Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

Wydanie bezpłatne

Sierpień 2017, nr 8 (268)

Tour de Pologne wjedzie do Zabrza!
W naszym mieście zlokalizowana będzie meta
czwartego etapu tegorocznej edycji Tour de Pologne.
Uczestnicy jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich
świata będą się ścigać na ulicach Zabrza 1 sierpnia.

wokół nas
Trwa kolejna edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

Miasto otwarte na potrzeby mieszkańców
Ważne daty

26.06–7.08.2017 r.
składanie wniosków

8.08–17.10.2017 r.

Jeszcze do 7 sierpnia mieszkańcy mogą składać wnioski w ramach IV edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Do
podziału jest nieco ponad cztery miliony złotych. O tym, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane, zdecydują
zabrzanie podczas zaplanowanego na listopad głosowania.
– Dotychczasowe edycje budżetu partycypacyjnego pokazały, że mieszkańcy
chętnie biorą udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje im ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza Mała Ojczyzna
ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Liczę, że teraz
mieszkańcy kolejny raz pokażą, jak duży

Dzielnice małe:
Grzybowice, Kończyce, Maciejów,
Makoszowy, os. Mikołaja
Kopernika, os. Młodego Górnika,
Pawłów, Zaborze Południe, Zandka

Dzielnice duże:
Biskupice, Centrum Południe,
Centrum Północ, Guido, Helenka,
Mikulczyce, os. Kotarbińskiego,
Rokitnica, Zaborze Północ

potencjał drzemie zarówno w nich, jak
i w naszym mieście. Zachęcam do udziału
w czwartej edycji budżetu partycypacyjnego. Jestem przekonana, że warto brać
sprawy w swoje ręce i osobiście decydować, na co mają być wydatkowane pieniądze – dodaje.
W ramach IV edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego do podziału
jest 4,01 mln zł. Dla każdej z dzielnic
„dużych” dostępna będzie kwota 250
tys. zł, dla „małej” 140 tys. zł, a na wykonanie projektów ogólnomiejskich
dostępna będzie kwota 500 tys. zł.
Powyższe kwoty to jednocześnie maksymalna wartość składanego w danej
kategorii projektu.
Formularze wniosków dostępne są
w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.um.zabrze.pl.

wstępna ocena wniosków

18.10.2017 r.

ogłoszenie wyników wstępnej
oceny wniosków

16.11–1.12.2017 r.

głosowanie nad wnioskami

12.12.2017 r.

wyniki głosowania
W wersji papierowej można je pobrać
w Punktach Obsługi Klienta zabrzańskiego magistratu (Centrum Handlowe
M1 – ul. Szkubacza 1 oraz parter przy
wejściu głównym do budynku UM przy
ul. Powstańców Śląskich 5–7) i w Sali
Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.
Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami zaplanowano na drugą połowę
listopada. Wyniki poznamy w grudniu. Szczegółowe informacje na temat
przedsięwzięcia można znaleźć na
stronie www.um.zabrze.pl w zakładce
„Budżet partycypacyjny”. 

GOR

Masz pytania? Zadzwoń!
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 27 39 606
(poniedziałek – piątek godz. 7.30–15.30) lub przez e-mail: umz@um.zabrze.pl

Boisko przy SP nr 7

Oświetlenie na os. Kopernika

Fot. Tomasz Jodłowski

Przykładowe inwestycje zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego

Boisko na os. Kotarbińskiego
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Wyróżnienia

s. 13
s. 14-15

Fot. Tomasz Jodłowski

s. 4-5

Koreańczycy wybierają nasze miasto

św. Kamila przyznane
Znakomity diabetolog profesor Krzysztof Strojek, proboszcz
parafii św. Andrzeja ks. Arkadiusz Kinel oraz znany propagator trzeźwości Kazimierz Speczyk to tegoroczni laureaci wyróżnień im. św. Kamila. Pamiątkowe statuetki otrzymali podczas gali zorganizowanej 15 lipca w Teatrze Nowym.
– Gdy przyjrzymy się życiorysom tych niezwykłych ludzi, zobaczymy piękną historię
Zabrza. Cieszę się, że w tym roku do grona wyróżnionych dołączają naukowiec,
kapłan i społecznik. To szerokie spektrum
pokazuje, że w Zabrzu myśli się o każdym –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Prof. Krzysztof Strojek to krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii. Jest
m.in. kierownikiem Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii Śląskiego
Centrum Chorób Serca oraz Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę.
Profesor został wyróżniony za całokształt
działań na rzecz chorych, środowiska lekarskiego oraz mieszkańców Zabrza.
– Kiedy w trakcie rozmowy zapytałam pana
profesora, co zdecydowało o wyborze zawodu lekarza, wyjaśnił, że lubi wyzwania
i niewątpliwie kierowała nim empatia, któ-
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Podczas gali zabrzmiał hejnał miasta

ra go cechuje. Jest zdolny do zrozumienia
drugiego człowieka, wsłuchania się w to,
co komunikuje słowami, gestami i milczeniem – mówiła w laudacji Elżbieta Godyń,
prezes zabrzańskiego koła Polskiego
Związku Diabetyków.
Laureatem wyróżnienia św. Kamila został także ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz
parafii św. Andrzeja, wizytator kateche-

Fot. Tomasz Jodłowski

Wyróżnienia św. Kamila przyznane

wokół nas

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

Zdaniem laureatów

Ks. Arkadiusz Kinel

Kazimierz Speczyk

– To wielka radość, że to, co robię na
co dzień, znajduje uznanie w oczach
innych. Mam wrażenie, że wypełniam tylko swoje obowiązki, a że zaowocowało to takim wyróżnieniem,
daje mi tym większą satysfakcję. Na
pewno nie spocznę na laurach. Będę
dalej robił to, co do mnie należy.
Całe swoje życie zawodowe poświęciłem chorym i tak już pozostanie.

– To wielkie wyróżnienie. Niezmiernie się cieszę, że w tym roku właśnie ja je otrzymałem. Myślę, że to
szczególny sposób docenienia tych
ponad 20 lat, kiedy mogę tu, w Zabrzu, sprawować posługę w parafii
św. Andrzeja. Pomoc potrzebującym wpisuje się w naszą posługę.
To wyróżnienie motywuje i jeszcze
bardziej mobilizuje do działania.

– Dziękuję, że na mojej drodze spotkałem wielu życzliwych ludzi. Pamiętam, jak w Toszku podszedł do
mnie pewien człowiek i powiedział
uczciwie i otwarcie, że jest alkoholikiem. Ja też od niego to „kupiłem”
i tu chcę wam powiedzieć jedno:
to jest choroba śmiertelna, do końca życia. Jak chcę żyć na tym świecie,
to muszę o tym pamiętać.

tyczny oraz duszpasterz nauczycieli i wychowawców w Zabrzu.
Nagrodę otrzymał za ponad 20-letnią
działalność na rzecz integracji i aktywizacji zabrzan oraz upowszechnianie kultury wysokiej wśród mieszkańców Zabrza.
– Ksiądz Arkadiusz Kinel jako proboszcz
jest świetnym gospodarzem. Dzięki pomocy miasta i zaangażowaniu parafian,
oraz przede wszystkim za sprawą jego starań, udało się przeprowadzić gruntowną
renowację kościoła nazywanego matką
kościołów zabrzańskich. Ksiądz Kinel jest
kapłanem z powołania, świetnym organizatorem, a jego działalność nie ogranicza się do zadań ściśle kościelnych. Za
jego sprawą w kościele od dwunastu lat

odbywają się koncerty kolęd oraz muzyki
poważnej i religijnej z udziałem wielkich
wykonawców – zaznaczał w laudacji Jerzy
Makselon, dyrektor Teatru Nowego.
Wyróżnienie otrzymał w tym roku również Kazimierz Speczyk – prezes Stowarzyszenia na rzecz Adaptacji Osób
Uzależnionych i ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej Usług Różnych
„Skuteczni” oraz konsultant Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie ds. Problemów Alkoholowych. Działając przez 25
lat w środowisku ludzi uzależnionych,
daje im szansę na powrót do społeczeństwa, a swoim przykładem udowadnia,
że można wygrać walkę z nałogiem.

– To osoba nietuzinkowa, która każdemu
daje drugą szansę. Dla wielu jest bohaterem, a on sam o sobie mówi skromnie: nazywam się Kazimierz, jestem alkoholikiem.
Wiele lat żył w nałogu. Przełom nastąpił
26 listopada 1992 roku. Dzień ten stał się
nowym życiem dla Kazimierza. Świadomość strat, jakie poniósł w wyniku długotrwałego nadużywania alkoholu, zmusiła
go do refleksji nad jakością własnego
życia – mówił Jan Szulik, koordynator
ds. rozwiązywania problemów uzależnień Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Wyróżnienie św. Kamila ustanowione
zostało w 2001 r. jako wyraz szacunku
i wdzięczności dla osób i instytucji, które angażują się w działalność społeczną
i charytatywną na rzecz mieszkańców
Zabrza. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. śp. prof. Bożena
Hager-Małecka, Śląskie Centrum Chorób Serca, Elżbieta Seferowicz, prof. Lech
Poloński, Komenda Miejska PSP w Zabrzu oraz Komitet Obrony Mieszkańców Wszystkich Mieszkań Huty Zabrze.
Przypomnijmy, że św. Kamil to patron
chorych, szpitali oraz personelu medycznego. Od 1996 r. jest patronem Zabrza.
Z tego też względu w niedzielę, 16 lipca,
w kościele św. Kamila odprawiona została uroczysta msza w intencji Zabrza
i jego mieszkańców. 

MM

Fot. Tomasz Jodłowski

Prof. Krzysztof Strojek

Widownia Teatru Nowego wypełniła się po brzegi
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Zabrze jedynym miastem zaproszonym na galę w ramach Korean Expo 2017

Uczestnicy Korean Expo 2017

Na terenach specjalnej strefy ekonomicznej dobiega końca budowa zakładu YSP Poland

Prawie 70 wystawców, prezentujących czołowe dokonania
koreańskich firm z różnych gałęzi przemysłu, wzięło udział
w zorganizowanym w Warszawie Polsko-Koreańskim Forum
Współpracy Biznesowej. Zabrze było jedynym miastem zaproszonym na wieczorną galę. W naszym mieście swoją działalność ulokowały już trzy koncerny z Korei Południowej.
Korean Expo 2017 to wydarzenie poświęcone promocji gospodarki Korei.
Daje ono szansę nawiązania owocnej
współpracy z południowokoreańskimi
przedsiębiorstwami. Do Polski przyjechali przedstawiciele firm działających m.in. w branży elektronicznej,
IT, maszyn przemysłowych, wyrobów
medycznych czy kosmetycznej. Podczas Forum podpisano porozumienia

o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a jej koreańskim
odpowiednikiem.
Zabrze było jedynym miastem, którego przedstawiciele zostali zaproszeni do udziału w towarzyszącej Forum gali. Na inwestowanie w naszym
mieście zdecydowały się bowiem
już trzy firmy z Korei Południowej.
– Swoją fabrykę ma już w Zabrzu firma

Fot. UM Zabrze

Fot. Ministerstwo Rozwoju

Koreańczycy wybierają nasze miasto

Korea Fuel-Tech Poland, która zajmuje się
produkcją elementów wykończeniowych
z tworzyw sztucznych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego dla pojazdów takich marek, jak Hyundai i Kia. Firma Korea
Fuel-Tech Poland powstała w 2007 roku.
Pod względem inwestycji i liczby planowanych zatrudnień zajmuje drugie miejsce wśród przedsiębiorstw, jakie zostały
dotąd otwarte przez Korea Fuel-Tech
Corporation – mówi Marcin Bania z Biura ds. Inwestorów Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Obecnie budowę swojej
fabryki w strefie ekonomicznej kończy
YSP Poland. Firma produkuje metalowe
części dla przemysłu motoryzacyjnego.
Budowę fabryki rozpoczyna z kolei ERAE
Poland. W zakładzie będą produkowane
układy klimatyzacji dla przemysłu motoryzacyjnego – dodaje. 
GOR

Wyjątkowa uroczystość w Domu Muzyki i Tańca

Kolejny raz adwokaci ślubowali w Zabrzu
– Ślubowanie to przełomowy moment dla
tych młodych ludzi, którzy teraz zaczynają żyć na własny rachunek. Podpisują
pisma swoim imieniem i nazwiskiem, rozliczają się z klientem i ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. I wreszcie
zaczynają zarabiać na siebie i swoje rodziny – mówi Roman Kusz, dziekan Izby
Adwokackiej w Katowicach.

6

Uroczystość była okazją do podziękowań i gratulacji. – To jeden z kluczowych
momentów w dochodzeniu do zawodu.
Teraz z tyłu głowy trzeba mieć zawsze
słowa złożonej przysięgi – uważa Maciej
Sechman, świeżo upieczony adwokat.
Najlepsi aplikanci otrzymali w nagrodę togi oraz wydawnictwa prawnicze.

WG
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Młodzi adwokaci na scenie DMiT

Fot. TVZ

Aż 135 nowych adwokatów złożyło w Domu Muzyki i Tańca
uroczyste ślubowanie, oznaczające przystąpienie do zawodu.
Gala katowickiej Izby Adwokackiej odbyła się po raz dziewiąty.

wokół nas
następna firma rozpoczęła działalność przy ul. Handlowej w Zabrzu

Wstęgę przecinają przedstawiciele zarządu firmy i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Fot. Igor Cieślicki

Od kiedy z myślą o inwestorach przedłużona i uzbrojona została ul. Handlowa w Grzybowicach, kolejne firmy wyrastają
przy niej wręcz jak grzyby po deszczu. W lipcu działalność
w tym miejscu rozpoczęło przedstawicielstwo niemieckiego przedsiębiorstwa Vollmer, które zajmuje się produkcją,
sprzedażą i serwisowaniem urządzeń służących do ostrzenia, szlifowania i obróbki materiałów.

Hala służy m.in. celom prezentacyjnym

Vollmer to rodzinna firma, którą w 1909 r.
założył inżynier Heinrich Vollmer. Do
dziś w zarządzie zasiada m.in. jego
93-letnia córka. W Polsce przedsiębiorstwo pojawiło się w 2012 r. Obiekt
w Zabrzu służyć ma przede wszystkim
celom szkoleniowym oraz prezentacjom dla najnowszych maszyn.
– Uruchomiliśmy siedzibę w Zabrzu,
żeby być bliżej naszych klientów i oferować szybszy oraz lepszy serwis maszyn.
Prowadzimy tu szkolenia dla klientów,
pokazujemy nowości, które do tej pory

nasza fabryka prezentowała głównie
na zachodnich targach – mówi Marcin
Kurcoń, dyrektor zarządzający firmy
Vollmer Polska. – Zdecydowaliśmy się
na inwestycję w Zabrzu po porównaniu
ofert z kilku miast. Ta była zdecydowanie
najciekawsza. Od początku czuliśmy też
duże wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego – dodaje.
Tereny wzdłuż ul. Handlowej przyciągnęły do tej pory siedmiu inwestorów,
trzy firmy rozpoczęły już działalność.
– Rozwijamy nie tylko specjalną strefę
ekonomiczną, ale wspieramy też firmy
działające w innych częściach miasta,
między innymi przy ulicy Handlowej. Każda firma jest dla nas bardzo istotna, ponieważ wzmacnia potencjał gospodarczy
naszego miasta – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Wierzę, że firma Vollmer będzie w Zabrzu
osiągać sukcesy, a my będziemy mogli się
z tych sukcesów cieszyć – dodaje,
Na przedłużenie ul. Handlowej do stanowiącej część drogi krajowej nr 78 ul.
Witosa oraz kompleksowe uzbrojenia
położonych wzdłuż drogi działek zabrzański samorząd przeznaczył 6,6

mln zł. Aż 5,6 mln zł stanowiło unijne
dofinansowanie. Inwestycja umożliwiła dostęp do 13 hektarów terenów inwestycyjnych. Do zagospodarowania
pozostały jeszcze 4 hektary gruntów.
Nabywców znalazło już także około
20 procent działek zlokalizowanych na
zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej pomiędzy Rokitnicą
a Mikulczycami. Niedawno swoją działalność zdecydowała się ulokować tu
produkująca układy klimatyzacyjne firma ERAE. Drugą nieruchomość, z myślą o rozszerzeniu działalności, kupiła
Piekarnia-Ciastkarnia „Kłos”. Rozstrzygnięcie kolejnego przetargu planowane jest na sierpień. 

GOR

takie są liczby:

6,6 mln

to wartość projektu
przedłużenia i uzbrojenia
ul. Handlowej

5,6 mln zł

to wysokość pozyskanego
przez samorząd
dofinansowania

0,47 ha

to powierzchnia najmniejszej
z przygotowanych tu działek

3,1 ha

to powierzchnia
największej działki

7

inwestorów przyciągnęły
do tej pory grunty
przy ul. Handlowej

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Dzięki nowym inwestorom przybywa miejsc pracy

Ul. Handlowa przyciąga kolejnych inwestorów
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Ponad 20 terenów zielonych w Zabrzu zostanie uporządkowanych i zagospodarowanych

Zabrze dobrze przygotowane
do korzystania z unijnych środków
Fot. Igor Cieślicki

takie są liczby:

8,4 mln zł

Prace w ramach projektu potrwają do 2020 r.

Po raz kolejny Zabrze z powodzeniem sięgnęło po unijne
dofinansowanie. Dzięki wsparciu w wysokości ponad 7 milionów złotych nowe oblicze zyska 21 terenów zielonych
w mieście. Z kolei kwota 8,3 miliona złotych pozwoli na modernizację kanalizacji deszczowej w centrum miasta.
– Kontynuujemy realizowanie zadań w zakresie infrastruktury i ekologii przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. W ramach
nowego budżetu na lata 2014–2020 pozyskaliśmy 7,1 miliona złotych na poprawę
jakości terenów zielonych oraz 8,3 miliona
na gospodarowanie wodami opadowymi.
To pozwoli uporządkować zieleń w mieście
z myślą o stworzeniu miejsc rekreacyjnych,
a także zwiększy efektywność zarządzania
systemem kanalizacji deszczowej w dzielnicy Centrum Południe – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Projekt dotyczący zagospodarowania
terenów zielonych obejmie 21 obszarów
o łącznej powierzchni prawie 40 hektarów. To zarówno popularne parki położone w centrum miasta, jak i nowe obszary
zieleni miejskiej. Plany zakładają przede
wszystkim nasadzenia nowych roślin. –
Na terenach zielonych instalowane będą
budki i poidła dla ptaków, zakładane będą
łąki kwietne – tłumaczy Dagmara Piskorz
z Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Odpowiednie
nasadzenia mają wpłynąć na ograniczenie hałasu oraz przyczynić się do zmniejszenia spływu wody. Prace mają potrwać
do końca 2020 r. Koszt projektu to 8,4 mln
zł. Aż 7,1 mln zł z tej kwoty stanowi unijne
dofinansowanie.
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Projekt dotyczący kanalizacji deszczowej
realizowany będzie do grudnia 2019 r.
Prace obejmą m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Michała
Archanioła, św. Józefa i Reymonta. Przebudowany zostanie odcinek rowu Guido
w rejonie osiedla Józefa. W Parku Leśnym
im. Powstańców Śląskich powstanie z kolei zbiornik retencyjny wód deszczowych.
Stworzone zostanie stanowisko dydaktyczne pod hasłem „Deszcz, nasz sprzymierzeniec i przeciwnik”, skierowane do
dzieci szkół podstawowych.
– Realizacja projektu ograniczy podtopienia
budynków i ulic oraz przyczyni się do wykorzystania wód deszczowych na cele miej-
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to wartość projektu poprawy
jakości terenów zielonych

7,1 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania

9,8 mln zł

to wartość projektu
modernizacji kanalizacji
deszczowej

8,3 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania
skie. Miasto planuje z kolei wykorzystanie
zbiornika retencyjnego jako pierwszy krok
do zwiększenia atrakcyjności Parku Leśnego
– zwraca uwagę Dagmara Piskorz.
Całkowita wartość projektu to ponad 9,8
mln zł. Pozyskane przez samorząd dofinansowanie to 8,3 mln zł. 
GOR

Kolejne projekty
To już kolejne przedsięwzięcia z dziedziny ekologii realizowane w Zabrzu.
Przypomnijmy, że niedawno zakończył się gigantyczny projekt rekultywacji zdegradowanych terenów położonych nad Bytomką. Objął on dziesięć terenów
o powierzchni 183,2 ha. W ramach wykonanych prac zniknęły dzikie wysypiska
i ruiny budynków. Niektóre z obiektów zabezpieczono i odnowiono. Odkażona
lub wymieniona została gleba, posadzono nowe rośliny i wyznaczono ścieżki dla
rowerzystów i spacerowiczów. Pojawiły się ławki i stanowiska z planszami informującymi o występujących na danym obszarze gatunkach fauny i flory. Koszt
rekultywacji terenów nad Bytomką to 30,5 mln zł. Aż 85 procent tej kwoty, czyli
prawie 26 mln zł, stanowiło pozyskane przez samorząd dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności. Około 4,6 mln zł to wkład własny miasta.

wokół nas
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 1 lipca 2017 roku stała się faktem

Metropolia nabiera kształtu
Metropolia w liczbach:

41 gmin
2,5 tys. km kw.
powierzchni

Fot. GZM

2,3 mln
mieszkańców
uporządkowanie i lepsze wykorzystanie przestrzeni publicznej. Utworzenie
związku oznacza także wzmocnienie
działań dotyczących rozwoju czy promocji. Pieniądze na to mają być zapewnione
dzięki 5-procentowemu udziałowi związku w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze. Według szacunków w 2018 r. ma to
być około trzysta milionów zł.
– Dodatkowe finansowanie z budżetu
z pewnością pozwoli zrealizować wiele
zadań przyspieszających rozwój pierwszej
w kraju metropolii. Warto skorzystać z tej
możliwości, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Możliwości są absolutnie nieograniczone. Jestem pewien, że za kilka, kilkanaście
lat nasz region będzie w innym miejscu –
podsumowuje wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek. 
GOR

Pierwsza w Polsce metropolia zacznie funkcjonować 1 stycznia

Dobrze zorganizowany transport, wspólna promocja oraz możliwość podejmowania wyzwań nieosiągalnych organizacyjnie i finansowo dla pojedynczych miast to niektóre z korzyści płynących
z utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Istniejący
formalnie od 1 lipca związek stopniowo nabiera teraz kształtu.
– To będą krótkie wakacje, ponieważ w ciągu dwóch miesięcy musi się wyłonić i ukonstytuować zarząd – mówi poseł Wojciech
Szarama. – Metropolia to dobra płaszczyzna dla współpracy samorządów – dodaje.
– Przed nami ogrom pracy. Chcemy, by
pierwsze zgromadzenie odbyło się pod
koniec sierpnia. Powinniśmy wtedy przyjąć
statut oraz wybrać zarząd metropolii – deklaruje wiceprezydent Katowic Mariusz
Skiba. To Katowice wskazane zostały

bowiem w rozporządzeniu jako miasto
koordynujące działania związane z tworzeniem metropolii.
Przypomnijmy, że premier Beata Szydło
29 czerwca podpisała rozporządzenie
dotyczące utworzenia z dniem 1 lipca
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zacznie ona funkcjonować 1 stycznia 2018 r. Do korzyści płynących z powstania metropolii należeć ma m.in.
integracja transportu publicznego oraz

W sierpniu obchodzimy rocznice I i II powstania śląskiego

Pamiętajmy o powstańcach
Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik Powstańców
Śląskich przy ul. Paderewskiego, gdzie
zostaną złożone kwiaty. W programie
obchodów znalazł się również występ
orkiestry górniczej. Zaplanowano także biesiadę śląską z udziałem zespołu Arkadia Band, która rozpocznie się
o godzinie 18 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Dorotki 3.

I powstanie śląskie wybuchło 16 sierpnia 1919 r. i trwało do 24 sierpnia. Kolejne walki powstańcze rozpoczęły się
w nocy z 19 na 20 sierpnia i zakończyły się 25 sierpnia 1920 r. Rok później,
w nocy z 2 na 3 maja 1921 r., rozpoczęło się III powstanie śląskie, które było
największym zrywem powstańczym
Ślązaków w XX w.

MM

Fot. Jerzy Przybysz

We wtorek, 15 sierpnia, odbędą się uroczystości związane
z rocznicą I i II powstania śląskiego. Zainauguruje je msza odprawiona o godzinie 16.30 w kościele Bożego Ciała w Kończycach.

Uroczystości przy pomniku Powstańców Śląskich
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Komisja Budżetu i Inwestycji
14.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.09 godz. 16.00 – informacja z wykonania budżetu Zabrza za I półrocze
2017 r.

Za nami lipcowa sesja Rady Miasta
W lipcu radni przyjęli 21 uchwał

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
12.09 godz. 16.00 – ograniczanie niskiej
emisji na terenie Zabrza.
14.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.09 godz. 8.30 – Muzeum Narodowe
w Krakowie – strategia działania, dobre
praktyki, ciekawe pomysły dla działań
kulturalno-muzealnych w Zabrzu. Komisja wyjazdowa.
Komisja Oświaty i Wychowania
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.09 godz. 16.00 – rozwój obiektów
sportowych na terenie Zabrza; plany
na przyszłość i stan obecny. Wizytacja
w dwóch szkołach – SP nr 30 (orlik) oraz
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
Komisja wyjazdowa.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
4.09 godz. 16.30 – reklama w przestrzeni publicznej; toalety publiczne
w mieście.
14.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
4.09 godz. 15.00 – problem uporządkowania parkowania samochodów
w newralgicznych punktach miasta
w perspektywie zwiększenia miejsc
parkingowych; rozważenie systemu
„Parkuj i jedź” w Zabrzu.
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
14.09 godz. 14.30 – ocena działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Zabrzu w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus; sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.09 godz. 16.00 – rozwój obiektów
sportowych na terenie Zabrza; plany
na przyszłość i stan obecny. Wizytacja
w dwóch szkołach – SP nr 30 (orlik) oraz
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
Komisja wyjazdowa.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
14.09 godz. 17.30 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.09 godz. 17.30 – informacja na
temat programów realizowanych przez
OPiLU ze szczególnym uwzględnieniem
problemu uzależnień wśród dzieci
i młodzieży; informacja o działaniach
środowisk senioralnych w związku
z Międzynarodowym Dniem Osób
Starszych.
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Nazwy dla nowych
ulic i przedszkoli

Na ostatniej przed wakacjami sesji spotkali się 10 lipca zabrzańscy radni. Program obrad zdominowały kwestie dotyczące sprzedaży nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i przedszkoli. Radni przyjęli ogółem 21 uchwał.
W sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski mówił m.in.
o powstaniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Metropolia została
utworzona. To zwieńczenie długoletnich
starań o nadanie temu obszarowi statusu metropolitalnego – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.
Podczas sesji radni przyjęli uchwały
dostosowujące do nowych przepisów nazwy przedszkoli prowadzących
oddziały specjalne lub integracyjne.
W naszym mieście dotyczy to placówek nr 28, 33, 34 i 48. Radni zdecydowali także o nadaniu nazw drogom wewnętrznym zlokalizowanym na osiedlu
powstającym w rejonie ulic Mielżyńskiego i Jowisza. Nowe ulice nazwano:
Wodnika, Koziorożca i Strzelca. Z kolei
położonej w tej okolicy drodze należącej do miasta nadano nazwę Marsa.
Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą przesunięć w budżecie miasta.
Wygospodarowane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na
remonty szkolnych łazienek, wyposażenie w dodatkowy sprzęt świetlic,
utrzymanie i eksploatację oświetlenia
ulicznego oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych. W lipcu radni nadali
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także statut zabrzańskiemu Domowi
Dziecka. Ma to usprawnić organizację
i pracę placówki. 
WG
Usłyszane na sesji:
– Jestem zbulwersowany i muszę zweryfikować myśl o pani.
– Mieszkańcy interweniują u mnie niezadowoleni z wilgotności, z powodu bliskości lasu.

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

Sierpień
7 (pn.) 	Rafał Marek
	Damian Trześniewski
	Bogusław Znyk
10 (czw.) 	Dariusz Walerjański
21 (pn.) 	Przemysław Juroszek
	Łucja Chrzęstek-Bar
	Dariusz Walerjański
24 (czw.) 	Elżbieta Adach
	Alojzy Cieśla
28 (pn.)	Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak
	Antoni Strzoda
31 (czw.) 	Czesława Kowalczyk
	Brygida Sarad

Fot. Jerzy Przybysz

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

wokół nas
W Łaźni Łańcuszkowej odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

Policja i miasto wspólnie dla bezpieczeństwa

Podczas uroczystości w Łaźni Łańcuszkowej awansowano 160 policjantów

Prezydent Zabrza i kom. Dariusz Klimczak

Aż 160 zabrzańskich funkcjonariuszy otrzymało awanse na
wyższe stopnie podczas zorganizowanych 7 lipca obchodów
Święta Policji. Przygotowane w zabytkowej Łaźni Łańcuszkowej spotkanie było również okazją do podziękowań za codzienną służbę.
– Poziom bezpieczeństwa w naszym mieście z roku na rok rośnie – podkreśla
komisarz Dariusz Klimczak, który pełni
obowiązki szefa zabrzańskiego garnizonu od czasu, gdy zastępcą komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu został
inspektor Dariusz Wesołowski. – Jeszcze
pięć lat temu mieliśmy dwa razy tyle przestępstw co teraz. Skuteczność zabrzańskich
policjantów jest zatem na dużo wyższym
poziomie, niż jeszcze kilka lat temu. Nawet
w stosunku do poprzedniego roku odnotowaliśmy spadek przestępstw o 20 procent.
Jednocześnie wzrasta poziom wykrywalności. Jeśli chodzi o przestępstwa najbardziej
uciążliwe dla mieszkańców, osiągnęliśmy
wykrywalność na poziomie 77 procent.

To jest kilkunastoprocentowy wzrost na
przestrzeni roku. Te wyniki plasują nas
zarówno wśród najlepszych garnizonów
województwa śląskiego, jak i w gronie tzw.
stutysięczników, czyli miast powyżej stu tysięcy mieszkańców – dodaje.
Potwierdza to inspektor Roman Rabsztyn, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. – Zabrze
to marka na mapie województwa śląskiego,
jeśli chodzi o działalność policji, jej aktywność i skuteczność – zwraca uwagę insp.
Roman Rabsztyn. – Ale ta policja nie byłaby
w stanie realizować swojej misji na tak wysokim poziomie bez wsparcia samorządu,
który znakomicie rozumie i wspiera kwestie
związane z bezpieczeństwem – dodaje.

Odznaczenia dla zabrzan
Złoty Medal Zasłużony dla Policji otrzymała podczas wojewódzkich obchodów
Święta Policji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Wyróżnienie przyznał
minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Z kolei Srebrne
Medale za Długoletnią Służbę, przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę,
odebrali kom. Dariusz Klimczak, p.o. komendant miejski policji w Zabrzu oraz
asp. Sebastian Starzyk, dyżurny II komisariatu policji w Zabrzu. Uroczystość odbyła się 18 lipca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Awanse w liczbach:

25

starszych
posterunkowych

71 sierżantów
61 aspirantów
1 komisarz
2 nadkomisarzy
Policjanci obchodzili swoje święto już po
raz 98. Za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców dziękowali im prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
i przewodniczący Rady Miasta Marian
Czochara. – Dla mnie to ogromna radość.
Bardzo się cieszę, że mogę współpracować
z ludźmi oddanymi, którzy rozumieją, że
zdrowie i bezpieczeństwo to największe
wartości. Dlatego życzę naszym policjantom dalszych sukcesów i determinacji
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Policjanci odebrali awanse z rąk insp.
Romana Rabsztyna oraz kom. Dariusza
Klimczaka. Uroczystość uświetnił występ
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach. 

GOR
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wokół nas
Wkrótce turystom udostępniona zostanie podziemna trasa w Sztolni Królowa Luiza

Fot. Tomasz Jodłowski

Cieszący się ogromnym zainteresowaniem kibiców i mediów
wyścig kolarski Tour de Pologne będzie znakomitą okazją do
promocji zabrzańskich obiektów położonych na szlaku zabytków techniki. A tych w naszym mieście wciąż przybywa.
Już wkrótce dla turystów otwarta zostanie pierwsza część podziemnej trasy w Sztolni Królowa Luiza.

Maluchy w Parku 12C

1,1 km. Wysiadać będą na nabrzeżu portowym przy ul. Miarki.
– Kompleks Sztolnia Królowa Luiza, który
już niebawem zostanie oddany do użytku w całości, jest największym tego typu
obiektem w Europie. Jestem przekonana,
że przyciągnie on turystów nie tylko z naszego regionu i kraju, ale także spoza jego
granic – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że od ubiegłego roku
zwiedzający mogą korzystać z atrakcji
w naziemnej części kompleksu. Przy ul.
Sienkiewicza powstał m.in. Park 12C,
w którym najmłodsi mogą poznawać
Fo
ciekawostki dotyczące otaczającet.
Ag
ni
go ich świata. Działa tu również
BajtelGruba. Dla najbardziej
wymagających otwarta została z kolei trasa na poziomie 355 Kopalni Guido.
Można się na niej poczuć
jak prawdziwy górnik
podczas szychty.  GOR
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Odtworzony w sztolni port przeładunkowy

Trasa przybliża rozwój górnictwa na przestrzeni ostatnich 200 lat
Fot. Tomasz Kiełkowski / Archifoto
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Szychta na poziomie 355 Kopalni Guido

es

– Jest to jedyna w Europie trasa turystyczna pokazująca, jak rozwijało się górnictwo
przez ostatnie dwieście lat, swoista podziemna podróż w czasie – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Chcemy
pokazać trud pracy górniczej, a jednocześnie postęp technologii. To pozwoli zrozumieć Śląsk i górników, ich tradycje i zwyczaje wywodzące się z tej trwającej dwa
wieki historii rozwoju przemysłu. Ostatnim
punktem zwiedzania będzie wizyta w największym w Polsce podziemnym parku maszyn górniczych, gdzie można nie tylko zo-

baczyć, ale i usłyszeć, działające kombajny,
wrębiarki czy przenośniki – dodaje.
Nowa trasa ma około 1,5 km długości.
Prowadzi od szybu „Carnall” przy ul.
Wolności do szybu „Wilhelmina” przy
ul. Sienkiewicza. Obejmuje unikatowe
wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej oraz kopalni Królowa Luiza.
Turyści przejdą m.in. przez dwustuletni
chodnik wykuty w węglu. Zobaczą także
zrekonstruowany port przeładunkowy,
w którym węgiel był ładowany na łodzie.
A  to tylko niektóre z przygotowanych
pod ziemią atrakcji. Kolejne czekają na
turystów już niebawem. Jeszcze w tym
roku zwiedzającym udostępniona zostanie wodna trasa w sztolni.
Turyści pokonają łodziami
około

Fot. Igor Cieślicki

Szlak zabytków techniki coraz bogatszy
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Fot. Tomasz Kiełkowski / Archifoto

wokół nas
Przy Arenie Zabrze zlokalizowana będzie meta czwartego etapu 74. Tour de Pologne

Fot. Tomasz Jodłowski
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Miłośnicy kolarstwa odliczają już dni do 1 sierpnia

i

Trofeum wykonane przez włoskiego artystę Mirko
Demattè otrzyma zwycięzca 74. Tour de Pologne. Uczestnicy jednego z najważniejszych na świecie wyścigów
kolarskich będą się ścigać również na ulicach naszego
miasta. Przy Arenie Zabrze zlokalizowana będzie meta
zaplanowanego na 1 sierpnia czwartego etapu rywalizacji.
– Trofeum nawiązuje kształtem do krętych
dróg biegnących ku górze, dróg będących
areną decydującej walki i największego
wysiłku kolarzy, dróg wznoszących się do
szczytów Tour de Pologne, do sławy i zwycięstwa – tłumaczy Mirko Demattè, artysta z włoskiego miasta Trentino.
Zanim jednak nagroda trafi do rąk zwycięzcy, kolarzy czeka mordercza rywalizacja na liczącej dokładnie 1144 km
trasie wyścigu. Będzie on podzielony
na siedem etapów, z których najdłuższy, bo liczący aż 238 km, rozpocznie
się w Zawierciu, a zakończy w Zabrzu.
W naszym mieście kolarze trzykrotnie
pokonają pętlę o długości 6,2 km. Finiszować będą przy Arenie Zabrze.
– Końcówka będzie bardzo spektakularna. Ponad kilometr prostej do mety zapewni nam piękny spektakl – podkreśla
Lech Piasecki, dyrektor ds. sportowych
Tour de Pologne.

Tour de Pologne to jedna z najbardziej
prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce. Od 2011 r.
zaliczany jest do UCI World Tour, czyli
cyklu najważniejszych zawodów świata
w kolarstwie szosowym. Tour de Pologne to nie tylko wielkie emocje sportowe, ale również znakomita promocja
Polski i miast, przez które prowadzi trasa
wyścigu. Co roku zawodników ogląda na
trasie około 3,5 miliona kibiców, a transmisja telewizyjna dociera do ponad stu
krajów na całym świecie. Warto przy tym
pamiętać, że Tour de Pologne to najlepsza z możliwych realizacji telewizyjnych.
Rywalizacja będzie pokazywana nie tylko z mobilnych kamer na motocyklach,
ale także ze śmigłowców, które z góry
pokażą najważniejsze wydarzenia w peletonie. To wszystko tworzy niesamowity i niepowtarzalny klimat wyścigu,
który według oficjalnych informacji jest

jednym z pięciu najchętniej oglądanych
wydarzeń kolarskich w sezonie na całym
świecie. Miastom, przez które poprowadzono trasę, zależy więc, by pokazać się
z jak najlepszej strony.
– To nowy element promocji wizerunku
miasta, które kojarzy się przecież nie tylko
z nowoczesną medycyną i rozwojem turystyki poprzemysłowej, ale także właśnie
ze sportem. Stąd też cel, by obok przeżywania sportowych emocji upowszechniać
w skali regionu i kraju atrakcyjne tereny
inwestycyjne strefy ekonomicznej oraz
obiekty warte odwiedzenia, takie jak Kopalnia Guido czy kompleks Sztolnia Królowa Luiza z Parkiem 12C i BajtelGrubą
– zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

GOR
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Rywalizację zawodowych kolarzy poprzedzi wyścig zorganizowany z myślą o najmłodszych

Fot. Szymon Gruchalski

Kibicuj kolarzom na trasie wyścigu

1 sierpnia kolarze pokonają liczącą 238 km trasę z Zawiercia do Zabrza

Poprowadzoną ulicami Zabrza pętlę o długości 6,2 km
trzykrotnie pokonają uczestnicy 74. Tour de Pologne. Ale
to nie jedyne emocje, jakie
czekają nas 1 sierpnia. Na trasie przygotowanej dla zawodowych kolarzy, kilka godzin
wcześniej, ścigać się będą
uczestnicy Nutella Mini Tour
de Pologne.

w peletonie stawiał właśnie podczas
cyklu Nutella Mini Tour de Pologne.
– Na co dzień ścigam się przede wszystkim poza granicami naszego kraju, na
wszystkich kontynentach, na całym
świecie. To jest dla mnie niespotykane,
że dzieci mają możliwość ściągania się
i rywalizacji przy tak dużym wyścigu, jakim jest Tour de Pologne. Mogą podpa-

trzeć swoich idoli i bohaterów – dodaje
sportowiec.
– Wielu polskich kolarzy, którzy obecnie
osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej, zaczynało swoją sportową karierę właśnie od startów w Mini Tour de
Pologne. Możemy powiedzieć, że wyścig
Nutella Mini Tour de Pologne jest dobrym sportowym startem. Dla jednych

– Wyścig ten jest ewenementem na skalę światową – podkreśla Michał Kwiatkowski, znakomity kolarz i ambasador
projektu, który swoje pierwsze kroki

Uwaga! Zmiany

Wielki kolarski spektakl wiąże się
nieuchronnie ze zmianami w organizacji ruchu dla kierowców. Część
ulic w centrum zostanie 1 sierpnia
zamknięta, wyznaczone będą objazdy. Inaczej kursować będą autobusy. Szczegółowy wykaz zmian
publikujemy na 16 stronie.
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W tegorocznej rywalizacji weźmie udział około 190 kolarzy
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Fot. Szymon Gruchalski

w organizacji ruchu!

wokół nas
takie są liczby:

1144 km

liczy trasa tegorocznego
Tour de Pologne

238 km

to długość najdłuższego
etapu z Zawiercia do Zabrza

6,2 km

to długość pętli
poprowadzonej
ulicami Zabrza
źródło: UM Zabrze

190

kolarzy wystartuje w wyścigu

500

dzieci jest to wspaniała przygoda, a dla
innych jest to początek wielkiej pasji –
mówi Czesław Lang, dyrektor generalny 74. Tour de Pologne.
W tym roku ten niezwykle popularny cykl wyścigów kolarskich dla dzieci obchodzi 10. rocznicę powstania.
Z tej okazji na dzieci czekają specjalne
niespodzianki, ale przede wszystkim
szansa na wielkie emocje podczas rywalizacji z rówieśnikami. W Mini Tour
de Pologne biorą udział dziewczęta i chłopcy w wieku od 8 do 14 lat.
Rywalizacja najmłodszych kolarzy
na ulicach Zabrza rozpocznie się
1 sierpnia o godzinie 15. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.minitourdepologne.pl.
Rywalizacji kolarzy towarzyszyć będzie
konkurs „Najpiękniejsze miasto Tour
de Pologne”. – Zachęcamy do indywidualnego, ale również zorganizowanego,
dekorowania Zabrza. Tradycyjnie już pod
uwagę będą brane elementy kolarskie
i narodowe. Zwycięzca w każdej z trzech
kategorii – najpiękniejsze miasto startowe, etapowe i premii, otrzyma przechodni Puchar Tour de Pologne wręczony
podczas specjalnej konferencji prasowej
– tłumaczy Sławomir Gruszka, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Regulamin konkursu dostępny jest na
stronie www.um.zabrze.pl.
Z myślą o miłośnikach kolarstwa na
promenadzie Areny Zabrze przygotowana zostanie strefa kibica. Będzie
punkt gastronomiczny oraz wiele różnorodnych atrakcji, aktywności i animacji dla dzieci.

GOR

Tędy pojadą kolarze
Kolarze wjadą do Zabrza ul. Legnicką w Makoszowach około godziny
18.10–18.30. Następnie dojadą ul. Makoszowską i ul. Winklera do ronda
Sybiraków. W naszym mieście uczestnicy wyścigu trzykrotnie pokonają
rundę o długości 6,2 km. Peleton od ronda Sybiraków pojedzie ulicą de
Gaulle’a, skręci w lewo w Roosevelta, na niewielkim rondzie w ciągu ulicy
Roosevelta pojedzie w lewo, w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej,
którą dojedzie z powrotem do ronda Sybiraków, by ponownie zjechać
w dół. Zdaniem organizatorów, końcówka będzie bardzo spektakularna,
a ponad kilometr prostej do mety zapewni piękny sportowy spektakl.

Trasa IV etapu wyścigu

źródło: UM Zabrze

miejscowości znajduje się
łącznie na trasie
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Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Trzeba podążać za marzeniami

Fot. Jerzy Przybysz

Zakład działa już prawie ćwierć wieku

Danuta Karpiuk ze swoimi pracownicami

mistrzowskiego mogłam zatrudniać osoby młodociane. Przez salon przewinęło
się kilkudziesięciu uczniów. Na szczęście
zawsze były to osoby ambitne, które
same potem prowadziły swoje zakłady
fryzjerskie – wspomina Danuta Karpiuk.
Pani Danuta uważa, że sukcesem jej firmy jest zgrany zespół. Każda z osób tu
pracujących może polegać na innych.
Mówią o sobie, że pracują indywidualnie, ale na pewno bardzo zespołowo.
– Dzięki salonowi mam możliwość poznawania wielu osób. Mamy sporo stałych
klientów. Przez te lata nawiązało się wiele
przyjaźni, a to też jest cenne w codziennej
pracy – mówi pani Danuta.
Biegnący czas sprawił, że we fryzjerstwie zmieniały się nieco wymagania klientów, a za tym, co normalne,
musiała iść zmiana podejścia do ich
oczekiwań ze strony personelu. Dlatego pracownicy salonu pani Danuty
regularnie uczestniczą w przeróżnych
targach branżowych, korzystają ze
szkoleń i kursów, w tym też organizowanych przez zabrzański Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców.
– W naszym zawodzie uczyć się trzeba
cały czas, by wciąż mieć energię i inspirację do dalszego tworzenia – podkreśla
Danuta Karpiuk, która do zabrzańskiego Cechu należy już 25 lat, a obecnie
pełni funkcję skarbnika.
– Moją pasją zawsze było fryzjerstwo.
Tak zwany wolny czas, gdy się go ma, też
często poświęcam na zajęcia z tym zwią-

Fot. arch. prywatne

Danuta Karpiuk o własnym salonie marzyła, ucząc się jeszcze zawodu. Marzenie spełniła w 1993 r. Początki nie były
jednak łatwe. – Wtedy to było znacznie
mniejsze pomieszczenie i wchodziło się do
niego jedynie od podwórka. Ale nikomu
to nie przeszkadzało – wspomina pani
Danuta. – Na potrzeby salonu zaadaptowałam mieszkanie znajdujące się na
parterze. Z biegiem czasu udało się zrobić
wejście od ulicy – opowiada o pierwszych
latach działalności Danuta Karpiuk.
Młoda bizneswoman początkowo pracowała w swoim salonie sama, czasem
korzystając z pomocy siostry, która po
zajęciach w szkole chętnie zdobywała tu doświadczenie. Klientów zaczęło
przybywać, salon się rozrastał i wkrótce
konieczne okazało się zatrudnienie kolejnych osób.
– Już po trzech miesiącach miałam tyle
zajęć, że musiałam przyjąć pracownika.
Pierwszego w moim salonie. A potem
przyszli kolejni, bowiem klientek i klientów było coraz więcej. Po zdobyciu tytułu

Fot. arch. prywatne

Gdy Danuta Karpiuk otwierała swój zakład fryzjerski przy
ul. 3 Maja, miała zaledwie
19 lat. Od tego czasu minęło
już prawie ćwierć wieku. Salon nadal działa z sukcesami,
a pani Danuta pomaga w nim
spełniać marzenia kolejnego
pokolenia fryzjerek.

Pani Danuta uczestniczy w branżowych konkursach

zane. Bardzo sobie cenię czas spędzany
z rodziną, ale niestety nie ma go za wiele.
Tak to już w tym zawodzie jest – przyznaje Danuta Karpiuk.
Podczas niedawnych obchodów jubileuszu 70-lecia zabrzańskiego Cechu,
firma nagrodzona została Honorową
Odznaką Rzemiosła. 

WG
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Muzeum Miejskie zaprasza na wystawę poświęconą sukcesom zabrzańskiego sportu

Śladem dokonań wielkich sportowców

18

Fot. Jerzy Przybysz

często są bezcenne, ale skoro eksponaty
przekazali tak wielcy sportowcy, jak Jan
Kowalski, Włodzimierz Lubański, Marek
Piotrowicz czy Marek Kąpa, to dlaczego
nie mają być kolejni? – dodaje.
Jan Kowalski, legendarny piłkarz i trener Górnika oraz Gwarka, przekazał
cenne zdjęcia z czasów gry w Pogoni

Nasze Zabrze Samorządowe 8/2017

w latach 40., ale też medale
za MP, meksykańskie gazety opisujące wizytę Górnika
czy kilkaset wpinek zbieranych przez kilka dekad.
– Człowiek oczywiście przywiązuje się do tych eksponatów, ale kiedy pomyślałem, że
leżą w szafie od lat, to lepiej,
by znalazły się w muzeum,
w pięknym otoczeniu. Wnuki
też tam trafią – śmieje się Jan
Kowalski.
Twórcom wystawy niespodziankę sprawił Włodzimierz
Lubański, który dwa dni
przed jej otwarciem przekazał trzy torby z trofeami.
I obiecał, że resztę pamiątek
dowiezie jesienią. – Mało tego.

Fot. Jerzy Przybysz

– Można wymieniać bardzo długo. Zgromadziliśmy około 500 eksponatów, w tym
mnóstwo fantastycznych zdjęć pokazujących historię zabrzańskiego sportu od
lat przedwojennych do współczesnych.
Ktoś zapyta: czy jest sens w muzeum pokazywać koszulkę reprezentacji Polski
Arka Milika czy Mateusza Korneckiego,
w której grał na mistrzostwach świata?
Oczywiście, że warto. Oni piszą historię
na naszych oczach. Arek, jako nastoletni piłkarz Górnika, debiutował w reprezentacji Polski, by kilka lat później
zapewnić wygraną z mistrzami świata.
A Kornecki? W wieku 22 lat zagrał kwadrans na mistrzostwach świata i nie
puścił bramki. Nie wiem czy jest drugi
taki bramkarz na świecie. Te pamiątki
już są cenne, a za 10–20 lat? – mówi
Dariusz Czernik, kierownik działu
sportu w Muzeum Miejskim.
Dział powstał blisko dwa lata temu.
Kiedy oddawano do
użytku Arenę Zabrze, inwestor nie
krył, że na terenie
stadionu ma powstać muzeum zabrzańskiego sportu.
– To ważne słowo.
Sportu, a nie tylko
piłki. Oczywiście, sukcesy wielkiego Górnika będą dominowały,
bo to klub w historii
polskiego sportu wyjątkowy. I na szczęście zachowało się
mnóstwo pucharów, medali, pamiątek.
Ale wspaniałe sukcesy odnosili też lekkoatleci, piłkarze ręczni, bokserzy, koszykarze… – wymienia Dariusz Czernik. – Wystawa, którą można bezpłatnie zwiedzać
do połowy sierpnia, powstała także po to,
by pokazać sportowcom i kibicom, że warto podzielić się swoimi zbiorami. Wiem, że

Fot. Jerzy Przybysz

Takiej wystawy na temat zabrzańskiego sportu chyba jeszcze nie było. W jednym miejscu,
w Muzeum Miejskim przy ul. Powstańców 3, można zobaczyć medale zdobywane przez
piłkarzy nożnych Górnika, piłkarzy ręcznych Pogoni czy bokserów Walki Makoszowy. Mało
tego, są buty, w których Józef Dankowski grał przeciwko Realowi Madryt, oryginalne koszulki „królewskich” i Juventusu Turyn sprzed blisko 30 lat, ale też dokument potwierdzający transfer Henryka Latochy z Górnika do Rapidu Wiedeń.

Już po otwarciu dostarczył nam rzecz wyjątkową. Pierwszą umowę z Górnikiem,
którą w 1962 roku w imieniu 16-letniego Lubańskiego podpisywał ojciec. Rzecz
bezcenna, ale takich jest więcej. Marek
Piotrowicz dał brązowy medal MŚ juniorów z Meksyku, kiedy na boisku przebywało dwóch wychowanków Górnika

Fot. Jerzy Przyby

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

kad. Też nawiązał z nami kontakt. Można wymieniać bardzo
długo. Jeżeli ktoś chce zobaczyć
trofeum, które Grzegorz Panfil,
tenisista z Zabrza, przywiózł za
zwycięstwo w Australian Open
juniorów, to też tylko u nas. Podejrzewam, że mało kto wie,
iż ten świetny tenisista urodził
się w naszym mieście – zwraca
uwagę Dariusz Czernik.
Na otwarciu sporo zamieszania wywołała teczka należąca
do Stanisława Oślizły. Okazało
się, że to nagroda, jaką dostał
za udział w eliminacjach do
MŚ w 1970 r. – Teczka dziś jest
pusta. Ciekawe, ile w niej było,
kiedy Stasiek ją dostał – żartował Jan Kowalski.

Fot. Jerzy Przybysz

– Joachim Klemenz i właśnie Piotrowicz. Mamy zdjęcia drużyny Preussen Zabrze sprzed wojny i mnóstwo
zdjęć Górnika z różnych lat, często
nieoglądanych przez kibiców. Tylko
z nich można stworzyć fantastyczny
album. Znalazł się też oryginalny bilet z finału PZP granego przez Górnik z Manchesterem City w 1970
roku – mówi Dariusz Czernik.
Samo kalendarium sukcesów
zabrzańskich klubów i sportowców zajmuje kilka tablic.
Oprócz tego zdjęcia, ponad 20
koszulek. Często bezcennych,
bo pokazujących szerokie
spektrum sukcesów sportowców związanych z Zabrzem. –
Wojtek Wolski to zabrzanin grający przez lata w NHL. Mamy
jego koszulkę. Marcin Wichary
zaczynał grać w piłkę ręczną
pod kierunkiem trenera Ryszarda Gnota w Sparcie Zabrze. Przekazał koszulkę, w której grał na igrzyskach
w Pekinie. Mamy też ostatnią koszulkę
piłkarzy ręcznych Pogoni Zabrze, w której
grał Darek Mogielnicki. Rzecz bezcenna,
bo po tym sezonie klub pod tą nazwą
przestał bezpowrotnie istnieć. Hajto, Wałdoch, Urban, Warzycha, Pazdan, ale też
koszulka Dariusza Koseły z igrzysk w Barcelonie, gdzie Polska sięgnęła po srebrny
medal – wymienia Dariusz Czernik.
Dla działu sportu bardzo ważne jest to,
że już po otwarciu wystawy udało się
zdobyć kolejne eksponaty. – O to właśnie chodziło. Odezwał się piłkarz ręczny
Pogoni, w której grał w latach 50. Dariusz
Szczubiał przekazał medale zdobywane
w barwach innych klubów, ale to przecież
zabrzanin. Jeden pan ma wszystkie programy i bilety meczowe z ostatnich kilku de-

– Chciałbym podkreślić, że muzeum to
nie tylko eksponaty. To przede wszystkim
ludzie. Dlatego zbierając, rozmawiamy
i spisujemy wspomnienia, zdając sobie
sprawę, że czas szybko mija. Pewnych wydarzeń dziś już nie odtworzymy. Pokolenie
gwiazd z lat 50. i 60. też jest coraz starsze.
Każde spotkanie to nowe fakty i anegdoty, układające się we wspaniałą historię
zabrzańskiego sportu. Przecież to miasto
siedmiu mistrzów olimpijskich, kilkudziesięciu olimpijczyków, mistrzów świata,
Europy, i to w bardzo popularnych dyscyplinach. Tylko piłkarze Górnika przywieźli
z mistrzostw świata siedem krążków –
podkreśla Dariusz
Czernik.
Dział sportu zapowiada, że to dopiero początek. Bo
też wyzwanie jest
duże, skoro docelowo Muzeum Sportu
ma zająć powierzchnię około 1000 metrów kwadratowych.
Ale też patrząc na
odzew sportowców
i kibiców, można być
optymistą. Już za rok
Górnik będzie świętować 70-lecie istnienia. Można się spodziewać, że wystawa,
która prawdopodobnie
powstanie przy tej okazji,
może być naprawdę imponująca.

Maciej Adler
Muzeum Miejskie w Zabrzu
sz

Fot. Muzeum Miejskie

w Zabrzu
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W pierwszym meczu sezonu 2017/2018 Górnik Zabrze rozgromił aktualnych mistrzów Polski

Mocne wejście do Ekstraklasy!
Czy wiesz, że...

•

•
Fot. Jerzy Przybysz

•

Igor Angulo strzelił Legii Warszawa dwie bramki

To było prawdziwe wejście smoka! Górnik Zabrze, który w wyjściowym składzie miał zaledwie czterech piłkarzy grających
wcześniej na poziomie Ekstraklasy, rozgromił 3:1 Legię Warszawa, czyli aktualnych mistrzów Polski! Mało tego, Trójkolorowi,
jako jedyni, zdobyli w pierwszej kolejce rozgrywek trzy bramki.
Tak dobrej inauguracji sezonu nie było od ponad 20 lat!
Dwie bramki strzelił Legii Igor Angulo, który został wybrany najlepszym
zawodnikiem meczu. – Nasz start był
niesamowity. To rzeczywiście dla mnie
i młodszych kolegów pierwszy mecz
w Ekstraklasie. Zagraliśmy jednak tak, jak
chcieliśmy zagrać. To był bardzo dobry
mecz w naszym wykonaniu, co przełożyło
się na zwycięstwo. Jesteśmy bardzo szczęśliwi – podkreśla Igor Angulo. – Kontynuujemy naszą grę z końcówki poprzedniego sezonu. Skład jest w większości nie
zmieniony, sztab szkoleniowy również. To
daje pewną ciągłość. Dopiero zobaczymy, na co będzie nas stać w Ekstraklasie.
Awansowaliśmy jednak, aby rywalizować
z najlepszymi – dodaje.
– Cieszymy się, że tak to wyglądało. Staraliśmy się wykonywać założenia, które
nakreślił nam trener. Dzięki temu każdy
z nas wiedział, co ma robić i tak się ten
mecz potoczył – mówi pomocnik Górnika
Maciej Ambrosiewicz.
– To był piękny debiut w Ekstraklasie. Lepszego chyba nie mogłem sobie wymarzyć
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– uśmiecha się Łukasz Wolsztyński, pomocnik.
Radości ze zwycięstwa nie krył Marek
Kasprzyk, który podczas spotkania
z Legią zasiadł na ławce trenerskiej
Górnika. Marcin Brosz został bowiem
ukarany przez Komisję Dyscypliny

Na listę strzelców wpisał się także Dani Suarez
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W kadrze Górnika
jest dwunastu
graczy, którzy grali w Ekstraklasie.
Po raz ostatni
zabrzanie zdobyli
w pierwszej kolejce co najmniej
trzy gole w 1995 r. Górnik wygrał
wtedy w Bełchatowie z miejscowym GKS 4:3.
Rok wcześniej na wyjeździe Górnik pokonał 3:1 Pogoń Szczecin.
Igor Angulo jest pierwszym od
21 lat piłkarzem Górnika, który
w inauguracyjnym meczu strzelił
dwa gole. Ostatnio sztuki tej
dokonał 27 lipca 1996 r. Marek
Szemoński, w wygranym 2:1
meczu z Ruchem Chorzów.
Zabrzanie wygrali ligowy mecz
z Legią po raz pierwszy od
dziesięciu konfrontacji. Wcześniej
dokonali tego za kadencji Adama
Nawałki (2:0 w 2012 r.).
Na meczu z Legią odnotowano
drugą w historii frekwencję na
Arenie Zabrze. Więcej widzów
obejrzało tylko mecz z Ruchem,
ale wtedy nie było sektora buforowego. To dwa mecze rozegrane
od chwili oddania do użytku
stadionu, na które w kasach już
kilka dni przed meczem zabrakło
biletów.

Fot. Jerzy Przybysz

•

Fot. Jerzy Przybysz

sport

Piłkarze podziękowali kibicom za wspaniały doping

wych Jacek Magiera. – Wygrała drużyna lepsza. Popełniliśmy za dużo błędów
w obronie, straciliśmy gola po kontrze, po
stałym fragmencie gry, co nie powinno się
zdarzyć. Zbyt radośnie zagraliśmy w defensywie. Dziś nie zawalił meczu jeden
zawodnik, tylko cała drużyna – przyznał
Jacek Magiera. – Dziękujemy Górnikowi
za tę lekcję – dodał.
Już kilkanaście minut po meczu z Legią osobiste gratulacje za pokonanie
mistrzów Polski przekazał Arkadiusz
Milik. Napastnik Napoli w sobotę grał
mecz sparingowy, w którym strzelił
dwa gole. Potem śledził w Internecie
zmagania Górnika z mistrzem Polski, by
kilkanaście minut po ostatnim gwizdku
zadzwonić do brata Łukasza, dyrektora
Akademii Górnika.

PZPN dyskwalifikacją na jeden mecz za
wbiegnięcie na murawę podczas kończącego rozgrywki I ligi meczu z Wisłą
Puławy.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego wyniku, ale też zdajemy sobie sprawę, że
przed nami naprawdę bardzo dużo pracy
– zastrzegał na konferencji pomeczowej
Marek Kasprzyk. – Prawdę powiedziawszy, wolałbym dzisiaj pełnić swoją normalną rolę, czyli asystenta. Miejsce trenera nie jest na trybunach, ale na ławce. On
dodaje swoją obecnością pewności siebie
drużynie i może szybko skorygować sytuację. Jedno, co na pewno dziś się dla mnie
zmieniło, to straciłem w czasie meczu głos
– żartował trener.
Wątpliwości co do tego, że Górnik wygrał zasłużenie, nie miał trener Wojsko-

– Zwykle po wygranych pisał SMS, teraz
dzwonił, chciał poznać szczegóły spotkania i prosił, by wszystkim chłopakom
szczerze pogratulować wygranej oraz pozdrowić kibiców. Wiedział, że już kilka dni
przed meczem nie było w kasach biletów
– mówi Łukasz Milik.
Nie jest tajemnicą, że kiedy Arek z Rozwoju trafił do Zabrza, głównym konkurentem Górnika do sprowadzenia
17-letniego wówczas Milika była Legia.
Arek był nawet na zgrupowaniu z warszawską drużyną. Kiedy jednak przyszło
podjąć ostateczną decyzję, wybrał grę
na Roosevelta. – I nigdy tego nie żałował
– podkreśla Łukasz Milik.
Trzymamy kciuki, by kolejne mecze
przynosiły nam równie dużo radości!

GOR

Trójkolorowi mają w czym wybierać
Klubowe gadżety, pamiątki i odzież sportową kupić można w nowym Sklepie Kibica Górnika Zabrze, który został otwarty w pasażu
Areny Zabrze od strony ul. Roosevelta. Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty oraz w dni meczowe.

Fot. UM Zabrze

sław Oślizło. – Życzę wam, byście też

Fot. UM Zabrze

Na uroczystym otwarciu sklepu
pojawili się m.in. legendarni piłkarze Górnika: Jan Kowalski i Stani-

mogli sobie kiedyś zrobić zdjęcie z Pucharem Polski – podkreślał Stani-

sław Oślizło, pozując do wspólnej
Fot.grafii z Szymonem Matuszkiem, Konradem Nowakiem i Tomaszem Loską.
– Za naszych czasów była mała budka,

gdzie czasami pojawił się proporczyk
i nasze zdjęcie. Teraz to inny świat –

zwracał uwagę Jan Kowalski.
W nowym sklepie dostępne są m.in.
bluzy, dresy i koszulki. Te ostatnie

można spersonalizować dzięki
sprzętowi, jaki znalazł się na wyposażeniu placówki. W sklepie nie
brakuje też klubowych gadżetów
i różnorodnych pamiątek. W ciągu
tygodnia sklep jest czynny w godzinach 10.00–18.00. Kibice mogą
odwiedzać go również w soboty
oraz oczywiście w dni meczowe.
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sport
Dawny wikary parafii św. Józefa od lat kibicuje Trójkolorowym

Fakt, że Arenę Zabrze poświęcił 9 lipca
ordynariusz opolski, nie był przypadkiem. Andrzej Czaja był bowiem w latach 1988–89 wikarym parafii św. Józefa.
– Zawsze kibicowałem Górnikowi, a praca w kościele w zasadzie sąsiadującym ze
stadionem była fantastyczna. Chodziłem
na mecze, poznałem wielu fantastycznych kibiców. Zresztą dziś widzę to samo.
Tyle osób na trybunach, tak bardzo oddanych klubowi. Przyznam, że wiosną
zwątpiłem w awans, ale dzięki pracy
i Bożej Opatrzności finisz był doskonały –
podkreślał biskup Andrzej Czaja, który
odprawił również mszę w intencji Trójkolorowych.
W poświęceniu obiektu wzięła udział orkiestra dęta pod dyrekcją Henryka Mandrysza, która towarzyszy Górnikowi od
blisko 50 lat. Po uroczystości dzieciaki
z Akademii Górnika Zabrze rozegrały
pokazowe mecze na głównej murawie.
We wtorek, 11 lipca, na promenadzie
Areny Zabrze odbyła się przedsezonowa prezentacja Górnika.
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– Marcin Brosz! Marcin Brosz! – skandował tłum, gdy szkoleniowiec 14-krotnych
mistrzów Polski podsumował krótki, lecz
intensywny okres przygotowawczy.
Każdy kolejny piłkarz pojawiający się na
scenie witany był burzą oklasków. Największe zebrali bohaterowie ostatnich
kolejek rozgrywek, czyli Rafał Kurzawa
i Igor Angulo. Gorąco przywitano również nowych: Michała Koja, Mateusza
Wieteskę oraz Damiana Kądziora.
Po zakończeniu oficjalnej części prezentacji piłkarze zaopatrzeni w zdjęcia drużyny ruszyli na spotkanie z kibicami.
To trwało rekordowo długo. Jeszcze
prawie godzinę po zejściu ze sceny
podopieczni trenera Marcina Brosza pozowali do zdjęć i rozdawali
autografy fanom Trójkolorowych.

– To pokazuje, że Górnik jest czymś więcej
niż tylko klubem sportowym. Dlatego tak
ważne było wybudowanie nowego stadionu. On jeszcze nie jest skończony, cały
czas pamiętamy i pracujemy nad czwartą
trybuną – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

GOR

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik z młodymi adeptami Akademii Górnika
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Kilka dni przed inauguracyjnym spotkaniem Górnik
Zabrze zaprezentował się
kibicom na promenadzie
Areny Zabrze. W kościele
św. Józefa odprawiona została msza w intencji klubu,
a biskup opolski Andrzej
Czaja poświęcił stadion przy
ul. Roosevelta.

Biskup opolski Andrzej Czaja

Fot. Jerzy Przybysz

Trójkolorowi zaprezentowali się na scenie przygotowanej na promenadzie Areny Zabrze

Fot. Górnik Zabrze

Fot. Jerzy Przybysz

Biskup Andrzej Czaja poświęcił Arenę Zabrze

sport
NMC Górnik Zabrze, jako pierwszy klub w Superlidze, rozpoczął przygotowania do sezonu

Szczypiorniści trenują z nowym szkoleniowcem
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Fot. Jerzy Przybysz

Na zorganizowanym 3 lipca
inauguracyjnym treningu
stawili się z pierwszej
drużyny
Przemysław
Witkowski
(powrót
z wypożyczenia w HC
Baniku Karvina), Tymoteusz Piątek, Filip
Fąfara i nowy nabytek
klubu – Łukasz Gogola
(poprzednio Olimpia
MEDEX Piekary Śląskie).
– Na ofertę z Górnika od
razu się zdecydowałem. Myślę, że była to dobra decyzja,
choć podjęta tak szybko. Będę
grał w wyższej lidze, w lepszym zespole. Cieszę się, że tu trafiłem – podkreśla Łukasz Gogola. – Chciałbym, by
minut na boisku było jak najwięcej, żeby
zgranie pomiędzy mną a kolegami było
jak najlepsze. Trenera znam od kilku dni,
ale razem z nim i z chłopakami wiele możemy zwojować – dodaje.
Do seniorów dołączyło na treningu
kilkunastu juniorów grających na różnych pozycjach, których Rastislav Trtik
gorąco zachęcał do ciężkiej pracy. – Jeśli pokażecie talent, wysiłek, serce i umiejętności, to może wystąpicie tu, na tym
boisku, w tym zespole – podkreślał czeski szkoleniowiec.
Tydzień później na boisku pojawili się
już prawie wszyscy zawodnicy Trójkolorowych. – Chciałbym zobaczyć waszą
technikę gry. Potem przejdziemy do testów fizycznych w sześciu konkurencjach.
W każdej możecie zdobyć maksymalnie
10 punktów, a żeby uznać was za dobrych zawodników, w sumie musicie zdo-

Fot. J
erzy
P

Szczypiorniści z pewnością dostarczą nam wielu emocji

być co najmniej 30 punktów – tłumaczył
podopiecznym trener Trtik.
NMC Górnik Zabrze zna już wstępny
zakres przygotowań. Czeka go dwumecz z Tatranem Preszów (poprzedni pracodawca trenera Trtika), dwa
spotkania z zespołem z Frydka-Mistka, turniej Szczypiorno Cup w Kaliszu
i wreszcie międzynarodowy turniej
piłki ręcznej w Zabrzu (11–12 sierpnia),
z udziałem Karviny i Zaporoża.
Prezes NMC Górnika Zabrze Bogdan
Kmiecik deklaruje, że nie zmieniają się
cele stawiane drużynie i Trójkolorowi
nadal będą walczyć o medale. – Oczywiście, zobaczymy jeszcze, jak drużyna
będzie wyglądać, jaki kształt osiągnie
po koniecznych zmianach pod wodzą
nowego trenera – zastrzega Bogdan
Kmiecik. – Zakontraktowaliśmy ostatnio
Lukasa Francika, który podpisał umowę
na trzy lata. Musi wzmocnić skrzydło, być

partnerem dla Bartka Tomczaka. Szukamy też prawoskrzydłowego i prawego
rozegrania. Na razie nie mogę podawać
nazwisk, ale rozmawiamy z wieloma
zawodnikami. Głównie za granicą, bo
w kraju jest dość deficytowo. Swoje też na
pewno doda trener Rastislav Trtik, który
oceni, w jakim zakresie musimy poszukiwać wzmocnień. W reszcie przypadków
sądzę jednak, że będziemy bazować na
aktualnym składzie. Na koło wraca Jurij
Gromyko, do bramki wraca Przemysław
Witkowski, więc na pewno tych formacji
nie musimy wzmacniać. Odchodzi od nas
Maciej Ścigaj, najpewniej Andrzej Kryński, Adrian Niedośpiał i Sebastian Kicki.
Ostatniemu z nich skończył się kontrakt
i choć mógł dalej grać na wysokim poziomie, to z przykrością muszę stwierdzić,
że nie możemy pozwolić sobie na granie
czterema bramkarzami, czego nie robi
chyba żaden inny klub na świecie. Doceniam jednak, co zrobił przez te lata dla
klubu – dodaje Bogdan Kmiecik.  GOR

Fot. handballzabrze.pl

Treningi przed sezonem zainaugurowali z początkiem
lipca zabrzańscy szczypiorniści. Nowy szkoleniowiec
NMC Górnika Zabrze, Rastislav Trtik, rozpoczął je od
przeprowadzenia testów zawodników, którzy grali mniej
w ostatnim seniorskim sezonie lub wciąż grają w rozgrywkach juniorskich.

Zajęcia z nowym trenerem
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ROZRYWKA
Poziomo:

1

1 – niezbędny do manicure’u,

5 – piołunówka, 8 – wielka ilość, mnóstwo,
9 – owoc jednej z palm, 10 – lekceważąco o nauczycielu, 11 – w barszczu lub w igle, 12 – ciężki karabin maszynowy, 14 – rzymski bóg wód
z trójzębem, 16 – część twarzy, 19 – coś z garderoby księdza, 21 – dookoła znaczka, 22 – duży, niezgrabny powóz, 23 – kopnięty kwadrat,
24 – amator, 26 – hawajska gitara, 28 – tam
w 1944 ogłoszono Manifest Lipcowy, 29 – obraz na ekranie telewizora, 30 – pożarna lub
miejska, 33 – Biskajska lub Pucka, 35 – stolica
Turcji, 37 – na nóżce dziecka, 38 – spotkanie we
dwoje, 39 – natręt, 40 – stałe, szerokopasmowe, światłowodowe, 41 – dawna miara objętości – jedna czwarta część garnca, 42 – tam
robią deski.
Pionowo: 1 – epilepsja, 2 – nadziemna część
pietruszki, 3 – odkrywca Ameryki, 4 – niemieckie miasto nad Łabą, stolica Saksonii,
5 – kazalnica, 6 – market, 7 – kraj związkowy
w Niemczech ze stolicą w Erfurcie, 13 – składnik, 15 – „miara” czekolady, 17 – Twingo lub
Clio, 18 – smokowiec, roślina doniczkowa lub
krzewiasta, 20 – w nim zdjęcia, 21 – Wiślany
lub Szczeciński, 25 – składany nożyk, 27 – Hanna, ma ochotę na chwileczkę zapomnienia,
30 – tatrzański gawędziarz, 31 – rodzaj placka,
32 – damska marynarka, 34 – odznaczenie,
36 – nieżyt nosa.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Każdy sobie rzepkę skrobie”, nagrody otrzymują: Marta Musioł i Tomasz Steppa –
poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Bogumiła Warzecha – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 25 sierpnia.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Krystyna Podleszczuk i Roman
Kiciński – poczęstunek w McDonald’s, Jadwiga Niedbała – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Krystyna Włodarczyk – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie
zagadki brzmiało: Kosaciec, autorką cytowanego wiersza jest Kazimiera Iłłakowiczówna, a myśl Winstona Churchilla brzmi: „Ceną wielkości jest odpowiedzialność ”.
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. Zwycięzców wyłonimy spośród autorów odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 25 sierpnia. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze

Fot. Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

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

Nasze
Zabrze Samorządowe 8/2017
(adres)

przedstawia budynek hostelu Guido.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Joanna Walczok, którą prosimy o kontakt z redakcją do 25 sierpnia.

ROZRYWKA

Nic mi, świecie

3

Nic mi, świecie, pięKności twej zmącić niezDolne!
Centrum handlowe M1

Błogosławione, które wydAło mnie, plemię.

ul. plut. R. Szkubacza 1

Patrzę na gwiazdy górne i na kwiAty polne
SPONSORZY NAGRÓD

I w oczach swych jednoczę i niebo, i zieMię.
Choć danyś mi jest jeno nA krótki ciąg godzin,
Cień śmierci mojej duszy nie straSzy weselnej.
Przez wieczność już nie było mnie przed dNiem narodzin,
A mędrzec dawno uczYł mnie, żem jest śmiertelny.

Z 9 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub
przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17
– do 25 sierpnia.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

część trylogii H. Sienkiewicza,
figura geometryczna bez kątów,
kolor,
połowa średnicy,
forma dzierżawy,
symbol oświaty,
z mięsem, serem lub ruskie,
gdy kłamał, wydłużał mu się nos.

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 25 sierpnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl
Platona, 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 25 sierpnia.
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Kultura
Uczniowie spędzający wakacje w Zabrzu nie mogą narzekać na nudę

Wakacje pod znakiem wielu atrakcji
Warsztaty teatralne i kulinarne, koncerty, spektakle i zajęcia sportowe
to tylko niektóre z atrakcji czekających na uczniów spędzających lato w mieście.
Sprawdziliśmy, jak tegoroczne wakacje spędzają młodzi zabrzanie.
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Fot. Tomasz Jodłowski
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Mesajah na Muzycznym Lecie

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

Fontanna przy ul. 3 Maja daje wytchnienie w upalne dni

Wakacyjne warsztaty w Teatrze Nowym jak zwykle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

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

w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e–mail: marketing@dmit.com.pl
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