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Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego
umocnią nas w wierze, nadziei i miłości.
Życzę Wielkanocy pełnej spokoju,
radości i głębokiego przeżywania
Triduum Paschalnego.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
Marian Czochara
Przewodniczący Rady Miasta
wraz z Radnymi
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wokół nas
Przed nami najważniejsze święta w kalendarzu wszystkich chrześcijan

Wielkanoc, czyli zadbajmy o duchowe porządki
Wyjątkowo wcześnie świętować będziemy w tym roku
Wielkanoc. Obchody Triduum Paschalnego rozpoczną
się już 24 marca. Najważniejsze święta w kalendarzu
chrześcijan są ruchome, ponieważ przypadają na pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni księżyca.
Tym razem to 27 marca.
Wielkanoc poprzedza okres Wielkiego Postu, który wielu z nas traktuje jak
czas porządków. – Święta Wielkanocne
to czas, kiedy wszystko budzi się do życia.
Chcemy się do tego przygotować, dlatego
tak często zabieramy się za porządki. I ja
to rozumiem, bo takie przygotowania są
nam potrzebne. Ale nie mogą to być tylko
porządki zewnętrzne, bo jaki sens miałyby
te święta, jeśli zabraknie czasu na oczyszczenie wnętrza? Takie porządki duchowe
są nam bardzo potrzebne. Do tego potrzebny jest Wielki Post, czas na postanowienia. Święta Wielkanocne różnią się od
Bożego Narodzenia, kiedy wszędzie otaczają nas ozdoby, jest inny klimat. O klimat
Świąt Wielkanocnych musimy zadbać sami
– zwraca uwagę ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu. By
w pełni móc cieszyć się zmartwychwstaniem Chrystusa, ważne jest, by uczestniczyć w uroczystościach Triduum Pas-
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Wielka Sobota to czas święcenia pokarmów

chalnego. Rozpoczynają się one od Mszy
Wieczerzy Pańskiej, odprawianej wieczorem w Wielki Czwartek. Ksiądz Arkadiusz Kinel apeluje, by jedynym kontaktem z kościołem w czasie świąt nie było
sobotnie święcenie pokarmów, co dla
niektórych stanowi coś w rodzaju uspokojenia sumienia. Przypomina też, że
każda potrawa ma w koszyczku znaczenie i coś symbolizuje.
– Nie róbmy ze święconki koszyka z supermarketu, gdzie włożymy wszystko, co się
zmieści – podkreśla ks. Arkadiusz Kinel. –
O tym, co powinno się tam znaleźć, pięknie
mówi modlitwa, którą odmawiamy podczas święcenia pokarmu. Jest tam fragment
o chlebie, który jest pokarmem człowieka,
jajku, które symbolizuje nowe życie, o wędlinach. Cały czas podkreślone jest to, że
mamy się tymi pokarmami dzielić – dodaje.
Święcenie pokarmów to jeden z najbardziej charakterystycznych zwyczajów

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej rozpowszechniona została w średniowieczu

wielkanocnych.
Do równie znanych należą lany
poniedziaCzuwanie przy Grobie Pańskim
łek czy przygotow y wanie
pisanek.
Technik
i sposobów zdobienia
wielkanocnych jajek jest ogrom, a różnią się one m.in. w zależności od regionu. A im dalej w Polskę wyruszymy, tym
więcej interesujących zwyczajów wielkanocnych spotkamy.
W Wielki Piątek i Sobotę mieszkańcy Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim obnoszą
po mieście kukłę jednego z dwunastu
apostołów – Judasza. Kukła jest symbolem potępienia, zdrady i wydania Chrystusa na śmierć. Siuda Baba to zwyczaj
ludowy obchodzony w Wielkanocny Poniedziałek, dziś zachowany tylko w okolicach Krakowa. W Wieliczce wystawiane
jest coroczne widowisko, w którym biorą udział przebierańcy. Symbolicznym
pogrzebem żuru i śledzia Wielki Post
kończył się na Pomorzu i Kujawach.
W Polsce na początku XX wieku, zwłaszcza na Śląsku i Pomorzu, popularny stał
się zajączek, świecki symbol budzącej
się do życia przyrody, wiosny i płodności. Czym różni się on od „zwykłego” zająca? Wyróżnia go szczodrość, ponieważ
to właśnie on często w wielu domach
w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
rozdaje lub cichaczem wrzuca do specjalnie przygotowanych koszyków prezenty i słodkie upominki. 
SOR
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Prezes PZPN Zbigniew Boniek, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i trener Adam Nawałka

foto: Fotomakar

Wielkanoc, czyli zadbajmy
o duchowe porządki

Zabrzmiał doping
z 25 tysięcy gardeł
Na ten moment kibice czekali od dawna! W niedzielę, 21 lutego,
po raz pierwszy na trybunach Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu zasiadło prawie 25 tysięcy osób. Były wręczane przy wejściu szaliki, występy orkiestr górniczych i ogłuszający doping.
Do pełni szczęścia zabrakło tylko zwycięstwa na murawie...
Rozgrywane 21 lutego 105. Wielkie
Derby Śląska były pierwszym meczem
na przebudowanym Stadionie im. Ernesta Pohla przy komplecie publiczności. Na trybunach nowego obiektu zasiadły ponad 24 tysiące osób. Bilety na
mecz rozeszły się w ciągu zaledwie tygodnia. Każdy z kibiców otrzymał przy
wejściu okolicznościowy szalik. Zagrały górnicze orkiestry dęte, a z głośników popłynęły dźwięki nagranego
specjalnie na tę okazję hymnu Górnika
Zabrze.
– Każdy nowy stadion robi wrażenie, ale
ten szczególnie. To taka mniejsza Allianz
Arena. Atmosfera jest niesamowita –
podkreślali zgodnie kibice.
Na trybunach zasiedli m.in. legendarni gracze Górnika z Włodzimierzem
Lubańskim na czele. Do dopingu zagrzewała sama Krystyna Loska, niezapomniana prezenterka telewizyjna,
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która przynosiła szczęście wielkiemu Górnikowi na przełomie
lat 60. i 70. – Miałam to szczęście,
że zapowiadałam mecze
r Cieślicki
: Igo
foto
Górnika. Cieszę się, że
w tak uroczystym
dniu mogę powitać kibiców
na nowym
stadionie.
Zagrajcie
jak wasi
koledzy
za dawnych lat –
zwracała
się przed
pierwszym
g w i zd k i e m
do
piłkarzy
Krystyna Loska,
która na stadionie

wokół nas
foto: UM Zabrze

Zagrały górnicze orkiestry dęte
pojawiła się ze swoim mężem Henrykiem, kierownikiem sekcji w zabrzańskim klubie w okresie największej prosperity trójkolorowych.
Do Zabrza przyjechali selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka i prezes PZPN Zbigniew Boniek. – Byliśmy
pod wrażeniem. To funkcjonalny, piękny
obiekt. Szkoda tylko, że piłkarze z Zabrza
nie dostosowali się poziomem sportowym do tego otwarcia – stwierdził Janusz Basałaj, szef departamentu ds.
mediów i komunikacji PZPN.
Starcie odwiecznych rywali zakończyfoto: UM
ło się tym razem wygraną Ruchu
Zab
r ze
Chorzów 2:0. – Chciałoby się
dopełnić tego świętowania
zwycięstwem, bo budowa
stadionu to niełatwe zadanie i ogromny wysiłek. Ale kibicem jest się
na dobre i na złe. Wierzę, że zespół się odbuduje i zacznie wygrywać. Czekamy na
zespół na miarę tego
stadionu, bo ten stadion
Włodzimierz Lubański
zobowiązuje – mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

GOR
foto: UM
Zab
r ze


foto: UM Zabrze
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Każdy z kibiców dostał pamiątkowy szalik

Torcida przygotowała efektowną oprawę

Krystyna Loska

foto: Igor Cieślicki
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da
najnowocześniejszym
arenom
piłkarskim Polski i Europy, powstał
w miejscu stadionu otwartego przy
dzisiejszej ul. Roosevelta w 1934 r. Najważniejszym przedwojennym wyda-

wnie
Podświetlony stadion prezentuje się bardzo efekto

foto: Igor Cieślicki

– Stadion będzie także
przestrzenią kultury, edukacji i rekreacji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Znajdą się tam między innymi
Muzeum Sportu Zabrzańskiego czy klub
fitness – zapowiada prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Tętnić życiem ma także usytuowany od
strony ul. Damrota plac wejściowy na
teren stadionu. – Z powierzchnią 22 tysięcy metrów kwadratowych jest to jeden
z większych placów w centrum Zabrza
– podkreśla Tadeusz Dębicki, prezes
spółki Stadion w Zabrzu. – Przestrzeń
będzie ogólnodostępna dla wszystkich,
którzy będą mieli ochotę właśnie tutaj
spędzać swój wolny czas, niezależnie od
pory dnia czy roku. W bezpośrednim sąsiedztwie placu, w pasażu handlowym
wzdłuż ulicy Roosevelta, powstaną pub

sportowy, fitness, muzeum. Chcemy,
aby to miejsce tętniło życiem przez cały
rok i było zabrzańskim punktem spotkań
dla ludzi młodych. Nie tylko na ciele, ale
przede wszystkim duchem – dodaje Tadeusz Dębicki.
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Stadionowe kasy w kolorach

Górnika

W Internecie dostępne będzie wykonane podczas
derbów gigantyczne panoramiczne zdjęcie, na
którym każdy kibic będzie mógł się odnaleźć

rzeniem był rozegrany tu
w 1935 r. mecz pomiędzy
reprezentacjami polskiej
i niemieckiej części Śląska. Pojedynek zakończył
się remisem 3:3. W latach
80. i 90. ubiegłego wieku przy ul. Roosevelta 81
polska reprezentacja rozegrała siedem meczów

Koszt budowy stadionu w przeliczeniu na
jedno miejsce:
Gdańsk – 3690 euro
Poznań – 3974 euro
Warszawa – 6615 euro
Wrocław – 4208 euro
Zabrze – 2300 euro

Stadion w liczbach:

2

kryte trybuny

24 563

foto: Igor Cieślicki

dostępne miejsca

5

kondygnacji

30

metrów wysokości

57 000

metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej

325 000

metrów sześciennych
kubatury

międzypaństwowych, m.in.
z takimi potęgami jak Niemcy, Holandia czy Francja. Na
zabrzańskim stadionie Górnik czternaście razy świętował
zdobycie mistrzostwa kraju.
W czerwcu 2005 r. stadionowi nadano imię legendarnego napastnika Górnika Zabrze
Ernesta Pohla. 
GOR

Czy wiesz, że...
Znakomitą jakość transmisji telewizyjnych meczów rozgrywanych w Zabrzu zapewnia najnowszej generacji system
oświetlenia. Jego integralnym elementem są przymocowane do konstrukcji zadaszenia 184 lampy świecące z częstotliwością 250 Hz zamiast standardowych 50 Hz. Pozwala to
na nagrywanie obrazu z wydarzeń sportowych w bardzo
wysokiej rozdzielczości, co jest szczególnie ważne dla ujęć
typu slow motion wykorzystywanych do powtórek.
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2016
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Kolejna zabrzańska szkoła przeszła kompleksową termomodernizację

Odnowiona elewacja szkoły

Docieplenie i odnowienie elewacji, wymiana okien oraz modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania to
najważniejsze elementy metamorfozy, jaką przeszła Szkoła
Podstawowa nr 30 na Helence. To kolejna placówka objęta
prowadzonym w Zabrzu od kilku lat programem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
– Nasza dotychczasowa kotłownia miała już 55 lat, często zdarzały się awarie.
Teraz mamy nowoczesną kotłownię gazową – mówi Lidia Dylewska, dyrektor
SP nr 30. – Szkoła bardzo zyskała też na
wyglądzie. Mamy piękną elewację i zdecydowanie lepsze warunki do pracy i nauki – dodaje.
Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, podkreśla, że zakres
wykonanych w szkole prac był ogromny. – Począwszy od izolacji przeciwwilgociowej przyziemia, przez wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, do docieplenia stropodachu – tłumaczy Leszek
Szczygielski. – Kompleksowo wymieniona została także instalacja centralnego
ogrzewania. Dwa kotły węglowe zostały
zastąpione gazowymi. Wymieniliśmy także całą instalację elektryczną, instalację
zimnej i ciepłej wody oraz instalację kanalizacyjną – dodaje. Placówka wzbogaciła się o nową pracownię komputerową i salę zabaw dla najmłodszych
dzieci. Nowe oblicze zyskała także
szkolna sala gimnastyczna. Koszt in-
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westycji przekroczył dwa miliony złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu
Zabrza oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Efekty prac cieszą uczniów. – Od zewnątrz szkoła była przedtem bardzo
odrapana, a w środku było zimno. Teraz

Przygotowane przez uczniów występy

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2016

w naszej szkole jest ciepło. Lubię tu chodzić. Mamy ciekawe zajęcia, są kółka zainteresowań, a teraz jeszcze dodatkowo
wszystko odbywa się w fajnych pomieszczeniach – mówi Agnieszka Sot, jedna
z uczennic.
– Przed remontem na ścianach brakowało tynku. Teraz wszystko jest ładnie pomalowane, wygląda dużo lepiej. Mamy
lepsze oświetlenie. Mnie się bardzo dobrze uczy w tej szkole – dodaje jej koleżanka Julianna Polasik.
Szkoła Podstawowa nr 30 to kolejna placówka oświatowa, która zyskała nowy blask dzięki prowadzonemu
w Zabrzu programowi termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Ogółem wyremontowanych
budynków jest ponad 50, a wartość realizowanych projektów sięga 80 mln zł.
– Kilka lat temu podjęliśmy ogromne wyzwanie, jakim jest program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Bardzo się cieszę, że na liście wyremontowanych szkół i przedszkoli pojawiają
się kolejne piękne obiekty. To efekt pracy wielu ludzi, za co bardzo dziękuję. Wyremontowane budynki nie tylko zyskują na estetyce, ale stają się też bardziej
ekonomiczne. A to pozwala przeznaczać
zaoszczędzone pieniądze na kolejne inwestycje w mieście – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W tegorocznym budżecie miasta na
termomodernizacje przeznaczono siedem milionów złotych. Prace trwają
obecnie w trzech placówkach. 
MM

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

„Trzydziestka” błyszczy na Helence

wokół nas
Nowe oblicze zabrzańskich komisariatów i Komendy Miejskiej Policji

Opłacalna inwestycja w bezpieczeństwo

foto: Igor Cieślicki

– Kiedy przed laty pojawiłem się w za- Remonty pochłonęły łącznie 9 mln zł.
brzańskiej komendzie, wyglądało tu szo- Z tej kwoty 1,5 mln zł wyłożył samorząd.
kująco – wspomina inspektor Roman – Bezpieczeństwo nie ma ceny. Zabrzański
Rabsztyn, były komendant zabrzań- samorząd przywiązuje ogromną wagę do
skiej policji, a obecnie zastępca ślą- tego, by mieszkańcy czuli się w swoim mieskiego komendanta wojewódzkiego. ście bezpieczni. Podniesienie standardu
– Warunki, w jakich pracowali policjan- komendy i komisariatów to nie tylko więkci i w jakich przyjmowali mieszkańców, szy komfort pracy dla policjantów, ale
nie spełniały jakichkolwiek standardów. też sygnał, że policja szanuje mieszkańToalety były obskurne, sypały się ściany ców, którzy swoje sprawy mogą załatwiać
i sufity, nie działało oświetlenie. Zaległo- w godny sposób – podkreśla prezyści remontowe sięgały 40 lat – dodaje. dent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Równie opłakany był stan niektó- Wsparcie remontów komendy i korych komisariatów. Dwa z nich, nu- misariatów to nie jedyna pomoc, na
mer jeden i dwa, znalazły się nawet jaką może liczyć policja ze strony zana liście najgorszych obiektów w kra- brzańskiego samorządu. Dzięki wsparju. Dzięki wspólnemu wysiłkowi poli- ciu Urzędu Miejskiego funkcjonariucji i zabrzańskiego samorządu sytu- sze mają m.in. do dyspozycji kolejne
ację udało się diametralnie zmienić. nowe radiowozy i urządzenia do baW zabytkowym budynku komendy dania trzeźwości kierowców. Samom.in. wyremontowano dach, wymie- rząd finansuje też dodatkowe patrole.
niono instalację centralnego ogrzewa- – Inwestycja w bezpieczeństwo to bardzo opłacalna inwestycja. A jeśli chodzi
nia, elektryczną, okna i drzwi.
Odnowione zostały wszystkie pomiesz- o wsparcie policji przez samorządy, Zabrze
czenia, w których pojawiły się nowe znajduje się na czele naszego wojewódzmeble i wyposażenie. Remont przeszła twa. Potem jest długo, długo nic i dopiero mamy kilka następnych samorządów.
również strefa wejściowa komendy.
– Nasz budynek to jedna z pereł architek- W Zabrzu bez wątpienia mamy do czynienia z największym wsparciem potury modernistycznej w Zabrzu. Powstał
ś
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e
c
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ki
C
r
licji spośród wszystkich sao
w latach 1928–1933. Teraz ponownie
: Ig
foto
morządów aglomeracji
możemy być z niego dumni – podśląskiej, regionu czękreśla inspektor Dariusz Westochowskiego i bielsołowski, szef zabrzańskiej
skiego – podsumopolicji. Gruntowna mowuje insp. Roman
dernizacja dobiega końca
Rabsztyn. 
GOR
również w komisariatach.

W uroczystości uczestniczyła orkiestra oraz kompania reprezentacyjna śląskiej policji

foto: Igor Cieślicki

Swe nowe oblicze zaprezentowała w lutym Komenda Miejska Policji w Zabrzu. Dobiegają końca remonty komisariatów. Na modernizację policyjnych obiektów przeznaczono łącznie dziewięć
milionów złotych. Prace dofinansował zabrzański samorząd.

Wspólne działania
przynoszą efekty
Inspektor Dariusz
Wesołowski, komendant
miejski policji w Zabrzu
– Wspólne działania policji i zabrzańskiego samorządu na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w mieście przynoszą oczekiwane efekty. Widać to między innymi w liczbach i statystykach. W 2015 roku
odnotowaliśmy w sumie o ponad
sześćset przestępstw mniej niż rok
wcześniej. Policjanci codziennie
przeprowadzają około dziewięćdziesięciu interwencji, zatrzymują czterech sprawców na gorącym
uczynku, ujawniają ponad osiemdziesiąt wykroczeń.
Co również istotne, funkcjonariusze zatrzymują średnio dwóch poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości i w tym względzie
coraz lepsza jest nasza współpraca z mieszkańcami Zabrza.
Sprawdzamy każde ich zgłoszenie, a nasz czas reakcji na takie
sygnały jest wciąż skracany, przez
co nasza skuteczność pod tym
względem należy do najlepszych
w województwie śląskim.
Dobre statystyki notujemy też
w ruchu drogowym. Udało się
nam zmniejszyć liczbę wypadków
o dziesięć procent, a liczbę ofiar
śmiertelnych drogowych zdarzeń aż o osiemdziesiąt procent.
W 2015 roku na naszych drogach
zginęły tylko dwie osoby.
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Komisja Budżetu i Inwestycji
10.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.03 godz. 16.00 – tereny inwestycyjne
w mieście.

Za nami lutowa sesja Rady Miasta

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
8.03 godz. 16.00 – tanie w realizacji i eksploatacji budownictwo komunalne.
10.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
9.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.03 godz. 16.00 – Teatr Nowy – statutowa działalność miejskiej instytucji kultury, sytuacja bieżąca, struktura zatrudnienia, potrzeby, plany rozwoju.
Komisja Oświaty i Wychowania
9.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.03 godz. 18.00 – analiza planowanych
zmian w systemie oświaty dotyczących
przywrócenia obowiązku szkolnego
dzieci siedmioletnich – skutki finansowe,
organizacyjne i kadrowe dla gminy miejskiej Zabrze.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
8.03 godz. 16.00 – tanie w realizacji i eksploatacji budownictwo komunalne.
10.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
7.03 godz. 15.00 – zadania realizowane
przez Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych miasta Zabrze w 2015
roku oraz realizacja programu „Lepiej
razem niż osobno”.
9.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
10.03 godz. 15.00 – ocena działalności
Straży Miejskiej w Zabrzu; sprawy organizacyjne.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
9.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.03 godz. 16.00 – ewaluacja dokumentu „Polityka rowerowa miasta”.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
10.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.03 godz. 17.30 – informacja z działalności MOPR za 2015 rok; zapoznanie
radnych z potrzebami w zakresie pomocy społecznej, realizacja lokalnych programów pomocowych.
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foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Radni zajęli się w lutym trzynastoma projektami uchwał

O pomocy społecznej i nowych ulicach
Trzynastoma projektami uchwał zajęli się radni podczas lutowej sesji Rady Miasta. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy
uczcili pamięć profesor Bożeny Hager-Małeckiej, zmarłej 9 lutego współtwórczyni śląskiej pediatrii.
O podejmowanych przez miasto
działaniach w zakresie pomocy społecznej mówiła podczas sesji Czesława Winecka, naczelnik Wydziału
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. –
Mamy kilka głównych obszarów działania, jak ubóstwo, bezdomność,
bezrobocie, niepełnosprawność czy
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W zakresie przeciwdziałania ubóstwu wypłacane są
zasiłki, a w przedszkolach i szkołach
najuboższe dzieci są dożywiane. Dodatkowo około 700 osób korzysta
z wypożyczalni podręczników szkolnych, wypłacane są też dodatki mieszkaniowe – tłumaczyła Czesława Winecka, zwracając uwagę, że Zabrze
było wielokrotnie nagradzane za
działania związane z pomocą społeczną.
Kolejna z prezentacji związana była
z budową w mieście kolejnych now ych ulic i nadawaniem im nazw.
Wojciech Kowalski z Wydziału Geodezji przypomniał, jak w ygląda
związana z tym procedura.
Podczas lutowej sesji radni przyjęli
uchwałę określającą zasady zby wania, naby wania i w ykupu obligacji,
jakie miasto zamierza w yemitować
w 2016 r. w w ysokości 25 mln zł. Zdecydowali o nadaniu nazw now ym
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ulicom na osiedlu położonym w rejonie ul. Heweliusza. To od teraz ulice Nagietkowa, Miętowa, Rumiankowa, Tymiankowa i Lubczykowa.
Radni określili także zasady rekrutacji do klas pierwszych publicznych
gimnazjów kandydatów zamieszkałych poza obwodem. 
SOR
Usłyszane na sesji:
– To nie jest sprzeciw, to jest porządek!
– Tego to ja nie rozumiem.
– Nie pierwszy, nie ostatni raz...

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

Marzec
7 (pn.) 	Antoni Strzoda
10 (czw.) 	Adam Ilewski
	Dariusz Walerjański
17 (czw.) 	Elżbieta Adach
21 (pn.) 	Jan Dąbrowski
	Mirosław Dynak
	Janusz Bieniek
24 (czw.) 	Alojzy Cieśla
	Dariusz Walerjański

wokół nas

foto: UM Zabrze

Śląska Izba Lekarska uhonorowała szesnastu zabrzańskich lekarzy

Wyróżnieni lekarze na scenie Filharmonii Zabrzańskiej

Dla nich zawód to powołanie
Przez kilkadziesiąt lat nieśli lub nadal niosą pomoc mieszkańcom. Za swój trud i zaangażowanie zostali uhonorowani. Śląska Izba Lekarska podziękowała w lutym szesnastu
wybitnym zabrzańskim lekarzom. Uroczystość odbyła się
w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej.
rurg. – Zaufanie, jakim obdarzają mnie
pacjenci, to piękne uczucie – dodaje.
– Podstawą w byciu lekarzem jest wiedza. Lekarz musi się uczyć nieustannie,
ale poza tym musi mieć taką prawdziwą
empatię. Chodzi o to, żeby było pełne zrozumienie między lekarzem a pacjentem.
Zaufanie i wiara u pacjenta, to często połowa skuteczności leczenia – podkreśla
Elżbieta Seferowicz, dermatolog.
W tworzeniu struktur zabrzańskiej
służby zdrowia spory udział miała Krystyna Rożek-Lesiak, specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych i radioterapii, prezes powołanego

Uhonorowani lekarze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. Józef Dzielicki
prof. Mieczysław Fryczkowski
dr Bohdan Głowacki
dr Andrzej Kadlof
prof. Krystyna Karczewska
prof. Marian Pardela
dr Stanisława Przytocka
dr Krystyna Rożek-Lesiak
dr Elżbieta Seferowicz
prof. Danuta Sońta-Jakimczyk
dr Ludwik Straszecki
dr Bogumiła Szymczyk
dr Zygfryd Wawrzynek
dr Antoni Węgiel
prof. Jan Wodniecki

• prof. Bożena Hager-Małecka

foto: UM Zabrze

– Zabrze to szczególne miejsce w historii
śląskiej medycyny, i nie tylko śląskiej, ale
może i światowej. Tu swoje początki miał
też nasz Śląski Uniwersytet Medyczny, którego powstanie było kamieniem milowym
w rozwoju śląskiej medycyny – mówi Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby
Lekarskiej. – Wyróżnieni lekarze są zasłużeni zarówno z perspektywy miasta, jak
i całego środowiska lekarskiego. Nie tracili czasu na rzeczy pozorne. Robili rzeczy
najważniejsze, w tym zajmowali się w dużej mierze kształceniem swoich następców, co jest niesłychanie ważne w zawodzie lekarza – dodaje.
– Medycyna w istotny sposób wpłynęła
na zmianę wizerunku Zabrza i odgrywa
bardzo istotną rolę w jego rozwoju. Nasi
mieszkańcy mogą korzystać z tego dobrodziejstwa, a pamiętajmy, że są takie regiony w Polsce, gdzie obsada lekarska jest
problemem – zwraca uwagę Katarzyna
Dzióba, wiceprezydent Zabrza.
Nagrodzeni lekarze wielokrotnie podkreślali, że bycie lekarzem to nie zawód, a powołanie. – Kiedy wybieramy
się gdziekolwiek, powinniśmy zrozumieć,
gdzie idziemy i po co. Jeżeli to zrozumiemy,
to możemy mówić o powołaniu. Pacjenta
trzeba dotknąć, porozmawiać z nim, spojrzeć w oczy. Powołanie to jest dobre wykonywanie swojego zawodu – uśmiecha się
prof. Józef Dzielicki, wybitny torakochi-

w 1988 r. stowarzyszenia Misericordia. – W Zabrzu pracowałam nad organizacją służby zdrowia, ponieważ byłam
przewodniczącą komisji zdrowia. Trzeba było przemian, nowych ustaw, trzeba było stworzyć nową rzeczywistość.
To były piękne czasy, nikt nie liczył godzin, benzyny zużytej na dojazdy i cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć –
wspomina Krystyna Rożek-Lesiak.
Wyróżnieni lekarze w dużej mierze
współtworzyli śląską medycynę. Choć
nie wszyscy od początku brali pod
uwagę taką karierę. – Lubiłem nauki ścisłe i miałem być matematykiem, a jestem
lekarzem i pracuję już 56 lat – śmieje się
dr Zygfryd Wawrzynek, radiolog. – Być
dobrym lekarzem, to znaczy być dobrym
człowiekiem. To jest cała tajemnica. Jeśli ktoś nie jest dobrym człowiekiem, nie
może być lekarzem – dodaje.
SOR

Uroczystość odbyła się 3 lutego
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Zabrzańska szkoła plastyczna świętowała jubileusz 20-lecia istnienia

Plastyk, czyli szkoła z duszą
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foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

dzą sukcesy w przeglądach artystycznych.
To wszystko buduje klimat plastyka i sprawia, że młodzież do tej szkoły chętnie przychodzi – zwraca uwagę Wojciech Werner.
Wspomnień nie zabrakło podczas jubileuszowej gali w Teatrze Nowym. Na
widowni zasiedli uczniowie i nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście.
Zaprezentowano historię szkoły oraz
przybliżono jej działalność. Warto wiedzieć, że fotografia artystyczna, aranżacja wnętrz i projektowanie graficzne
to specjalizacje, które mają do wybofoto: UM
Zab
r ze
ru uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.
To placówka łącząca gimWernisaż wystawy w Galerii Café Silesia
nazjum i liceum, w której nauka trwa sześć lat.
Były wystawy przygotowane w Galerii
Młodzi ludzie uczą się
tu m.in. historii sztuCafé Silesia i Miejskim Ośrodku Kultury
ki, rysunku, malarstwa
oraz gala w Teatrze Nowym. Uczniowie,
i rzeźby. W trzech specjalnościach
kształnauczyciele i absolwenci zabrzańskiego
ci także 4-letnie Liceum
plastyka świętowali w lutym 20. urodziny
Plastyczne. Goście gali
obejrzeli
również przygotoswojej szkoły. Zwieńczeniem obchodów bęwany przez uczniów i nauczydzie zaplanowany na czerwiec rodzinny piknik.
cieli spektakl „Jaś i Małgosia, czyli wszyscy mają talent”.
Okazja do świętowania była podwójna. Dyrektor Wojciech Werner podkreśla, Przypomnijmy, że zabrzański plastyk
Dwudziestolecie plastyka zbiegło się że minione 20 lat było bardzo dobrym był pierwszą szkołą w Polsce prowadzobowiem z 80. rocznicą powstania Szkoły okresem dla szkoły. – Wykształciliśmy ną przez samorząd. – 22 lata temu pomyPodstawowej nr 35, działającej również wielu zdolnych absolwentów, o których śleliśmy, że skoro mamy szkołę muzyczną,
dzisiaj słyszymy w kraju i za to dlaczego nie stworzyć też szkoły plaw ramach Zespołu Szkół nr 18. – To rzefoto: UM
Zab
granicą. Nasi uczniowie stycznej? Początki były trudne. Wspierały
czywiście okazja do świętowania
r ze
biorą udział w wielu nas inne szkoły plastyczne. Pomogły znai robimy to na różne sposoby
konkursach i wy- leźć odwagę do zrealizowania tych am– uśmiecha się Wojciech
grywają je. Do bitnych planów – wspomina MałgorzaWerner, dyrektor Zetego docho- ta Mańka-Szulik, dziś prezydent Zabrza,
społu Szkół nr 18. –
Zaczęliśmy od poplenerowej
wystawy
prac uczniów naszej szkoły przygotowanej w Galerii
Miejskiego Ośrodka Kultury. W Galerii Café Silesia otwarta została z kolei
wystawa prac nauczyUczniowie i nauczyciele
przygotowali spektakl
cieli, którzy na przestrzeni 20 lat w szkole pracowali. W czerwcu zapraszamy z kolei
na piknik jubileuszowy na placu naszej
szkoły. Tradycją stało się już, że uczestniczą w nim mieszkańcy i przyjaciele szkoWystawę w Galerii Café Silesia można oglądać do 20 marca
ły i wszyscy się świetnie bawią – dodaje.

foto: Magdalena Mionc

wówczas dyrektor SP nr 35, która w tworzenie placówki zaangażowała się wraz
z prof. Marianem Oslislo, późniejszym
rektorem Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. – Z radością spoglądam
dziś na to, że Liceum Sztuk Plastycznych
stało się kuźnią talentów, zyskując uznanie
poza granicami regionu i kraju – dodaje.
– Dobrze, że takie szkoły istnieją, bo ich
absolwenci są wspaniałym uzupełnieniem
naszego życia codziennego. To dzięki ich
artystycznemu spojrzeniu na świat zmienia się też nasza rzeczywistość – zaznacza
Marian Czochara, przewodniczący Rady
Miasta.

Jagoda Łopuszańska-Spratek
z synkiem Jakubem

foto: Renata Matysik

wokół nas

Agata Puławska

Rektor ASP prof. Antoni Cygan zwraca uwagę, że słowo misja powinni znać
wszyscy pedagodzy. – Kształcenie jest
podstawą tego, co nas spotka za dziesięć,
dwadzieścia lat. Nauczyciele zabrzańskiego plastyka wiedzą o tym na pewno, tym
bardziej, że kształcą również w dziedzinach, które na co dzień być może są trochę lekceważone – mówi prof. Antoni
Cygan. – Zwróćmy uwagę na to, że Polska jest znana na świecie przede wszystkim z tego, czym jest jej kultura, sztuka.
Dlatego uważam, że tym bardziej rola
szkół plastycznych wszystkich szczebli

jest niezwykła. Bardzo się cieszę, że w Zabrzu jest taka szkoła. Im lepiej państwo
uczą, im lepsi są uczniowie, tym łatwiej
jest nam pracować na uczelni ze znakomitą młodzieżą – dodaje rektor ASP.
Wiele ciepłych słów pod adresem szkoły
padło także z ust absolwentów. Wszyscy
zgodnie podkreślali, że zabrzański plastyk to „szkoła z duszą”, w której młodzi
ludzie swobodnie mogą rozwijać swoje talenty. – Szkołę skończyłam w 2009
roku. Trafiłam do niej dzięki rodzicom.
To oni dostrzegli we mnie talent plastyczny. Po szkole skończyłam studia plastyczne. Ta szkoła dała mi przede wszystkim
odwagę w dążeniu do celów, które sobie wyznaczyłam. Nauczyła mnie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności
– podkreśla Jagoda Łopuszańska-Spratek, która na jubileuszowej gali pojawiła się z półrocznym synkiem Jakubem.
– Myślę, że jeśli ktoś interesuje się sztukami plastycznymi, to nie może wybrać lepszego miejsca do edukacji. Oprócz tego,
że rozwijamy swoje talenty, uczymy się
tak samo matematyki, polskiego i innych
przedmiotów, jak w normalnym liceum.
Jubileusz to okazja, żeby poznać historię
naszej szkoły i jej tradycje – mówi Agata
Puławska z czwartej klasy liceum plastycznego. 
MM

ż y cz e n i a
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Pracownicy zabrzańskiej skarbówki zachęcają do składania deklaracji przez Internet

Czas rozliczyć się z fiskusem
Początek roku to okres, w którym musimy rozliczyć się
z fiskusem. Tym razem mamy na to czas do 2 maja, ponieważ
30 kwietnia wypada w sobotę. Z pewnością nie warto jednak czekać do ostatniej chwili. W wypełnianiu formularza będzie można skorzystać z pomocy urzędników zabrzańskiej skarbówki.

– Podatnicy najczęściej popełniają błędy
w obliczeniach – mówi Marek Schuetz,
kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Zabrzu. –
Błędy rachunkowe polegają z reguły na
nieprawidłowym zaokrągleniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku.
Zdarzają się sytuacje, kiedy to osoba rozlicza się na starych formularzach. Niestety, co roku warianty formularzy się zmieniają i składając zeznanie należy o tym
pamiętać. Wszystkich tych błędów możemy uniknąć, kiedy rozliczymy się elektronicznie – dodaje.
W ubiegłym roku ponad 40 procent zeznań rocznych wpłynęło do

zabrzańskiej skarbówki przez Internet. Wystarczy wejść na stronę
w w w.por talpodatkow y.mf.gov.pl.
Tam krok po kroku wyjaśnione jest,
jak wysłać PIT elektronicznie.
Podatnikom zdarza się często pomylić numer NIP pracodawcy ze swoim
identyfikatorem. Dochodzi do tego
zwykle w sytuacji, kiedy przepisujemy dane zawarte w PIT-11. – Należy
pamiętać, że osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, w kontaktach z urzędem posługuje się już
od kilku lat numerem PESEL – zwraca
uwagę Marek Schuetz. – Przy składaniu zeznania podatkowego istotny jest

ż y cz e n i a
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adres podatnika. Powinniśmy wpisać
do zeznania aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania. Gdy już uporamy się z rozliczeniem, sprawdźmy na
koniec czy zeznanie zostało podpisane.
Brak podpisu to jeden z najczęstszych
błędów – dodaje.
Pracownicy zabrzańskiej skarbówki zachęcają do rozliczania się drogą elektroniczną. W pasażu Centrum
Handlowego M1 przygotowane zostanie specjalne stanowisko, które
będzie można odwiedzać od 11 do 13
marca w godzinach od 12 do 18. – Pod
okiem urzędnika będzie można wysłać
tam PIT przez Internet – tłumaczy Marek Schuetz. – Dodatkowo w sobotę, 16
kwietnia, w całym kraju organizowany
będzie tradycyjny już ,,Dzień Otwarty
w Urzędach Skarbowych”. Będzie można uzyskać szczegółowe informacje na
temat ulg i zwolnień oraz złożyć swoje
zeznanie podatkowe – dodaje.

GOR
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W marcu 85. urodziny świętować będzie najpopularniejszy na świecie autor bajek

foto: UM Zabrze

Janoschowe urodziny pełne atrakcji

Przedszkolaki zaprezentują przygotowane na podstawie bajek Janoscha przedstawienia

Od 11 do 16 marca potrwają imprezy wpisujące się w obchody
85. urodzin Janoscha. Najpopularniejszy na świecie autor książek dla dzieci od pięciu lat jest honorowym obywatelem Zabrza.
W ramach urodzinowych atrakcji zaplanowano m.in. konkursy
i przygotowane przez przedszkolaków przedstawienia. Nowością będzie

organizowana w Łaźni Łańcuszkowej
międzynarodowa konferencja naukowa „Szczęśliwy, kto poznał Janoscha”.
Potrwa ona od 11 do 12 marca. Zapla-

nowano m.in. panele dyskusyjne dotyczące postrzegania Śląska przez
Janoscha czy też możliwości wykorzystania literatury dziecięcej pisarza we
wczesnoszkolnym nauczaniu języków
obcych. Konferencji towarzyszyć będą
wystawa „Janosch. Bez słów” oraz autokarowa wycieczka śladami pisarza.
Osoby, które chciałyby wziąć w niej
udział, mogą zapisywać się do 9 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Brodzińskiego 4. Ilość
miejsc ograniczona. Wycieczkę poprowadzi Dariusz „Gryzok” Walerjański.
W Kopalni Guido odbędzie się 11 marca „Janosch fajer”. Zaplanowano projekcję przygotowanego przez TVP
Katowice filmu dokumentalnego o Janoschu oraz spotkanie z laureatami
nagrody Cegła z Gazety im. Janoscha,
Teatr Nowy zaprosi z kolei na przygotowany na podstawie bajki Janoscha
spektakl „Idziemy po skarb”. Bilety
dostępne są w kasie teatru. 

MM

ż y cz e n i a
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Poznaliśmy tegorocznych laureatów nagrody „Zabrzańska Atena”

Twarze innowacyjnej gospodarki

Na fortepianie zagrała Aleksandra Mikulska

Krzysztof Urbanowicz

Zaprojektowane
przez
profesora
Krzysztofa Nitscha statuetki zostały
wręczone podczas gali zorganizowanej
13 lutego w zabrzańskim hotelu Diament. – Ta nagroda ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza, że kiedyś otrzymał ją
również profesor Zbigniew Religa – mówi
Krzysztof Urbanowicz, wiceprezes
Grupy Kapitałowej COMP S.A., do której należy Elzab. – Nazwa Elzab oznacza
elektronika Zabrze. Jesteśmy znani w kilkunastu krajach Europy, bardzo dobrze

16

na Węgrzech, gdzie zdobyliśmy 40 procent udziału z rynku, startując z poziomu
trzech procent. Zajęło nam to dwa lata.
W Polsce jesteśmy największą firmą na
rynku fiskalnym. Chcemy wejść na rynki
innych krajów świata. Mamy dużo ciekawych kontaktów z krajów arabskich, Turcji, Hiszpanii, Austrii i nad tym właśnie
pracujemy – dodaje Krzysztof Urbanowicz. Elzab, oprócz urządzeń fiskalnych, produkuje również wagi elektroniczne, szuflady kasowe, sprawdzarki
cen, drukarki etykiet oraz akcesoria do
integracji systemów kasowych.
Prof. Andrzej Karbownik urodził się 29
marca 1947 r. w Orzeszu. Ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki
Śląskiej w Gliwicach i od tego czasu jest
związany z tą uczelnią. W latach 2002–
2008 pełnił funkcję dziekana mieszczą-
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cego się w Zabrzu Wydziału Organizacji i Zarządzania. Od 2008 r. piastuje
stanowisko rektora Politechniki Śląskiej. Był zaangażowany w powstanie
i rozwój w Zabrzu Wydziału Inżynierii
Biomedycznej. Nagrodę w imieniu rektora odebrał prof. Marek Gzik, dziekan
Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni miastu Zabrze za znakomitą współpracę. Dzięki
decyzjom samorządu pozyskaliśmy budynek, który stał się siedzibą naszego
wydziału. To był niemały wysiłek, który
umożliwił nam dalszy rozwój – zwraca
uwagę prof. Marek Gzik.

Prof. Marek Gzik

Lutową galę uświetnił koncert fortepianowy Aleksandry Mikulskiej,
uczestniczki m.in. XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina. 

MM

foto: UM Zabrze

foto: Grupa Kapitałowa COMP

Prof. Andrzej Karbownik

foto: Politechnika Śląska

– Zabrze to miasto, które z dumą patrzy w przeszłość, ale też ambitnie patrzy w przyszłość. Żeby połączyć te dwa
kierunki, postanowiliśmy przyznawać co
roku „Zabrzańskie Ateny”. To nagroda,
która honoruje mądrość, roztropność,
zaangażowanie. Serdecznie gratuluję
wyróżnionym. Dziękuję za działalność,
która przyczynia się do umacniania wizerunku Zabrza jako ośrodka nauki i innowacyjnej gospodarki – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

foto: UM Zabrze

Otrzymują je osoby, instytucje
i firmy przyczyniające się do
umacniania wizerunku Zabrza
jako ośrodka nauki i innowacyjnej gospodarki. W lutym po
raz kolejny wręczone zostały
„Zabrzańskie Ateny”. Wyróżnienia przyznano rektorowi
Politechniki Śląskiej prof. Andrzejowi Karbownikowi oraz
firmie Elzab.

wokół nas
Kolejny sukces lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca

Naprawili serduszko bez operacji
Maja urodziła się z rzadką wadą serca,
okienkiem aortalno-płucnym. Polega
ona na połączeniu aorty z tętnicą płucną. Nieprawidłowe połączenie naczyń
powoduje niekontrolowany przepływ
krwi. W efekcie rozwija się nadciśnienie płucne, dochodzi do niewydolności
krążenia. Usunięcie wady wiązało się
do tej pory z koniecznością przeprowadzenia kilkugodzinnej, skomplikowanej operacji z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego. W przypadku
Mai specjaliści ze Śląskiego Centrum
Chorób Serca zdecydowali się jednak
na inne rozwiązanie. Wykorzystali stosowany do tej pory w innych przypadkach implant.
– Do tej pory nie stosowaliśmy go u dzieci przy takiej wadzie, ale kiedy przeanalizowaliśmy przypadek, nie było na co czekać. Byłoby tylko gorzej. Dlatego decyzja
o zabiegu zapadła szybko – mówi prof.
Jacek Białkowski, szef kardiologii dziecięcej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Wszczepiony dziewczynce implant
przypomina połączone ze sobą dwa

dyski. Za pomocą cewnika wprowadzony został do prawej komory, do tętnicy płucnej, a następnie przez okienko do aorty. W aorcie otwarty został
pierwszy dysk, następnie część łącząca w przestrzeni między naczyniami
i drugi dysk w tętnicy płucnej. Implant
zadziałał jak korek.
– To nie był eksperyment.
To było rzemiosło perfekcyjne, jeśli chodzi
o pomiary i one
się sprawdziły –
podkreśla prof.
Jacek Białkowski. – Korzyści
dla dziecka są
oczywiste. Nie
było potrzebne
głębokie znieczulenie oraz rozcinanie klatki piersiowej.
Implant
dopasowuje
się do miejsca, w którym go
umieszczamy. Po sześciu miesiącach
na implant narasta śródbłonek. Organizm zapomni, że coś takiego przeszedł –
uśmiecha się prof. Białkowski.
Implant, który wszczepiono Mai, do
tej pory stosowano przy zamykaniu

foto: Renata Matysik

Do tej pory usunięcie tej wady wiązało się z koniecznością otwarcia klatki piersiowej. U 5-miesięcznej Mai udało się tego
uniknąć. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu poprzez żyłę udową wprowadzili do serduszka dziewczynki specjalny implant. To pierwszy taki zabieg.

Prof. Jacek Białkowski

przewodów tętniczych u dorosłych.
Zabrzańscy lekarze
po raz pierwszy wykonali zabieg w przypadku okienka aortalno-płucnego, w dodatku u tak małego
dziecka. Wszystko wskazuje, że zdecydowali się na to jako pierwsi na świecie. Przecierając szlaki, wykazali się
odwagą i precyzją. Mała pacjentka po
kilku dniach wróciła do domu, gdzie
dochodzi do siebie. 
SOR

Kolejny pionierski zabieg
To już kolejny w ostatnim czasie pionierski zabieg wykonany przez specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Przed miesiącem informowaliśmy o wszczepieniu dwóm
pacjentkom najmniejszych na świecie stymulatorów serca.
Są one dziesięciokrotnie mniejsze od zazwyczaj stosowanych rozruszników. Minimalizują ryzyko powikłań. Nie ma
w nich klasycznej elektrody, która może ulec uszkodzeniu
i często jest przyczyną infekcji. Implantacja poprzez nakłucie żyły w pachwinie powoduje, że pacjent nie ma blizny
w typowym dla układów klasycznych miejscu na piersi.
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2016
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Kopalnia Guido przygotowała nową propozycję dla miłośników wysiłku i mocnych wrażeń

Na szychtę ze sztygarem
215 000 000 zł

foto: Igor Cieślicki

to wartość programu
inwestycyjnego, jaki od
2008 r. realizuje Muzeum
Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. Oprócz rewitalizacji Kopalni Guido obejmuje on również wyrobiska kopalni Królowa Luiza
wraz z Główną Kluczową Sztolnią
Dziedziczną.
Zadanie do wykonania dostała od sztygara również prezydent Zabrza

o
zy K
Jer
o:
fot

prace, niemniej
absorbująChcesz poczuć się jak prawdziwy górnik?
ce fizycznie,
żeby poczuć,
Szychta 355 metrów pod ziemią to najnowna
czym
sza atrakcja zabrzańskiej Kopalni Guido. Najp ra w dzi w a
głębiej w Europie położona trasa turystyczna
praca górnika polegała
w lutym została udostępniona zwiedzającym.
– dodaje. Ta
opcja
dostępTrasę
zwiedzać
– Do tej pory najgłębiej zlokalizowana
na jest dla osób
trasa turystyczna w Europie znajdowa- można w dwóch
Surowa sceneria podziemnych wyrobisk
pełnoletnich,
ła się 320 metrów pod ziemią i dostęp- wariantach. „Szycho dobrym zdrowiu
na była również w Kopalni Guido. Teraz ta” to wyprawa w podi kondycji fizycznej.
otwieramy poziom 355 – uśmiecha się ziemia w pełnym górMniej wymagające zwiedzaBartłomiej Szewczyk, dyrektor Muze- niczym ekwipunku. Podczas
um Górnictwa Węglowego w Zabrzu. wędrówki sztygar zlecać będzie zada- nie, bez elementów górniczej szychty,
– Nowa trasa prowadzi przez surowy, za- nia do wykonania. – Chodzi na przykład możliwe jest w ramach wycieczki „Mrolany mrokiem i nieudostępniany do tej o przecięcie drewnianego klocka, skręca- ki kopalni”.
pory teren kopalni. Staraliśmy się zacho- nie rurociągu czy zakładanie taśmy na Wraz z otwarciem nowej trasy gościom
wać go w takiej formie, w jakiej pozostał przenośnik taśmowy – tłumaczy prze- udostępniony został rozbudowany bupo zakończeniu eksploatacji – dodaje. wodnik Bogdan Dropik. – Będą to krótkie dynek obsługi ruchu turystycznego.
au
enigsh

s/Kopalnia G
uido

Ponad 36 mln zł to wartość realizowanych w ostatnich
latach inwestycji związanych z rewitalizacją Kopalni
Guido. Prawie 18 mln zł to wysokość pozyskanego
przez samorząd dofinansowania z Unii Europejskiej.
Aż 12,4 mln zł miasto wyłożyło z własnej kasy.
Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego to 1,3 mln zł. Środki własne Muzeum
Górnictwa Węglowego to kwota 4,5 mln zł.
18
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Gigantyczne inwestycje

Park 12C oraz Park Techniki Wojskowej.
W drugiej połowie roku otwarte mają
zostać podziemne wyrobiska łączące
szyby „Carnall” i „Wilhelmina”. Ostatnim akcentem będzie uruchomienie
w 2017 r. podziemnej trasy wodnej
przygotowanej w Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej.
– Do dyspozycji będzie łącznie osiem kilometrów tras. Chcemy, by docelowo Zabrze odwiedzało 300 tysięcy turystów
rocznie – podsumowuje Bartłomiej Szewczyk.
fo
to
W otwarciu nowej trasy uczestniczyli aktorka Jolanta Fraszyńska
i Beno Otręba z zespołu Dżem. – Jestem
pierwszy raz w prawdziwej kopalni i przyznaję, że przed zjazdem w dół mam trochę
klaustrofobicznego stracha. Ale trzeba przełamywać swoje lęki – śmieje się
Jolanta Fraszyńska.
Beno Otręba przyznaje, że kopalnia nie jest mu obca, bo przed laty
podjął studia na Wydziale Górniczym,
ale po roku zrezygnował. – Niestety,
a właściwie może stety – śmieje się muzyk. – Po latach zjazd na dół na pewno
robi duże wrażenie – dodaje.
By poznać poziom 355 konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja. Szczegóły na
www.kopalniaguido.pl.
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Jolanta Fraszyńska i Beno Otręba

Takie są liczby:

355 metrów

mapie
turystycznej Polski
i wchodzi już do
za g ra ni c znyc h
przewodników –
dodaje.
Henryk Mercik z Zarządu Województwa Śląskiego przekonuje, że niedługo Zabrze
będzie największą atrakcją Europy, jeśli chodzi o historię górnictwa węglowego. – Tu jest najwięcej autentyczności
– zwraca uwagę Henryk Mercik.
Tymczasem już wiosną planowane jest
otwarcie naziemnej części kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza. Znajdą się tam przygotowany z myślą o rodzinach interaktywny

opalnia Guido
us/K
sha

Pomieszczenie obsługi turystów w naziemnej części kopalni

to maksymalna
głębokość, na jaką
schodzą turyści

1,5 km

długości ma nowa trasa

3,5 godziny

– W 2007 roku podjęliśmy się niełatwego zadania eksponowania obiektów dziedzictwa przemysłowego. Dziś mamy rok
2016 i odsłaniamy kolejne przestrzenie
na szlaku zabytków techniki, który zachwyca gości z całego świata – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Turystyka industrialna stała się już specjalnością naszego regionu – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. – Zabrze zaznacza się na

foto: Jerzy Koenigshaus/Kopalnia Guido

trwa górnicza szychta
dla turystów

Każdy ze zwiedzających otrzymuje górniczy ekwipunek
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2016
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Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pomaga walczyć z niską emisją

Ekologiczne ciepło z sieci

20

Wykonywanie przewiertu pod ul. Wolności

Nowy węzeł cieplny

uruchomić pracę urządzeń. Jest to duże
ułatwienie w wypadku zgłaszanych przez
lokatorów interwencji – wyjaśnia Elżbieta Nemś.
Efekty tych prac już widać. Przy ulicach Czereśniowej, Jałowcowej, Kawika
i Leszczynowej wypiękniało 20 budynków. W tym roku realizowany będzie
trzeci etap prac, który obejmie 12 budynków przy ulicach Orzechowej, Olchowej, Korczoka i Kalinowej. Ale to nie
o efekt wizualny głównie chodzi.
– Końcowym efektem przedsięwzięcia jest
likwidacja palenisk domowych, a tym
samym tzw. niskiej emisji. Jeśli chodzi
o osiedle Zaborze, to po podłączeniu 32
budynków do sieci ciepłowniczej emisja
CO2 spadnie o 1000 ton na rok – wylicza
Elżbieta Nemś.
W ramach likwidacji źródeł niskiej emisji prowadzona jest również inna duża
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foto: Renata Matysik

Jednym z miejsc, gdzie Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
wykonało przyłącze do sieci ciepłowniczej oraz węzeł cieplny, jest budynek
przy ulicy Goethego 22. – To dla mieszkańców tego budynku pierwszy sezon
grzewczy, w którym nie muszą już nosić węgla i palić w piecach. Od listopada
2015 roku mają wreszcie ciepło bezpieczne, pewne i dokładnie takie, jakiego potrzebują, a w centrum miasta przestało
dymić kilka kominów – podkreśla Elżbieta Nemś, zastępca dyrektora ds. technicznych Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dodatkowo
właściciel budynku, czyli miasto, wykonał instalację centralnego ogrzewania.
Nowa sieć ciepłownicza zastąpiła domowe piece również na Zaborzu. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” przystąpiła do programu „KAWKA”,
w ramach którego 32 budynki zostaną
przyłączone do sieci miejskiej. Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy
etapy, realizowane w latach 2014–2016.
– Po stronie GSM „Luiza” jest pełna termomodernizacja budynków oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej w budynkach.
Naszą rolą jest wykonanie sieci rozdzielczych i przyłączy sieci ciepłowniczej do
każdego budynku. Dodatkowo ZPEC zabudowuje w każdym budynku dwufunkcyjny węzeł cieplny z pełną automatyką.
Praca poszczególnych węzłów cieplnych,
dzięki zabudowie odpowiednich sterowników, może być na bieżąco monitorowana przez nasze służby. Monitoring
pozwala zdalnie nie tylko odczytać parametry pracy węzła cieplnego, ale nawet

foto: Renata Matysik

Do podłączania do systemu
ciepłowniczego kolejnych budynków zachęca zarządców
nieruchomości Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej. Dzięki temu z mapy
miasta znikają kolejne „dymiące” punkty i ograniczana jest
skala niezwykle szkodliwej niskiej emisji.

inwestycja. Mowa o doprowadzeniu ciepła systemowego na Zandkę. To dość
trudne zadanie, bo wymaga przekroczenia ruchliwej ulicy Wolności i torów
kolejowych. Pierwszy etap prac mieszkańcy Zabrza mogli już widzieć. To wykonanie przejścia pod ul. Wolności, które jest wstępem do budowy sieci od ul.
Floriana do fabryki pomp POWEN.
– Aby inwestycja była w trakcie realizacji
jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców
i nie powodowała dodatkowych ograniczeń w ruchu, przekroczenie ulicy Wolności siecią ciepłowniczą musiało zostać
wykonane metodą bezrozkopową, bez
zatrzymania ruchu kołowego i tramwajowego oraz na dodatek na głębokości
czterech metrów, z uwagi na duże uzbrojenie terenu – tłumaczy Elżbieta Nemś.
– Przekop pod jezdnią wykonany został przy użyciu maszyny przewiertowej,
która wybiera grunt za pomocą wiertnicy ślimakowej i jednocześnie wpycha
w miejsce wybranego urobku rurę. Tak
postępuje na całej długości przewiertu –
dodaje.
Wprowadzona pod jezdnię rura stanowi ochronę dla rury ciepłowniczej. Do
rury ochronnej wprowadza się dokładnie zaizolowaną rurę ciepłowniczą. Docelowo sieć dotrze na Zandkę, przez teren POWEN, w latach 2017–2019. Każda
z tych inwestycji ma ograniczyć niską
emisję w mieście. Efekt ekologiczny
jest równie istotny, jak wygoda mieszkańców. 
SOR
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Kolejny Dzielnicowy Ośrodek Kultury przeszedł gruntowną termomodernizację
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foto: UM Zabrze

foto: UM

W nowym budynku zaprezentowano już pierwsze spektakle

Kulturalne serce Biskupic
świeci pełnym blaskiem

foto: Igor Cieślicki

Ocieplone zostały ściany i poddasze. Wymieniono okna
i drzwi, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. W lutym swe nowe oblicze zaprezentował Dzielnicowy
Ośrodek Kultury w Biskupicach. To już kolejna z placówek
należących do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu po
gruntownej termomodernizacji.
– Mieszkańcy przychodzą
tutaj gremialnie, bo to serce kultury i sztuki naszej
dzielnicy. Tu odbywają się
imprezy kulturalne, społeczne, integracyjne. To

miejsce dla nas nieodzowne. Nazwałabym
je wręcz dzielnicowym ratuszem – uśmiecha się Walentyna Nowakowska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Biskupice.
– Teraz nasz ośrodek przyciąga wzrok
nie tylko mieszkańców, ale i osób prze-

ze

jeżdżających przez Biskupice – dodaje.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy w budynku przy ul. Kossaka 3 ocieplone i odnowione zostały ściany zewnętrzne.
Pojawiły się nowe okna i drzwi,
wyremontowano schody. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Prace
pochłonęły 726 tys. zł. Ponad pół miliona pochodziło
ze środków Wojewódzkiego
oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztę wyłożyło
miasto. – Termomodernizacja jest wynikiem
konsekwentnych starań prezydent Zabrza, aby placówki
w mieście były funkcjonalne
i estetyczne. Wszyscy, którzy pamiętają DOK w Biskupicach sprzed
remontu i oglądają go teraz, nie potrafią
go rozpoznać. Jest pięknie. Zmiany są nie
tylko widoczne, ale i odczuwalne, ponieważ jest cieplej. Mieszkańcy są zachwyceni
– uśmiecha się Bożena Skowronek, kierownik biskupickiej placówki.
DOK w Biskupicach prowadzi m.in. zajęcia plastyczne, szachowe, muzyczne,
taneczne i gimnastyczne. Odbywają się
tu spotkania seniorów i zajęcia tai-chi.
Dumą ośrodka jest prężna ekipa dzieci występujących na szczudłach. To już
kolejna z placówek Miejskiego Ośrodka Kultury objęta termomodernizacją. Wcześniej wyremontowane zostały ośrodki w Pawłowie i Kończycach.
Obecnie prace trwają w dawnej sali
gimnastycznej Huty Donnersmarcków
w Parku Hutniczym. 
GOR

Spotkanie absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych nr 39

Wspomnienia przy kronikach
Większość gości odwiedziła „nowe” dla
nich mury szkoły, bo kiedy uczęszczali do placówki, ta miała swoją siedzibę
przy ul. 3 Maja 16. Dopiero od 2010 r.
szkoła mieści się w wyremontowanym
i dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych uczniów budynku przy ul.
Wolskiego 10. Uczestnicy spotkania

wysłuchali krótkiego koncertu uczennicy gimnazjum Eweliny Gil, której
akompaniował nauczyciel muzyki Zbigniew Nowakowski. Po części oficjalnej
przyszedł czas na rozmowy przy kawie,
herbacie i poczęstunku. Wspomnieniom nie było końca. Wiele radości
sprawiło wszystkim oglądanie kronik

foto: arch. szkoły

Spotkanie w ramach „Klubu Absolwenta” odbyło się 5 lutego
w Zespole Szkół Specjalnych nr 39. Uczestniczyli w nim zarówno byli uczniowie, jak i nauczyciele.
Wspomnieniom nie było końca

prawie 70-letniej szkoły i odnajdywanie własnych wizerunków na zdjęciach
sprzed lat. Spore wrażenie na dawnych
uczniach i nauczycielach zrobiły funkcjonujące w szkole nowe pracownie
specjalistyczne. 
GOR
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wokół nas
Kolejną inwestycję z myślą o mieszkańcach planuje gminna spółka ZBM-TBS

Wizualizacja: ZBM-TBS

Będą nowe mieszkania

Tak ma wyglądać nowe osiedle przy ul. Trocera

Sześć nowoczesnych czterokondygnacyjnych budynków
mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową zamierza zbudować gminna spółka ZBM-TBS. Osiedle powstanie przy ul. Trocera. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
Społecznego w Zabrzu. – Bogaty wybór mieszkań pod wynajem o różnej powierzchni i liczbie pokoi sprawia, że każdy znajdzie tu ofertę odpowiadającą jego
potrzebom. Niezależnie od wielkości, nasze mieszkania charakteryzuje wysoka
jakość wykonania, przemyślany i funkcjonalny rozkład, dający szerokie możli-

Wizualizacja: ZBM-TBS

– Na mieszkańców czekać będą do wynajęcia łącznie 72 mieszkania o powierzchni od 33 do 67 metrów kwadratowych.
Dostępne będą zarówno kawalerki, jak
i mieszkania dwu- oraz trzypokojowe
– zapowiada Stanisław Błaszkiewicz,
prezes Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa

Spółka planuje budowę sześciu bloków
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wości własnej aranżacji wnętrz – dodaje.
Na terenie inwestycji zaprojektowano układ drogowy z nowym zjazdem
z ul. Trocera. Dla lokatorów przygotowanych będzie 96 miejsc parkingowych. Z myślą o najmłodszych powstanie plac zabaw z licznymi atrakcjami.
Nie zabraknie także wygodnych ławek usytuowanych wśród zieleni.
– Niewątpliwym atutem naszej inwestycji
jest lokalizacja w centrum miasta, a jednocześnie w cichym, zielonym otoczeniu. Doskonała komunikacja, przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują
się w odległości zaledwie kilku minut od
projektowanego osiedla – zwraca uwagę prezes Stanisław Błaszkiewicz. – Ponadto sklepy, przedszkola, szkoły, placówki służby zdrowia, punkty usługowe
czy gastronomiczne to infrastruktura,
która w tej lokalizacji jest dostępna od
lat. Mieszkania przy ulicy Trocera mogą
stać się wymarzonym domem – dodaje.
Nowa inwestycja spółki ZBM-TBS
ma być realizowana w latach 2016–
2019. Przypomnijmy, że to już kolejne na przestrzeni ostatnich lat przedsięwzięcie podejmowane z myślą
o mieszkańcach. ZBM-TBS wybudował budynki mieszkalne przy ulicach
Sobieskiego 51 (10 mieszkań) i Niedziałkowskiego 11–13 (28 mieszkań).
Więcej informacji na temat oferty spółki ZBM-TBS można znaleźć na stronie
internetowej www.zbm-tbs.zabrze.pl.

GOR
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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

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

UWAGA S

R
KOONGRKAU
FICZNY

FOT

tronie:
rmacji na s
Więcej info abrze.pl
fs.z
nagrody!
Atrakcyjne
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Niecodzienna uroczystość w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Są dwie, a w każdej z nich
uczy się piętnaście osób. Uczniowie uruchomionych niedawno w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych klas
mundurowych złożyli w lutym
uroczyste ślubowanie.
Klasy zaczęły działać w tym roku
szkolnym. Powstały w porozumieniu
z zabrzańską policją oraz jednostką wojskową z Gliwic. Z nowej propozycji edukacyjnej szkoły skorzystało 30 uczniów.
– Długo zastanawialiśmy się czy klasy
mundurowe mają rację bytu w technikum,
ponieważ do tej pory funkcjonowały w liceach ogólnokształcących. Jednak doszliśmy
do wniosku, że technik ekonomista o profilu policyjnym i technik logistyk o profilu
wojskowym to kierunki, które rozszerzą
wiedzę naszej młodzieży. Jednocześnie jest
to pierwszy krok w przygotowaniu do pracy w policji czy wojsku – mówi Teresa Ładoś, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.

24

Dyrektor placówki Teresa Ładoś

Uczniowie nowych klas mają bardzo
sprecyzowane plany na przyszłość,
dlatego klasa mundurowa była dla nich
oczywistym wyborem. – Od zawsze interesowałam się policją i w sumie spełniam
właśnie swoje marzenia. Czuję się dumna z noszenia munduru. Nosimy go dwa
razy w tygodniu. Nasza klasa uczestniczyła też w policyjnej akcji profilaktycznej,
w planie jest kolejna – cieszy się Natalia Grzegorczyk, uczennica klasy o profilu policyjnym. – Chciałabym pracować
w kryminalistyce – dodaje dziewczyna.
– Mnie imponuje skuteczność policjan-
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foto: Renata Matysik

Uczniowie klas
mundurowych
złożyli ślubowanie

Daniel Lewandowski i Romuald Lipiński

foto: Renata Matysik

Uroczyste ślubowanie w auli szkoły

jak wygląda służba.
– Młodzież jest bardzo ciekawa tych informacji. Najbardziej cieszą ich zajęcia,
podczas których mówimy o codziennej
służbie, a oni mogą zobaczyć, jak wygląda kompletny mundur i wyposażenie policjanta – wyjaśnia starszy posterunkowy Patrycja Sulikowska z Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu, która prowadzi zajęcia w klasie mundurowej.
Ślubowanie uczniów odbyło się
w obecności rodziców i zaproszonych
gości, wśród których był komendant
zabrzańskiej policji inspektor Dariusz
Wesołowski, major Wojciech Gębka
z jednostki wojskowej w Gliwicach oraz
Jan Pawluch, wiceprezydent Zabrza.

SOR

Laura Krzak i Natalia Grzegorczyk

foto: Renata Matysik

foto: Renata Matysik

tów dochodzeniowo-śledczych – dodaje
jej koleżanka z klasy Laura Krzak.
W każdym tygodniu uczniowie mają
wyznaczone dni, kiedy pojawiają się
w mundurach. – Noszenie munduru to
duże wyróżnienie, a jednocześnie wiemy,
że musimy dawać przykład – podkreśla
Romuald Lipiński, uczeń klasy o profilu
wojskowym.
– Czasami ktoś się za nami obejrzy, ale nie
przeszkadza mi to. W planie mam studia
oficerskie, a moim celem jest wyjazd na
misje – zdradza Daniel Lewandowski.
Uczniowie mają lekcje z policjantami
i wojskowymi. Mogą dowiedzieć się,

wokół nas
W lutym zmarła współtwórczyni śląskiej pediatrii prof. Bożena Hager-Małecka

Dziękujemy, Pani Profesor!
Współtworzyła śląską pediatrię. Wychowała kolejne pokolenia lekarzy. W wieku 94 lat
zmarła w lutym profesor Bożena Hager-Małecka. W ostatniej
drodze towarzyszyli jej najbliżsi oraz mieszkańcy Zabrza.
Profesor Bożena Hager-Małecka urodziła się w Zabrzu w 1921 r. Jej ojcem
był Bronisław Hager – lekarz, społecznik, działacz plebiscytowy i powstaniec śląski. Lekarzem był też jej dziadek – Maksymilian Hager, dla którego
również niesłychanie ważna była walka
o polskość Śląska. Prof. Hager-Małecka
kontynuowała te rodzinne tradycje.
Idąc wzorem ojca i dziadka umiejętnie
łączyła działalność społeczną z byciem
lekarzem. Jako wybitny lekarz pediatra wykształciła wielu następców, którym cierpliwie powtarzała, że najważniejsze jest dobro małego pacjenta.
W 1974 roku wykryła masowe zachorowania na przewlekłą ołowicę i zarządziła akcję leczniczą oraz zapobiegawczą.
Przeprowadziła także pierwsze w Polsce badania dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
na zdrowie. To właśnie prof. Bożenie
Hager-Małeckiej Zabrze zawdzięcza
powstanie Śląskiego Centrum Pediatrii.
Prof. Hager-Małecka działała aktywnie w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym. Była doktorem honoris
causa Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach. W latach 1975–1981 pełniła funkcję prorektora ds. klinicznych
oraz prorektora ds. rozwoju Wydziału
Lekarskiego ŚAM w Zabrzu. W uznaniu zasług uhonorowana została m.in.
Krzyżem
Komandorskim,
Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Krzyżem „Za zasługi dla
ZHP” i Wawrzynem Lekarskim. Prof.
Bożena Hager-Małecka była też laureatką wyróżnienia im. św. Kamila,
które jest wyrazem wdzięczności dla
osób i instytucji działających na rzecz
mieszkańców Zabrza zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną. W latach 1976–1989 była także posłanką na Sejm RP.

W 1950 r. wyszła za mąż za Stanisława Franciszka Małeckiego, także lekarza. – Miałam okazję czytać rodzinne listy,
w których używa się słów „miłość”, „ojczyzna”. W dzisiejszych czasach już się tak nie
mówi. Z dziećmi nie rozmawia się o miłości do ojczyzny. Czułam, że troszkę inna
była ta moja rodzina – mówiła w jednym
z wywiadów prof. Bożena Hager-Małecka. – Jak leżę sobie w łóżku i rozmyślam
o swoim życiu, wspominam różne sytuacje sprzed lat, to dochodzę do wniosku,
że przeżyłam swoje życie tak, jak trzeba.
Nie muszę wstydzić się swoich życiowych
wyborów, podjętych decyzji. Nie mam sobie nic do zarzucenia – przyznawała.
Zaledwie kilka dni przed śmiercią profesor Bożena Hager-Małecka znalazła
się w gronie kilkunastu wybitnych za-

brzańskich lekarzy uhonorowanych
przez Śląską Izbę Lekarską. Podczas
gali w Filharmonii Zabrzańskiej nagrodę w jej imieniu odebrała córka.
Prof. Hager-Małecka zmarła 9 lutego.
Została pochowana na cmentarzu parafialnym kościoła św. Anny w Zabrzu. –
Żegnamy dziś najwspanialszą zabrzankę,
która nie pytała nigdy, co Zabrze może jej
dać. To ona ciągle myślała, co Zabrzu można dać i do końca pytała o to, co robimy
i z czym się zmagamy. Kobieta, bezpartyjna, Ślązaczka – to zarzuty wobec niej, które z czasem stały się jej największymi atutami. Kochana Pani Profesor, żegnamy, ale
nie zapomnimy. Z wdzięcznością mieszkańcy Zabrza będą odnotowywać Twoje
zasługi – mówiła podczas uroczystości
pogrzebowych prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Pani Profesor zostanie na zawsze
w naszych sercach. Dla nas, wychowanków, asystentów i lekarzy, była wzorem postępowania. Dziecko było dla niej zawsze
najważniejsze i temu dziecku służyła całe
życie – wspominała prof. Krystyna Karczewska, jedna z wychowanek wybitnej
lekarki.
– Żegnamy nestora polskiej pediatrii, nasz
wielki autorytet moralny i etyczny, wybitnego lekarza, nauczycielkę wielu pokoleń
młodych adeptów sztuki lekarskiej, dobrego i niezwykle prawego człowieka. Dla Pani
Profesor praca lekarza była posługą dla
bliźniego, a nie sposobem na zarabianie
pieniędzy. Każde wyleczone dziecko sprawiało jej radość – zaznaczał Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. MM

Z żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci
wybitnej lekarki, współtwórczyni śląskiej pediatrii,
wieloletniego pracownika Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu

prof. Bożeny Hager-Małeckiej
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy najgłębszego współczucia
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
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lekcja historii
Statystyczny marsz przez kolejne dekady, czyli...

W latach 1769–1790 właścicielem dominium zabrzańskiego,
leżącego od 1743 r. w powiecie
bytomskim, był baron Maciej
Wilczek. Po wojnach śląskich,
w czasie których większość
Śląska zagarnęły Prusy, tereny
te były wyludnione, więc król
pruski Fryderyk II deklaracją
królewską z 28 sierpnia 1773 r.
zagwarantował właścicielom
ziemskim 150 talarów za każde
nowo powstałe na ich gruntach gospodarstwo chłopskie.
Jedną z sześciu kolonii założonych przez barona Wilczka był
Kunzendorf, czyli Kończyce
(zwane także Kunatowem).
Powstały one w 1776 r. W 1783 r. w 14
kończyckich gospodarstwach mieszkało 46 osób, w tym trzech obcokrajowców. W 1830 r. w Kończycach w 21 domach mieszkały 103 osoby (wszyscy
byli katolikami należącymi do parafii
w Bielszowicach). W kolonii znajdowała się kuźnia żelaza. Piętnaście lat później domów było już 26, a mieszkańców
dokładnie o stu więcej. Nadal mieszkali tu sami katolicy, do ich dyspozycji był
jeden szynk. W 1861 r. kolonia Kończyce
liczyła 293 mieszkańców, w tym 286 katolików, czterech ewangelików (należących do parafii w Bytomiu) i trzech żydów. Mieszkali oni w 31 domach, oprócz
tego były tam 24 budynki gospodarcze.
Grunty należące do kończyczan miały
powierzchnię 199 mórg (m.in. 171 mórg
pól uprawnych i 8 mórg ogrodów). Hodowali sześć koni, 52 krowy, 13 cieląt
i jałówek, cztery kozy i 20 świń. W tym
czasie były tam dwa szynki. Mieszkali:
szewc, murarz, kramarz, krawiec, stolarz i kowal.
Od lat 70. XIX w. dysponujemy danymi ze spisów powszechnych przepro-
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foto: ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Kończyce i ich mieszkańcy

Kończyce na mapie z 1902 roku

wadzanych w Niemczech co kilka lat.
1 grudnia 1871 r. we wsi Kończyce naliczono 487 mieszkańców, w tym 254
mężczyzn i 233 kobiety. Wszyscy byli katolikami, a 332 osoby urodziły się w tej
miejscowości. 91 rodzin mieszkało w 38
domach. 136 mieszkańców to były dzieci poniżej 10. roku życia. Spośród pozostałych mieszkańców Kończyc 249 osób
potrafiło czytać i pisać, a 102 osoby były
analfabetami. We wsi nie stwierdzono niewidomych, głuchoniemych oraz
chorych psychicznie. Od 1873 r. Kończyce należały administracyjnie do nowo
utworzonego powiatu zabrskiego, wydzielonego z powiatu bytomskiego.
W ciągu następnych dwunastu lat liczba kończyczan wzrosła ponaddwukrotnie. 1 grudnia 1885 r. było ich 1022 – 542
mężczyzn i 480 kobiet. Mieszkali w 58
domach i tworzyli 207 gospodarstw domowych. Oprócz 1004 katolików mieszkało tu 18 ewangelików. Powierzchnia
Kończyc wynosiła 142 ha, z czego 117 ha
zajmowały pola, a 11 ha łąki. 2 grudnia
1895 r. w 101 domach mieszkało 1811
osób. 931 mężczyzn i 880 kobiet two-
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rzyło 366 gospodarstw domowych. Pod
względem wyznaniowym było tu 1796
katolików i 15 ewangelików, którzy od
1892 r. należeli do parafii w Zabrzu.
W ciągu kolejnych dziesięciu lat liczba
mieszkańców Kończyc wzrosła o połowę. Podczas spisu powszechnego przeprowadzonego 1 grudnia 1905 r. naliczono ich 2719 – 1412 mężczyzn i 1307
kobiet. Domów zliczono 143, a gospodarstw domowych – 521. Liczba katolików wzrosła do 2667, zaś liczba ewangelików – do 64.
W czasie kolejnego spisu, przeprowadzonego 1 grudnia 1910 r., spytano
m.in. o „Muttersprache”, czyli język ojczysty. Wszystkich mieszkańców Kończyc było wtedy 4441, w tym 2279 mężczyzn i 2162 kobiety. Wśród 1144 osób,
które jako język ojczysty podały niemiecki, było 1044 katolików, 96 ewangelików, 3 żydów i jedna osoba innego
wyznania. Język polski podało 2803 katolików i jeden ewangelik. Ponadto 484
osoby podały jako ojczyste: język niemiecki i inny, nieokreślony w sprawozdaniu język (raczej na pewno był to ję-

lekcja historii

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

Tylko wieżyczki nieco zmalały...
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym razem przenieśmy się do Makoszów...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia budynek przy dzisiejszej ul. Sejmowej 39.
Przed laty mieściła się tam restauracja. Do dziś przeznaczenie budynku się
nie zmieniło. Niewiele zmienił się również sam budynek. Jedynie wieżyczki
nad oknami górnej kondygnacji nieco zmalały... 
GOR

Archiwalna fotografia przedstawia budynek przy dzisiejszej ul. Sejmowej 39

foto: Jerzy Przybysz

zyk polski). Z kolei dziewięć osób jako
ojczysty podało jeszcze jakiś inny język. W Kończycach było wtedy 280 domów, 820 gospodarstw domowych liczących co najmniej dwie osoby i 55
gospodarstw jednoosobowych. Dwa
lata później kończyccy katolicy doczekali się kuracji wydzielonej z terenu parafii bielszowickiej z dniem 1 maja. Na
własną świątynię musieli poczekać jeszcze siedem lat, kościół pw. Bożego Ciała
poświęcono 19 czerwca 1919 r.
Ze spisu przeprowadzonego w czasie
I wojny światowej, 1 grudnia 1916 r., wynika, że wśród 4684 kończyczan było
2260 mężczyzn i 2424 kobiety. Siedmiu mężczyzn służyło w tym czasie
aktywnie na froncie. Trzy lata później,
w październiku 1919 r., Kończyce liczyły 5666 mieszkańców. Podczas przeprowadzonego 20 marca 1921 r. plebiscytu na Górnym Śląsku do głosowania
uprawnionych było 2560 osób – 2448
osób urodzonych i nadal mieszkających w Kończycach, 93 osoby urodzone
w Kończycach, ale tam nie mieszkające, oraz 39 osób nie urodzonych w Kończycach, ale tam mieszkających. Udział
w plebiscycie wzięło 2549 osób, z czego 1584 osoby głosowały za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski, a 949
osób – za jego pozostaniem w Niemczech; 16 głosów unieważniono.
Po podziale terenu plebiscytowego
Kończyce ostatecznie znalazły się w Polsce, w województwie śląskim. Początkowo włączono je do utworzonego 17
czerwca 1922 r. powiatu rudzkiego. Powiat ten zlikwidowano 15 lutego 1924 r.,
a Kończyce włączono do powiatu katowickiego. Według informacji z 1926 r.
w Kończycach mieszkały 5384 osoby (95
procent stanowili Polacy, a 5 procent
Niemcy; 98 procent to byli katolicy, a 2
procent ewangelicy). Podczas Drugiego
Powszechnego Spisu Ludności, przeprowadzonego w Polsce 9 grudnia 1931 r.,
naliczono 5354 kończyczan, którzy
mieszkali w 303 domach. Ostatnie dane
przedwojenne pochodzą z 31 grudnia
1938 r., wśród 5574 mieszkańców Kończyc było 2811 mężczyzn i 2763 kobiety.
1 kwietnia 1951 r. Kończyce wraz z Grzybowicami, Makoszowami, Mikulczycami, Pawłowem i Rokitnicą włączono do
Zabrza. 12 grudnia 1970 r. liczyły one
tylko 3322 mieszkańców, zaś 31 grudnia 1999 r. – 1640. Obecnie (stan na 31
grudnia 2015 r.) w Kończycach zameldowanych jest na stałe 2228 osób.

Po latach prezentuje się on równie efektownie
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sport
Szczypiorniści Górnika walczą o awans do fazy play off rozgrywek superligi

Zagłębie pokonane, punkty na koncie

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

spore emocje po przerwie i tak istotnie było. Zabrzanie drugie pół godziny zaczęli dynamicznie, ale ich konto
bramkowe nie rosło już tak imponująco, jak mogłoby się wydawać. Chociażby dlatego, że nie najlepiej wykonywali rzuty karne. W tej materii nie
popisał się m.in. Aleksandr Buszkow,
choć w całym meczu grał całkiem dobrze.
– Rywale praktycznie przez cały mecz
nas gonili. Nawet kiedy odskakiwaliśmy
na 5-6 bramek, to przez swoje błędy,
albo przez ich dobrą grę w obronie, doganiali nas. Chciałem podziękować kibicom za naprawdę fantastyczną atmosferę w hali – mówił po spotkaniu nasz
skrzydłowy.
Ostatecznie Górnik wygrał spotkanie
32:30 i zdobył dwa cenne punkty przybliżające go do gry w fazie play off. –
Okazuje się, że można oddać rzut nawet... stojąc na jednej ręce
Muszę podziękować zawodnikom za naprawdę fajne widowisko, zwłaszcza dla
Cenne punkty zdobył Górnik Zabrze w sobotę, 27 lutego, kibiców. Mecz toczył się bardzo szybw meczu superligi. Podopieczni trenera Mariusza Jurasika ko, dlatego też padło tyle bramek. To
pokonali we własnej hali MKS Zagłębie Lubin 32:30 i na dwie był mecz ataku, obie strony zagrały źle
w obronie. Cieszymy się z dwóch punkkolejki przed końcem rundy zasadniczej znaleźli się na
tów, które były nam potrzebfoto: Jerz
ne jak powietrze. Jeśli
y Pr
z yb
siódmym miejscu w tabeli.
ysz
wygramy dwa kolejne mecze, to bętów.
Dość
skromZabrzanie przystąpili do spotkania
dziemy w tabeli
bardzo zmotywowani, ale nie wszyst- na przewaga nad
w tym miejscu,
po
ko układało się od razu po ich myśli. Zagłębiem
które
zaMecz był długimi fragmentami wy- pierwszej pokładaliśmy
(dwierównany i mimo gorącego dopingu łowie
przed sezowidowni Górnik nie potrafił odskoczyć ma bramkami)
nem – oceod rywala na kilka bezpiecznych punk- z a p o w i a d a ł a
nił
mecz
Mariusz Jurasik.
Zanim jednak zabrzanie
będą mogli
Mecz był bardzo zacięty
uznać, że wykonali plan minimum
na ten sezon, muszą
jeszcze trochę powalczyć.
Już 5 marca zagrają na boisku rywala
z bardzo dobrze spisującym się w tym
sezonie KPR RC Legionowo (czwarte
miejsce w tabeli), a potem czeka ich 12
marca starcie u siebie z Gwardią Opole. Ten zespół jest obecnie w klasyfikacji tuż za Górnikiem, więc właśnie ten
mecz może zadecydować o być albo
nie być naszej drużyny w play offach.
Fantastyczny doping pomógł naszym szczypiornistom
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Sport
Młodzi piłkarze rywalizowali w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

foto: Jerzy Przybysz

Na boisku o puchary

– Bardzo się cieszymy z wygranej. To nasze drugie z rzędu zwycięstwo. Teraz będziemy się przygotowywać do jeszcze
jednego sparingu, a potem już rusza liga
– mówił Szymon Żukowski z Gwarka
Zabrze.
Zabrzański turniej to nie tylko dobra
okazja do wymiany międzynarodowych doświadczeń, ale też możliwość
sprawdzenia się graczy z rocznika 1997
i młodszych w konfrontacji z rówieśnikami z innych regionów kraju. Mecze
trwały po 40 minut i rozgrywane były
według przepisów FIFA.
W finale zawodów o puchar przewodniczącego Rady Miasta zmierzyli się
piłkarze Zagłębia Sosnowiec i Podokręgu Zabrze. Po wyrównanym spotkaniu konieczne okazały się rzuty kar-

Drużyna Gwarka Zabrze zwyciężyła w XXIV Międzynarodowym
Halowym Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Prezydenta
Zabrza. Ekipa z Biskupic pokonała w finale imprezy Górnika Zabrze. Zwycięstwem Zagłębia Sosnowiec zakończył się z kolei XX
Międzynarodowy Halowy Turniej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta.

foto: Jerzy Przybysz

tacji okazali się gracze z Biskupic, którzy zwyciężyli aż
4:0. Trzy celne trafienia
zaliczył w tym meczu
Andrzej Wąsik, ale
zaszczytny
tytuł
króla strzelców całej imprezy przypadł Dominikowi
Mące z Górnika.

Młodzi piłkarze nie oszczędzali się na boisku
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Do rozgrywanych w hali MOSiR-u dwudniowych zawodów o puchar prezydenta przystąpiło łącznie osiem drużyn, w tym dwie zagraniczne: Opir
Lwów i FK Lokomotiva Trnava. W finale spotkały się zespoły, które wygrały
swoje grupy eliminacyjne i jak jest to
już kilkuletnią tradycją imprezy, były
to ekipy Gwarka i Górnika. Podobnie
jak przed rokiem lepsi w tej konfron-

foto: Jerzy Przybysz

Zwycięzcy turnieju o puchar prezydenta miasta

ne.
Niestety,
o jedno trafienie lepsi w tej
sztuce
okazali
się goście i to oni
wygrali ostatecznie całe zawody, a ich
bramkarz Szymon Koterwa wybrany został najlepszym zawodnikiem na tej pozycji.
Zabrzanom na osłodę pozostał fakt, że
ich gracz Jakub Kawecki został najlepszym zawodnikiem imprezy, a królem
strzelców Maciej Kowalik. – Zabrakło
nam trochę szczęścia w meczu finałowym, m.in. trafiliśmy w poprzeczkę. Takie
turnieje to dobra okazja do zdobycia doświadczenia, nauczenia się nowych zwodów i różnych boiskowych trików – mówił po zawodach Maciej Kowalik. 

WG

Sport

foto: Fotomakar

Znamy najlepszych sportowców, trenerów i nauczycieli wuefu w Zabrzu

Laureaci tegorocznego plebiscytu

Sport mają we krwi
Najskuteczniejszy strzelec Górnika Roman Gergel został najlepszym sportowcem Zabrza minionego roku w plebiscycie „Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej”. Wśród trenerów
najwięcej głosów czytelników zdobył Leszek
Ojrzyński. Najlepszym nauczycielem wychowania fizycznego został uznany Wiktor Borowski ze Szkoły Podstawowej nr 7.
Plebiscyt na Najlepszego Sportowca
i Trenera Zabrza został zorganizowany
już po raz 34. Wyniki tegorocznej rywalizacji poznaliśmy 6 lutego podczas zorganizowanego w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Balu Sportowca.
– Jest zaskoczenie, bo przecież Górnik jest
pod kreską. Ale na ten wybór w pewnym
stopniu wpłynął miesiąc grudzień, w którym osiągaliśmy bardzo dobre wyniki. Na
to zwycięstwo pracował cały sztab trenerski, któremu bardzo dziękuję. Dziękuję także mojej żonie, która poświęciła się
rodzinie, bym ja mógł zajmować się pracą trenerską – podkreśla trener Górnika
Leszek Ojrzyński. – Widać, że w Zabrzu
Górnik jest znaczącą siłą. Może teraz nie
zdobywamy tytułów mistrzowskich, ale
wciąż mamy wiernych kibiców i dlatego
dla nich przede wszystkim trzeba trenować i grać – dodaje.
Roman Gergel w rundzie jesiennej ekstraklasy należał do najlepszych zawod-

ników Górnika. W pamięci
kibiców zapisał się przede
wszystkim strzeleniem
czterech
goli w meczu ze znajdującym się na szczycie
ligowej tabeli Piastem Gliwice.
Słowacki zawodnik również w innych
spotkaniach należał do wyróżniających się graczy trójkolorowych i wpisywał się na listę strzelców. Łącznie
strzelił jesienią dziewięć goli. W imieniu nieobecnego na gali Romana Gergela nagrodę odebrał prezes Górnika
Marek Pałus.
W pierwszej dziesiątce zawodników
Górnika znalazło się więcej. Drugie
miejsce zajął Sebastian Kicki, bramkarz drużyny piłki ręcznej Górnika, zaś
najniższy stopień podium przypadł
Adamowi Danchowi. Kapitan 14-krot-

nego mistrza Polski od wielu lat jest
stałym gościem balu i zajmuje wysokie
miejsca w plebiscycie. W zeszłym roku
był zwycięzcą, teraz zajął trzecie miejsce. Kolejne lokaty piłkarzy to czwarta Łukasza Madeja i szósta Radosława
Sobolewskiego.
Tytuł najaktywniejszego nauczyciela wychowania fizycznego
foto: Foto
mak
ar
w Zabrzu przypadł w tym
roku Wiktorowi Borowskiemu, który
na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 7.
– Ze sportem jestem
związany od dziecka.
Najpierw kopałem piłkę, potem
przyszło zainteresowanie innymi dyscyplinami. Po szkole
średniej naturalnym był
wybór Akademii Wychowania Fizycznego. Teraz utwierdzam
się w przekonaniu, że jestem tam, gdzie
powinienem być. Robię to, co lubię, czyli
namawiam dzieci do uprawiania sportu
– uśmiecha się Wiktor Borowski.
– Sport był i jest w Zabrzu silny, dlatego
stale kibicujemy tym, którzy się nim zajmują. Od wsparcia takich ludzi zależy,
jak duże sukcesy będziemy odnosić w tej
dziedzinie życia w przyszłości – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
O oprawę muzyczną tegorocznego
balu zadbały zespoły Saportband oraz
Joy Hunters. 
WG

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2016

31

ROZRYWKA
1

1

2

3

4

5

6

7
3

8
12

16

9

10
2

13
11

12

13

14

16

17

15

18

17
19

20

21
14

4

22
15
23

24
7

10

25

26

27
18

28

29
8

1
30

33

31

32

34

35

36

37
11
38

39
19

5

6

40

41

42
9

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Apetyt rośnie w miarę jedzenia”, nagrody otrzymują: Adam Krzyśków – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Kamila Lukosek – poczęstunek w McDonald’s.
Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 marca.

Rozwiązania nr 3 (250)

3

4
5

(imię i nazwisko)

32

2

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do
23 marca 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

foto: Renata Matysik

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Pionowo: 1 – dorosła Maja, 2 – ballada
Mickiewicza, 3 – wśród dzikich kotów, 4 –
drobne szkodniki roślin, 5 – bryłka masła,
6 – czepiają się psiego ogona, 7 – groźny
wulkan między Jawą a Sumatrą, 13 – kanibale, 15 – gdy hrabia poślubia chłopkę,
17 – nieudane ciasto, 18 – kiełbaska w hot-dogu, 20 – siły zbrojne państwa, 21 – koń
z pokładu Idy, 25 – tam mieszkają studenci,
27 – tam uczą się studenci, 30 – drewniaki, 31 – wymiana towarów, 32 – podejrzany wieczorową porą, 34 – zamieniona
w skałę córka Tantala, 36 – niezbędny do
kiszenia ogórków.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Marek Ruszczyński – poczęstunek w McDonald’s, Zofia Mniszek – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Bartłomiej Bielecki – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Storczyk, autorem cytowanego wiersza jest Adam Mickiewicz, a myśl Agathy Christie brzmi: „Stare grzechy mają długie cienie”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo: 1 – sąsiad Kargula, 5 – opuchlizna, 8 – siłacz z „Quo vadis”, 9 – specjalista od zwierząt, 10 – utwór o tematyce żałobnej, 11 – rozum, intelekt,
12 – przeciwieństwo wady, 14 – dawna
czapka tatarska, 16 – warzywo – symbol zdrowia, 19 – w niej wędkarz na
jeziorze, 21 – czasem w oku się kręci,
22 – biją je sportowcy, 23 – truskawkowy
do naleśników, 24 – smaczna płastuga,
26 – leży pod świerkiem i sosną, 28 –
dawniej używana do uruchamiania auta,
29 – najpospolitszy minerał skorupy ziemskiej, 30 – mięso na kotlety,
33 – gwarowo o dorożce, 35 – hinduskie
taksówki, 37 – najliczniejszy lud Afryki,
38 – kraj z Casablancą, 39 – rzymski bóg
mórz, 40 – ptasie śpiewy, 41 – dawniej na
nich przechowywano filmy i muzykę, 42 –
cel łucznika.

Nasze
Zabrze Samorządowe 3/2016
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 23 marca. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia budynek Dzielnicowego Ośrodka
Kultury w Biskupicach.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Danuta Piwowarczyk, którą
prosimy o kontakt z redakcją do 23 marca.

ROZRYWKA

Balonik

3

(Niebieski balonik)
Płacze Dziewczynka: bAlon gonić chce.
Wszyscy pOcieszają, a balonik mknie.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

Płacze dzieWczyna: za mąŻ by jUż jej.
Wszyscy pocieszają, a baloniK mknie.
Płacze kobieTa, bo mąż poszedŁ precz.
Wszyscy pocieszAją, a bAlonik mknie.
Płacze starUszka: nie pożyła, nie...
A balonik wrócił jak nieBieski sen.

Z 13 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 23 marca.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5
6

zderzak,
trwa 24 godziny,
filozof z Rotterdamu,
rodzina,
lekarski lub dyrektorski,
wstążka we włosach,
uczestnik polowania,
taniec rozpoczynający
studniówkę.

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 23 marca.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Stanisława
Jerzego Leca, 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 23 marca.
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foto: D.Matvejevas

W Zabrzu po raz kolejny zagości Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Litewska Orkiestra Kameralna

W zaczarowanym świecie muzyki
To nie lada gratka dla wszystkich melomanów. Zabrze po raz kolejny, obok Warszawy i Krakowa, gościć będzie Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Podczas koncertu organizowanego w Domu Muzyki i Tańca zabrzmią „Cztery pory roku w Buenos
Aires” Astora Piazzolli oraz „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.
Festiwal, który odbywa się już od 1997 r.,
przedstawia dzieła Beethovena, a także innych twórców, których zainspirowała muzyka tego wybitnego kompozytora. Zabrze po raz pierwszy stało
się współgospodarzem przedsięwzięcia przed rokiem. Na scenie Domu
Muzyki i Tańca wystąpiła wówczas
niezwykle utalentowana skrzypaczka Ju-Young Baek oraz światowej sławy Koreańska Orkiestra Kameralna.
W tym roku w Zabrzu zagrają Litewska
Orkiestra Kameralna oraz Sergei Krylov jako dyrygent i solista.
Litewska Orkiestra Kameralna powstała w 1960 r. Jej założycielem, i przez 44
lata dyrektorem artystycznym oraz

naczelnym dyrygentem, był Saulius
Sondeckis. To jedna z najbardziej cenionych orkiestr litewskich. W 1966 r.,
wówczas jako jedna z pierwszych radzieckich orkiestr, otrzymała pozwolenie na koncertowanie poza Związkiem
Radzieckim. Jej dwa koncerty odbyły
się wtedy w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Młoda i energiczna grupa muzyków została zauważona zarówno przez krytyków muzycznych,
jak i zgromadzoną na koncertach publiczność. Z biegiem lat rosła sława zespołu, a jego trasy koncertowe miały
coraz większy zasięg. Orkiestra odwiedziła m.in. obie Ameryki, Kubę, Egipt,
Republikę Południowej Afryki, Zjed-

noczone Emiraty Arabskie, Australię,
Chiny i Japonię. Orkiestra wielokrotnie
występowała pod batutą legendarnego dyrygenta Sir Yehudi Menuhina.
W grudniu 2008 r. dyrygentem orkiestry został Sergei Krylov. To jeden
z najbardziej utalentowanych skrzypków, regularnie zapraszany do najsłynniejszych sal koncertowych świata.
Artysta chętnie wykonuje muzykę kameralną, a jako dyrektor muzyczny Litewskiej Orkiestry Kameralnej regularnie występuje w podwójnej roli – solisty
i dyrygenta, z repertuarem obejmującym okres od baroku po kompozycje
współczesne.
Zabrzańska odsłona 20. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
już 18 marca o godzinie 19. W programie „Cztery pory roku w Buenos Aires” Astora Piazzolli oraz „Cztery pory
roku” Antonio Vivaldiego. Bilety do nabycia w kasie Domu Muzyki i Tańca lub
na www.dmit.com.pl.
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KONCERT Z OKAZJI
1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Jan Kanty Pawluśkiewicz

NIESZPORY LUDŹMIERSKIE
słowa Leszek Aleksander Moczulski
wystąpią:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego
Chór Resonans con tutti
oraz

Zbigniew Wodecki, Jacek Wójcicki,
Elżbieta Towarnicka, Beata Rybotycka,
Hanna Banaszak, Maciej Lipina
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2 kwietnia 2016 r., godz. 17.00
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

