. Zawsze lubiłam śpiewać i grać. Potem
poznałam męża i wszystko się zaczęło.
Przechodzi pani na muzyczną emeryturę.
Jakie emocje towarzyszą takiej chwili?
To szczególny moment dla chóru, bo obchodzi 45-lecie. A ja założyłam sobie, że będę pracować do 80 lat i wtedy skończę moją karierę
chóralną. Moim marzeniem było, żeby na zakończenie zaprezentować największe dzieło oratoryjno-muzyczne jakim jest „Mesjasz”.
Doprowadziłam do tego i jestem niezmiernie dumna. Myślę, że należy odejść w dobrym momencie, kiedy coś dobrze się zrobiło.
Komu przekazuje pani pałeczkę?
Po śmierci męża, 22 lat temu, dyrygentem został Waldemar Gałązka, który był wtedy na II roku studiów. Początkowo słyszałam głosy,
że nie robię dobrze przekazując chór komuś, kto nie ma jeszcze doświadczenia. Ale mnie się wtedy zdawało, że skoro był w chórze od
1985 roku, czyli już przez dziewięć lat obserwował mojego męża,
sam poszedł na studia, bo to była jego pasja, a mąż też pokładał
w nim nadzieję, myśląc, że to będzie jego następca, uznałam, że
to będzie dobra decyzja. Tak się złożyło, że Waldemar musiał przejąć pałeczkę z marszu, podczas konkursu, kiedy zmarł mój mąż,
a nie dyrygował wtedy jeszcze tym chórem. Ale wtedy zadyrygował
i wszystko się udało. Myślę, że on po tych 22 latach jest absolutnie
przygotowany do tego, żeby ich prowadzić. Jestem spokojna.
Rozmawiała: Renata Matysik

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016

25

lekcja historii
Kolejna dzielnica Zabrza obchodzi w tym roku jubileusz istnienia

Maciejów, czyli fragmenty z 240-letniej historii

W 1830 r. w kolonii Maciejów w 20 domach mieszkało 101 osób. Wszystkie
one były katolikami należącymi do parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. Piętnaście lat później w tych samych dwudziestu domach mieszkało 130 osób.
Nadal byli to jedynie katolicy. W kolonii
mieszkał jeden kołodziej, dwóch szewców, hodowano 68 sztuk bydła i 32 świnie. Najbliższa karczma znajdowała
się w pobliskim Gwozdku (nazywanym
również Hammerkretscham, co można
przetłumaczyć jako Karczma Kuźnicza,
a zlokalizowanym w okolicy skrzyżowania obecnych ulic Wolności i Kondratowicza) będącym częścią Starego Zabrza.
W 1861 r. w Maciejowie stało 25 budynków mieszkalnych i 41 budynków gospodarczych, a wieś liczyła 188 mieszkańców (trzy lata wcześniej było ich 190,
w tym jeden ewangelik należący do parafii w Gliwicach). Należało do nich 160
mórg pól, określonych jako wilgotne
i piaszczyste grunty. Hodowali 10 koni,
30 sztuk bydła i 14 świń.
1 grudnia 1871 r. odbył się w Prusach
spis powszechny. W Maciejowie policzono, że w 25 budynkach mieszkało 40 rodzin liczących łącznie 186 osób. Wszystkie posiadały obywatelstwo pruskie
i wszystkie były katolikami. Wśród nich
było 91 mężczyzn i 95 kobiet. Prawie połowa z nich, bo aż 91 osób, była analfabetami. Pisać i czytać umiało 40 osób
powyżej 10. roku życia, a 55 dzieci miało
poniżej dziesięciu lat. We wsi mieszkały
w tym czasie dwie osoby głuchonieme.
W tym samym spisie ustalono, że we
wspomnianym już Gwozdku, nadal będącym częścią Starego Zabrza, w 30 domach mieszkało 309 osób.
Od 1873 r. Maciejów należał administracyjnie do nowo utworzonego po-
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foto: ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Tak jak i Kończyce, tak Maciejów (Mathesdorf) obchodzi
w tym roku 240. rocznicę założenia przez Macieja Wilczka,
od imienia którego nosi swą
nazwę. Ostatecznie powstało
tam 20 gospodarstw, a w 1783
roku mieszkało 77 osób,
w tym jeden obcokrajowiec.

Maciejów, Gwozdek i Kuźnica na fragmencie
mapy z 1901 roku

wiatu zabrskiego, wydzielonego z powiatu bytomskiego. Podlegał okręgowi
urzędowemu Makoszowy, tam również
znajdował się urząd stanu cywilnego,
w którym maciejowianie zgłaszali urodzenia, małżeństwa i zgony.
Kolejne dane dotyczące Maciejowa pochodzą ze spisu powszechnego przeprowadzonego 1 grudnia 1885 r. Dowiadujemy się z niego, że powierzchnia wsi
wynosiła 53 ha, z czego 38 ha zajmowały pola uprawne, a 2 ha łąki. Liczba domów wzrosła do 33, a budynków gospodarczych do 62. Wśród 276 katolickich
mieszkańców Maciejowa było 134 mężczyzn i 142 kobiety. W Gwozdku stało
w tym czasie 14 domów zamieszkałych
przez 228 osób, a w należącej również
do Starego Zabrza Kuźnicy w 20 domach
mieszkało 231 osób (Kuźnica zlokalizowana była przy obecnej ul. Kondratowicza, na południe od ul. Pestalozziego).
Dziesięć lat później Maciejów liczył 306
mieszkańców – 148 mężczyzn i 158 kobiet; wszyscy byli katolikami. Tworzyli
65 gospodarstw domowych zamieszkujących 36 domów.
Z dniem 1 kwietnia 1905 r. Stare Zabrze
i Dorotę wraz z obszarem dworskim Zabrze przyłączono do Małego Zabrza,
a nowo powstałej miejscowości nadano
nazwę Zabrze. Przy tej okazji Gwozdek
i Kuźnicę przyłączono do Maciejowa, powiększając ponad trzykrotnie tak jego
obszar, jak i liczbę mieszkańców. Osiem
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miesięcy później, 1 grudnia 1905 r.,
odbył się w Prusach kolejny spis powszechny. W Maciejowie spisano 197
domów i 957 mieszkańców. Wśród 484
mężczyzn i 473 kobiet było 943 katolików i 14 ewangelików. Ci ostatni należeli
do utworzonej 1 czerwca 1873 r. parafii
ewangelickiej w Zabrzu.
Kolejny spis powszechny, przeprowadzony 1 grudnia 1910 r., przynosi kolejne ciekawe informacje. Obszar wsi wynosił w tym czasie 178,8 ha, stały w niej
102 budynki mieszkalne zamieszkałe
przez 272 rodziny oraz 10 osób samotnych. Liczba mieszkańców wzrosła do
1381, w tym 696 mężczyzn i 685 kobiet.
Wśród 392 osób, które jako język ojczysty podały niemiecki, było 335 katolików, 56 ewangelików i jedna osoba innego wyznania. Język polski podało 587
katolików. Ponadto 401 osób podało
jako ojczyste: język niemiecki i inny, nieokreślony w sprawozdaniu język (raczej
na pewno był to język polski). Ponadto
jedna osoba jako ojczysty podała jeszcze jakiś inny, nieokreślony bliżej język.
Ze spisu przeprowadzonego w czasie
I wojny światowej, 1 grudnia 1916 r., wynika, że wśród 1543 mieszkańców Maciejowa było 715 osób płci męskiej i 828
osób płci żeńskiej. 46 mężczyzn służyło
w tym czasie aktywnie na froncie, a jeden znajdował się w niewoli wojsk Ententy. W niecały rok po zakończeniu
wojny, 8 października 1919 r., było już
1669 maciejowian.
Podczas przeprowadzonego 20 marca
1921 r. plebiscytu na Górnym Śląsku, do
głosowania uprawnione były 894 osoby
– 838 osób urodzonych i nadal mieszkających w Maciejowie, 20 osób urodzonych
w Maciejowie, ale tam nie mieszkających oraz 36 osób nie urodzonych w Maciejowie, ale tam mieszkających. Udział
w plebiscycie wzięło 889 osób, z czego
523 osoby głosowały za przyłączeniem
Górnego Śląska do Polski, a 363 osoby
– za jego pozostaniem w Niemczech; 3
głosy unieważniono. Mimo takiego wyniku, Maciejów pozostał w państwie niemieckim i 4 lipca 1922 r. powrócił w jego
granice. Rok później, 8 listopada 1923 r.,
w Maciejowie mieszkały 1853 osoby.
Kolejny spis powszechny odbył się 16
czerwca 1925 r. Liczba maciejowian
wzrosła do 2085 (1052 mężczyzn i 1033
kobiety). Zmieniły się wyraźnie propor-
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Bloki wyrosły nad dachami
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...
Archiwalna fotografia przedstawia domy przy ul. Ciupki od strony południowej. Z zewnątrz nie zmieniły się one zbytnio na przestrzeni lat. Inaczej wygląda natomiast ich otoczenie. Nad spadzistymi dachami wyrosły kolorowe
bloki. Pusta kiedyś uliczka wypełniła się z kolei samochodami. 
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Z przedstawionych powyżej danych spisowych należałoby wysnuć wniosek, że
w Maciejowie nigdy nie mieszkali Żydzi.
Nie jest to prawdą, ponieważ już w 1812 r.
w kolonii tej mieszkał handlarz zbożem i mąką Koppel Perl wraz z rodziną. W 1824 r. przeprowadził się do Trynku (obecnie dzielnica Gliwic). Dwa lata
wcześniej z Maciejowa do Łabęd wyprowadził się jego najstarszy syn, szewc Samuel wraz z żoną Susanną z domu Pick
i urodzonym w Maciejowie synem Abrahamem. Prawie sto lat później w Maciejowie mieszkała właścicielka gospody Elfriede Böhm z domu Nebel i jej mąż Max
Böhm. Ten ostatni służył w czasie I wojny
światowej jako podoficer sanitarny i zginął 10 kwietnia 1918 r. we Francji. Żydów
znajdziemy również wśród dzierżawców
karczmy w Gwozdku. Jako taki, w 1828 r.
pojawił się 24-letni Salomon Bujakowski,
a w styczniu 1829 r. jego następcą został Matthias Brauer, który przybył tam
wraz z drugą żoną i czwórką z sześciorga dzieci. W 1832 r. w karczmie Gwozdek
zamieszkał szewc Loebel Eisner żonaty z Rosel Schindler, ojciec trojga dzieci.
Z kolei w 1849 r. szynkarzem w Gwozdku
był Siegfried Brauer. Następną gospodę w Gwozdku, przy ówczesnej Kronprinzenstr., wybudował w 1877 r. nieznany z imienia Kirschniok. Jej kolejnymi
właścicielami było żydowskie małżeństwo Adolf i Dorothea Schindler, którzy
w grudniu 1886 r. sprzedali ją Franzowi
Schymonowi. W rękach rodziny F. Schymona znajdowała się do stycznia 1945 r.
Po II wojnie światowej w budynku przy
ul. Wolności 38 przez długie lata działała
„Karczma Myśliwska”.
Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

Zabudowania przy ul. Ciupki od strony południowej

foto: Jerzy Przybysz

cje osób określających swój język ojczysty. Aż 1391 z nich podało język niemiecki, a jedynie 117 język polski. Pozostałe
577 osób podało oba te języki. Półtora
roku później, z dniem 1 stycznia 1927 r.,
Maciejów wraz z Biskupicami i Zaborzem stracił samodzielność i włączony
został do miasta Zabrze. Liczył wtedy
2223 mieszkańców. W tymże roku liczba mieszkańców Maciejowa wzrosła do
3026 i w następnych latach oscylowała koło trzech tysięcy: 1928 – 3049, 1929
– 3104, 1930 – 1964, 1931 – 1998, 1932 –
3120. Następny spis powszechny przeprowadzony 10 października 1933 r. wykazał 3842 maciejowian, co stanowiło
wzrost o około 21 procent. Zdecydowana większość, bo aż 3534 osoby, była
katolikami. Ponadto spisano 289 protestantów i 19 osób niewierzących.

Po latach niewielkim domkom wyrosło spore „sąsiedztwo”
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Sport
Na stoku w Istebnej narciarze rywalizowali o puchar prezydenta Zabrza

Po laury między tyczkami
Prawie setka zawodników i zawodniczek wystartowała w tegorocznych mistrzostwach Zabrza w narciarstwie zjazdowym.
Impreza odbyła się 13 marca w Ośrodku
Narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej.
Na starcie stanęli zarówno mieszkańcy Zabrza, jak i narciarze z Gliwic,
Świętochłowic, Bytomia czy Knurowa.
Rywalizowali w osiemnastu kategoriach wiekowych, od przedszkolaka do
seniora. Mistrzostwa rozegrane zostały w konkurencji slalom gigant.
W narciarskiej rywalizacji między
tyczkami bezkonkurencyjni okazali się Hanna Głowacka i Maciej Głowacki, którzy wygrali klasyfikację pucharową. To zabrzańskie rodzeństwo
triumfowało w mistrzostwach także
przed rokiem, więc w gronie startujących ma już swoją renomę. Jak przyznają zwycięzcy, pasją do nart zarazili
ich kiedyś rodzice, którzy od najmłodszych lat zabierali ich na narciarskie
wypady. – Widać, że nie ma od nart
odwrotu – śmieją się Hanna i Maciej.

Zwycięzcy rywalizacji w Istebnej

Tr a d y c j a
narciarskich
mistrzostw Zabrza sięga lat 70. minionego wieku. Organizatorem tegorocznych zawodów był Grodzki

Szkolny Związek Sportowy w Zabrzu.
Wyniki w poszczególnych kategoriach
dostępne są na stronie:
www.aktywnezabrze.pl

WG

Rusza kolejna edycja akcji Honorowy Dawca Energii Fortum

Spartakiada maluchów

Zumba na inaugurację

Integracja przez sport

Darmowe zajęcia z zumby zainaugurują tegoroczną edycję akcji Honorowy Dawca
Energii Fortum. Spotykamy
się 9 kwietnia w południe na
placu wejściowym Stadionu
im. Ernesta Pohla.
To już czwarta odsłona charytatywnego przedsięwzięcia, które łączy pomaganie innym z dbaniem o własną
kondycję. Żeby włączyć się do akcji,
wystarczy ściągnąć darmową aplikację, wybrać rodzaj aktywności oraz
miasto, na rzecz którego startujemy.
Potem można już ruszać pomagać
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– biegając, jeżdżąc na rowerze albo
uprawiając nordic walking. Włączona
aplikacja sumuje przemierzone kilometry i automatycznie przelicza je na
wytworzoną dla danego miasta energię. Od miejsca zajętego przez miasto uzależniona jest wysokość darowizny, jaką firma Fortum przekaże na
wskazany cel charytatywny.
W ubiegłym roku mieszkańcy Zabrza na rowerze, z kijkami i biegając
przemierzyli prawie 350 tysięcy kilometrów. Ten wynik pozwolił wygrać
trzecią edycję akcji Honorowy Dawca
Energii Fortum. Zwycięstwo oznaczało pomoc finansową dla zabrzańskiej
fundacji Twój Everest, która otrzymała czek na 30 tys. zł. 

GOR
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Ponad 200 uczniów klas I-III z zabrzańskich szkół podstawowych kształcenia
specjalnego i integracyjnego weźmie
udział w spartakiadzie „Witaj wiosno”,
która 21 kwietnia odbędzie się w hali
„Pogoń” przy ul. Wolności.
Impreza jest częścią działań upowszechniających aktywniejszy sposób
życia wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Poszczególne dyscypliny
sportowe oraz gry i zabawy ruchowe
dostosowane będą do możliwości zarówno dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, jak i mających problem ze
swobodnym poruszaniem się.
Organizatorem spartakiady jest Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół na rzecz Osób
Niepełnosprawnych
Intelektualnie
działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu.

WG

sport
Szczypiorniści Górnika Zabrze czterokrotnie zmierzą się z ekipą z Głogowa

Wszystkie siły na Chrobrego!

foto: Jerzy Przybysz
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Starcie Górnika Zabrze z Wisłą Orlen Płock zakończyło się zwycięstwem gości

Szczypiorniści Górnika wciąż mają szansę, by ten sezon
superligi zaliczyć do udanych. Zabrzanie nie wywalczą już
wprawdzie miejsca na podium, ale całkiem realne jest zajęcie w rozgrywkach niezłej, piątej lokaty. Warunkiem jest
pokonanie najbliższego rywala – Chrobrego Głogów.
Po dwukrotnej porażce podopiecznych Mariusza Jurasika w play offach
z Orlenem Wisłą Płock Górnik odpadł
z rywalizacji o medale. Szczególnie
bolesna była pierwsza porażka z nafciarzami u siebie, gdy zabrzanie ze
znacznie silniejszym przeciwnikiem

radzili sobie całkiem nieźle i ostatecznie ulegli tylko 29:32. Po tym meczu
wiele krytycznych uwag padło pod
adresem arbitrów.
– Sędziowie nie powinni pomagać takim zespołom jak Płock czy Vive. Wiadomo, że to klasowe drużyny, które o wy-

z yb
ysz

nik potrafią zawalczyć bez
takiego wsparcia. My
musimy dalej starać
się walczyć i liczyć
na słabszy dzień
przeciwników. Sędziowie nie powinni dorzucać swoich pięciu groszy.
Nie mówię, że zrobili to świadomie
i z premedytacją. Ale
na pewno niektóre sytuacje były interpretowane wyraźnie na naszą niekorzyść – żalił się po spotkaniu
Michał Adamuszek, a swoje niezadowolenie z pracy arbitrów wyraził też
podczas pomeczowej konferencji prasowej Mariusz Jurasik.
W drugim meczu, już bez kontrowersji sędziowskich, było 35:23 dla Orlenu i to był koniec marzeń o pierwszej czwórce klasyfikacji. Teraz
jednak przed Górnikiem nowe zadanie. W walce o piąte miejsce nasi gracze zmierzą się z Chrobrym Głogów.
Pierwszy mecz 16 kwietnia, rewanż
przewidziano na 23 kwietnia.
Smaczku konfrontacji z Chrobrym
przydaje fakt, że zabrzanie zagrają
z Głogowem w kwietniu także w ramach Pucharu Polski. Spotkania jednej
czwartej tych rozgrywek wyznaczono na 13 kwietnia w Zabrzu, a rewanż
w Głogowie odbędzie się 27 kwietnia.

WG

Trudny przeciwnik
Głogowski Chrobry zawsze był trudnym rywalem dla zabrzańskiego zespołu. Tegoroczne rozgrywki prezentowały wyraźną przewagę naszych rywali. Pierwszy mecz, 9 września w zabrzańskiej hali, zakończył się wynikiem
19:25. – Jak długo gram w Górniku, a więc od trzech lat, nie pamiętam, abyśmy kiedyś kończyli mecz, nie rzucając
dwudziestu bramek – stwierdził po meczu Mariusz Jurasik. Co gorsza, fatalnej kontuzji w tym spotkaniu doznał
kluczowy rozgrywający Górnika Rafał Gliński. Złamany palec leczył przez kolejne dwa miesiące. Jedynym jasnym
punktem spotkania był Sasza Buszkow, który w meczu rzucił aż osiem bramek.
Rewanż z 28 listopada wspominać może zwłaszcza Michał Adamuszek, który debiutował w zabrzańskim zespole, podpisując kontrakt ledwie dzień wcześniej. Zabrzanie znów wyszli wyraźnie osłabieni. Brakowało Pawła Niewrzawy, Adriana Niedośpiała i Mateusza Korneckiego. Po raz kolejny powtórzył się schemat z pierwszego spotkania. Górnik rozpoczął od stworzenia wysokiego prowadzenia, po czym zaczął je marnotrawić. Do przerwy
wywalczono remis 16:16. W drugiej części meczu Górnik przeszedł do ofensywy i prędko wypracował delikatną
przewagę. Zwycięstwo zagwarantował jednak Adam Babicz, rzucając cztery bramki z rzędu, w tym ostatnią na
osiem sekund przed końcem. Wypracował w ten sposób zwycięstwo gospodarzy 29:28.
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Przed nami kolejna edycja imprezy dla miłośników ekstremalnego wysiłku

Śmiałkowie wyruszą na hałdę
Po raz kolejny na hałdzie w Makoszowach odbędzie się Runmageddon Silesia. Już 9 kwietnia
miłośnicy ekstremalnego wysiłku wezmą udział w dwóch biegach. Dzienny Classic rozegrany zostanie na dystansie 12 km, a jego uczestnicy będą mieli do pokonania 50 przeszkód.
Trasa Nocnego Rekruta liczyć będzie 6 km, a na śmiałków czekać będzie 30 przeszkód.
Do przeskoczenia były głębokie rowy...

...i wraki samochodów

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016

zdjęcia: Igor Cieślicki

Podobnie jak przed rokiem, start i meta
obu biegów ustawione zostaną na stadionie Walki Makoszowy przy ul. Jaskółczej. Pierwsza grupa uczestników
biegu Dziennego Classic wystartuje o godzinie 8.40, kolejne co 20 minut
aż do 13.00. Wpisowe do końca marca
kosztuje 239 zł, a w kwietniu – 249 zł.
W pakiecie uczestnicy dostaną m.in. koszulkę, napoje i bandanę.
Nocny Rekrut wystartuje o godzinie
21.00. Każda kolejna grupa rusza co 20
minut. Wpisowe do końca marca wynosi 189 zł, a w kwietniu 199 zł. Podobnie jak w przypadku biegu dziennego, uczestnicy nocnej rywalizacji także
otrzymają koszulki, napoje i bandanę.
Można startować zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.
Runmageddon to kolejny cykl imprez
działającego od 2005 r. Stowarzyszenia OTK Rzeźnik, znanego z organizacji m.in. Biegu Rzeźnika – górskiego ultramaratonu na dystansie 80 km oraz
Maratonu Bieszczadzkiego. Współorganizatorami Runmageddonu Silesia
są Kopalnia Guido i Stowarzyszenie
Skuteczni dla Zabrza. Więcej informacji na temat imprezy można znaleźć
na stronie www.runmageddon.pl.
Przypomnijmy, że morderczy bieg
w Makoszowach po raz pierwszy zorganizowany został w czerwcu 2015 r.
Jego uczestnicy wspinali się i zbiegali z potężnej hałdy. Skakali przez płoMimo zmęczenia uśmiech nie
mienie i na rozkołysanej linie pokonyznikał z twarzy
wali wodne rozlewisko. Przepychali się
pod czołgiem i wskakiwali do lodowatej
wody. Na starcie liczącej 12 kilometrów
trasy stanęło prawie 1,5 tysiąca śmiałków, do mety dotarło 1,1 tysiąca osób.
Historia hałdy, na której rozegrane zostaną kwietniowe zawody, sięga 1906 r.
Usypywane przez lata sztuczne wzniesienie ma prawie dwa kilometry długości, około 900 metrów szerokości i ponad 30 metrów wysokości.
Powierzchnia hałdy wynosi około 170
Przez chwilę można się było poczuć jak Indiana Jones
hektarów. 
GOR
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Co za dużo, to niezdrowo”, nagrody otrzymują: Mirosław Kapturski i Krystian Grzegorczyk – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Alicja Dąbrowska – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 22 kwietnia.

Rozwiązania nr 4 (251)

3

4
5

(imię i nazwisko)
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2

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

F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajdu-

foto: Renata Matysik

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Pionowo: 1 – panama lub borsalino, 2 –
miano, 3 – jedwabna ozdoba eleganckiego mężczyzny, 4 – sztuczne tworzywo izolacyjne, 5 – rzeźbiona kołatka, 6 – gliniany
olbrzym, 7 – sterowiec, 13 – na jego widok
złap się za guzik, 15 – siedmiokropka, 17 –
ubiór lokaja, 18 – w niej list lub… łapówka,
20 – płynie przez Weronę, 21 – instrument
o kilkudziesięciu strunach, 25 – oględziny
po pobiciu, 27 – między Europą a Ameryką, 30 – z licznikiem i mianownikiem,
31 – serialowa niewolnica, 32 – brak kart
w danym kolorze, 34 – klub z Mediolanu,
36 – imię żony Gorbaczowa.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Jan Zięba – poczęstunek
w McDonald’s, Zofia Mikołajczak – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho
oraz Hildegarda Klonek – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Rozmaryn, autorem cytowanego wiersza jest Bułat Okudżawa, a myśl Stanisława Jerzego Leca brzmi: „Niektóre szczeble kariery wiodą na szubienicę”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo: 1 – smakosz drewna, 5 – zapalenie migdałków, 8 – czerwony kamień
szlachetny, 9 – w nią ubrana kołdra, 10 –
pierwiastek chemiczny o symbolu Te, 11
– duże naczynie w łazience, 12 – można
na niej ulokować oszczędności, 14 – egzotyczna trawa, 16 – gilza z bibułki, 19 –
brazylijski taniec, 21 – padlinożerny ssak
z Afryki, 22 – mieszkanie w drzewie, 23 –
południowoamerykańskie góry, 24 – kanalizacyjna lub wydechowa, 26 – nauczyciel z globusem i mapą, 28 – Floriańska
lub Brandenburska, 29 – krewny w linii
męskiej, 30 – brak go łakomczuchowi, 33
– wkład wspólnika do spółki, 35 – wykaz
błędów w książce, 37 – Delon lub Prost,
38 – dawny grosz francuski, 39 – kraje
Wschodu, 40 – przed widzami w kinie, 41
– eskimoski skafander, 42 – biustonosz.

Nasze
Zabrze Samorządowe 4/2016
(adres)

je się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą brały udział odpowiedzi, które dotrą
do redakcji do 22 kwietnia. Nasz adres: Dom
Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim
numerze przedstawia budynek hali tenisowej
przy ul. Olimpijskiej. Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, otrzymuje
Jakub Rajski, którego prosimy o kontakt z redakcją do 22 kwietnia.

ROZRYWKA
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Dziś w moIch włosAch
zaGnieździł się ptak,
mówi tAk:
PoczEkaj.
JeSzcze trochę...
WszyStko wróci.
KsiążKi
chłOpCy
zwierZęta,
nAwet mały NiebieskI ołóweK.
JeszczE chwilę!

Centrum handlowe M1

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 16 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 22 kwietnia.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

popularne pieczywo,
ciastko z białek i cukru,
zalotna rozmowa,
cienka sucha kiełbasa,
krzesło na drążkach,
nitki, muszelki lub kolanka,
objaw,
ukochana Zbyszka z Bogdańca.

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 22 kwietnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl A. Saint-Exupéry’ego, 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 22 kwietnia.
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2016

33

Kultura
Trzy nominacje do Złotych Masek dla Teatru Nowego

Zabrzańska scena doceniona

Spektakl „Podopieczni”

tegorii „Reżyseria”, a Anna Konieczna
otrzymała nominację w kategorii „Aktorstwo – rola kobieca”. – „Podopieczni”
to spektakl ważny i trudny. Nominowanie
go to wyraz pewnego rodzaju odpowiedzialności komisji, która najwyraźniej czuje się powołana do tego, by promować
teatr z jednej strony wysoce artystyczny,
z drugiej istotny, który dotyka spraw dziejących się wokół nas, problemu uchodźców – zwraca uwagę Jerzy Makselon.

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

– Jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło nam
się otrzymać trzech nominacji. Bardzo nas
to cieszy – podkreśla Jerzy Makselon,
dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu. – Życie teatralne w naszym regionie rozkwita.
Jest coraz więcej teatrów, coraz więcej dobrych spektakli, a w związku z tym już sam
fakt otrzymania nominacji jest bardzo dużym wyróżnieniem – dodaje.
Spośród zabrzańskich nominacji dwie
dotyczą spektaklu „Podopieczni” Elfriede Jelinek w reżyserii Katarzyny Deszcz.
Przedstawienie zdobyło uznanie w ka-

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Wcześniej to się nigdy nie
zdarzyło! Aż trzy nominacje do Złotych Masek za rok
2015 w województwie śląskim
otrzymał Teatr Nowy w Zabrzu. Wyróżnienia przyznawane są corocznie z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie
sztuki teatralnej.

Spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna”

Trzecia nominacja przypadła w udziale sztuce „Scrooge. Opowieść wigilijna” według powieści Charlesa Dickensa
w reżyserii Henryka Adamka. Przedstawienie nominowane zostało w kategorii „Spektakl dla młodych widzów”.
Od 1967 r. Złotymi Maskami nagradzały
artystów teatru regionalne media oraz
wojewodowie czterech województw –
katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Od 1999 r. opiekę
nad nagrodą przejęło Województwo
Śląskie. Złote Maski przyznaje Zarząd
Województwa Śląskiego na podstawie
propozycji komisji złożonej z przedstawicieli fundatorów. Ocenie podlegają
spektakle premierowe zrealizowane na
terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie nagrody.
Nazwiska laureatów poznamy podczas
uroczystości organizowanej wspólnie
z Województwem Opolskim, które także przyznaje Złote Maski według własnego regulaminu. Gala odbędzie się
4 kwietnia o godzinie 17.00 w Opolskim Teatrze Laki i Aktora im. Alojzego
Smolki. 
GOR

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
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