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Koncert na trzy dekady wolności!
Mieszkańcy metropolii w Zabrzu świętowali 30. rocznicę
pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Na promenadzie
Areny Zabrze zabrzmiały największe przeboje ostatnich lat.
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JEDEN Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH OBIEKTÓW ZABRZA WRACA DO ŻYCIA

Trwa remont wieży ciśnień
Ten widok z pewnością ucieszył mieszkańców! Położona przy ul. Zamoyskiego zabytkowa
wieża ciśnień, której jeszcze niedawno groziła rozbiórka, wraca do życia. W maju ruszył
remont jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów naszego miasta. Po zakończeniu prac będą tu czekać na gości m.in. kawiarnia z tarasem widokowym i interaktywna
wystawa dotycząca węgla.
34,2 mln zł to wartość
projektu rewitalizacji
wieży ciśnień
23,7 mln zł to wysokość
pozyskanego
dofinansowania

W zabytkowej wieży trwają prace rozbiórkowe oraz pierwsze roboty żelbetowe

– Wieża ciśnień przy ulicy Zamoyskiego należy do symboli miasta. Od
dawna zastanawialiśmy się nad tym,
jak ją uratować. Teraz nie mówimy
już o marzeniu, tylko o konkretnych
działaniach. Wieża zyska nowe oblicze. Pozyskaliśmy dofinansowanie,
żeby to miejsce służyło mieszkańcom
oraz turystom i stało się kolejną zabrzańską atrakcją na szlaku zabytków
techniki – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W maju w wieży ruszyły prace rozbiórkowe oraz pierwsze roboty żelbetowe. W kolejnych miesiącach poszczególne pomieszczenia budowli
adaptowane będą do nowych funkcji.
W górnej części wieży, która kiedyś
mieściła zbiornik wodny, przygotowana zostanie wystawa Carboneum.
– To będzie nowoczesna, interaktywna wystawa skoncentrowana
wokół tematyki węgla, który jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem
Śląska – mówi Bartłomiej Szewczyk,
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Fot. I. Cieślicki

dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które zajmuje
się realizacją projektu. – Ekspozycja
obejmować będzie trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy
pochodzenia i historii węgla. Kolejny to występowanie i obieg węgla w przyrodzie. Trzeci element to
nowoczesne technologie związane
z wykorzystaniem węgla – dodaje.

Kawiarnia z przeszklonym tarasem

Wizualizacja: MGW

Sporą atrakcją będzie z pewnością kawiarnia oraz niezwykle efektowny przeszklony taras widokowy,
z którego, z wysokości ponad 20 metrów, będzie można podziwiać panoramę miasta.
Z myślą o osobach zmotoryzowanych powstanie około 30 miejsc parkingowych. W ramach zagospodarowania terenu wokół obiektu zaplanowano
także stworzenie „śląskiego podwórka”.
– Będzie to miejsce spotkań nawiązujące aranżacją do przestrzeni,
w jakiej kiedyś mieszkańcy spędzali
dużo czasu – tłumaczy Bartłomiej
Szewczyk.
Przypomnijmy, że wieża ciśnień
przy ul. Zamoyskiego powstała
w 1909 r. jako element miejskiej sieci
wodociągowej. Ma 46 metrów wysokości i 23,3 metra średnicy. Jej zasadniczą konstrukcję stanowi osiem filarów na planie ośmioboku foremnego
oraz filar centralny. Pod mansardowym dachem znajdował się zbiornik
na wodę, który w ostatnich latach
został zdemontowany. Dolną część
obiektu stanowią trzy kondygnacje
użytkowe, na których mieściły się
mieszkania i biura. Na rewitalizację
wieży ciśnień miasto pozyskało unijne dofinansowanie.
GOR
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Do połowy czerwca potrwają imprezy wpisujące się w program XII Metropolitalnego Święta Rodziny. Jego tegoroczna edycja zainaugurowana została 18 maja. Na scenie Domu
Muzyki i Tańca wystąpił energetyczny zespół Sound’n’Grace.
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Rodziny siłą
naszej metropolii

– Metropolitalne Święto Rodziny ma dla nas ogromne znaczenie.
To chwila refleksji dla rodziców,
a dla dzieci fantastyczna integracja –
uśmiecha się Piotr Kalbarczyk, który
na inauguracyjnym koncercie pojawił
się z żoną Katarzyną i dziećmi. – Rodzina to najważniejszy fundament
w życiu. To właśnie w rodzinie wspieramy się, dzielimy radościami, ale

Fot. I. Cieślicki

też wyciągamy pomocną dłoń, jeśli
zajdzie taka potrzeba. W dzisiejszych
czasach pewne sprawy ulegają dewaluacji. Dlatego tak ważna jest rodzina,
która będzie wyznaczała właściwy tor.
Cieszę się, że mam to szczęście, jakim
jest wielka rodzina. Uśmiech dziecka
jest dla nas wszystkim i wynagradza
nam trudy wychowawcze, jakie rodzic
napotyka na swojej drodze. A moja
żona jest po prostu aniołem, który stoi
na straży domowego ogniska – podkreśla pan Piotr.
W sobotę 18 maja widownia
Domu Muzyki i Tańca wypełniła się
po brzegi. – W tym roku po raz kolej-
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Abp Wiktor Skworc, prezydent Katowic Marcin Krupa z żoną oraz prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik Fot. I. Cieślicki

ny będziemy chcieli zwrócić uwagę
na rodzinę, będziemy chcieli otoczyć
ją troską i równocześnie cieszyć się
nią. Będziemy też promować ciekawe inicjatywy, jakie w samorządach
podejmowane są z myślą o rodzinach
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, która kilkanaście lat
temu zainicjowała obchody wraz ze
śp. Krystyną Bochenek. – Ta inicjatywa przyczyniła się do budowania
metropolii. To jeden z pozytywnych efektów naszego wspólnego działania – dodaje.
Hasłem tegorocznej
edycji Metropolitalnego Święta Rodziny stały
się słowa „Rodzina –
wspólnota pokoju”. – Tu
właściwie każde słowo
jest ogromnie ważne
i można by nad każdym
z nich głęboko się zastanawiać – podkreśla abp Wiktor
Skworc, metropolita katowicki.
– Dzisiaj łączymy rodzinę z pokojem, bo to właśnie w rodzinie uczymy
się pokoju. To jest ta podstawowa komórka społeczna, gdzie człowiek się
humanizuje, czyli uczy się człowieczeństwa. Myślę, że do natury człowieka nie należy wojna, tylko pokój,
bo to jest najgłębsze pragnienie ludzkiego serca – dodaje arcybiskup.
– Wszyscy zdajemy sobie sprawę
z tego, jak ważny jest pokój w domu,
pokój w rodzinie. A wiemy, że żyjemy w czasach, gdy o ten pokój coraz
trudniej. Z doświadczenia wiem, że
pojawiają się konflikty na linii dzieci-rodzice, rodzice-dzieci czy dzieci-
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dziadkowie. Umiejętność życia w pokoju, budowania tej jedności w domu,
w rodzinie, sprawia, że później, gdy
człowiek wychodzi w świat, tworzy
swoją rodzinę czy też znajduje się
w jakiejkolwiek wspólnocie, to potrafi
budować pokój i w nim żyć – zwraca
uwagę ks. dr Marian Niemiec, biskup

diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce.
W organizację Metropolitalnego
Święta Rodziny z roku na rok włącza
się coraz więcej gmin oraz instytucji.
– Bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa „zaraziła” tak wiele gmin. Zdajemy sobie przecież doskonale sprawę,
że przede wszystkim nasze miasta
rozwijają się poprzez naszych mieszkańców, a mieszkańcy tworzą społeczność. Najmniejszą komórką społeczną jest rodzina. Jeżeli ta rodzina
jest silna, jeśli jest wspólnotą pokoju, to tym lepiej dla rozwoju naszych
miast – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.
W organizację święta po raz drugi
włączyła się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. – To przedsięwzięcie
pełne emocji i wskazówek dla wszystkich, którzy mają lub chcieliby mieć
rodzinę – uważa Grzegorz Kwitek,
członek zarządu GZM. – Myślę, że teraz, dzięki powstaniu metropolii, to
wydarzenie nabrało jeszcze bardziej
metropolitalnego wymiaru. Chociaż
wcześniej nazywało się już świętem
metropolitalnym, to była to metropolia nieformalna. Teraz już mamy
formalne, Metropolitalne Święto Rodziny – dodaje.
W programie tegorocznych obchodów tradycyjnie znalazły się koncerty, festyny, konferencje i zawody
sportowe. Ich szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie
internetowej www.swieto-rodziny.pl.
MM

Występ grupy Sound’n’Grace zachwycił publiczność

Fot. I. Cieślicki
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ZABRZAŃSKI KOMPLEKS ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE NAJSŁYNNIEJSZYCH OBIEKTÓW KONTYNENTU

Nasza sztolnia
zachwyciła Europę
Mamy powody do dumy! Kompleks turystyczny Sztolnia Królowa Luiza
otrzymał Nagrodę Dziedzictwa Europejskiego Europa Nostra. To najbardziej
prestiżowe wyróżnienie w obszarze dziedzictwa kulturowego przyznawane
na Starym Kontynencie! Mogą się nim poszczycić m.in. londyński Trafalgar
Square czy też Narodowe Obserwatorium w Atenach.

Konferencja w Łaźni Łańcuszkowej

Fot. UM Zabrze

– Nagroda Europa Nostra to potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek przynosi efekty. Zabrzańskie
obiekty dziedzictwa poprzemysłowego są znane i cenione przez turystów
oraz ekspertów – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

– To dla regionu powód do
dumy. To, co zostało tu stworzone, jest wyjątkowe w skali Europy.
Jestem pewien, że ten projekt będzie się rozwijał – mówi marszałek województwa śląskiego Jakub
Chełstowski.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się
29 października w Paryżu podczas Europejskiego Kongresu Dziedzictwa Kulturowego. Tym razem
uhonorowano 25 obiektów z 16
państw. Sztolnia Królowa
Luiza została wyróżniona
w kategorii konserwacja. Jest w tym roku
jedynym
obiektem
z obszaru dziedzictwa przemysłowego
w Europie i jednym
z trzech w Polsce,
które dostąpiły tego
zaszczytu w całej historii nagród. Sztolnia
znalazła się w gronie tak
znanych miejsc, jak Trafalgar Square, Royal Albert Hall
w Londynie czy Narodowe Obserwatorium w Atenach.

PRESTIŻOWA NAGRODA
Nagrody Dziedzictwa Kulturowego/Nagrody Europa Nostra zostały ustanowione przez Komisję Europejską w 2002 r. i od tamtego czasu są przyznawane przez sieć Europa Nostra. Celem

nagród jest wyróżnianie i promowanie najlepszych praktyk
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, badania-

mi, zarządzaniem, wolontariatem, edukacją i komunikacją.

Nagrody są finansowane przez program Kreatywna Europa realizowany przez Unię Europejską.
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Trasa wodna w Sztolni Królowa Luiza
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– Gratuluję konsekwencji. To cecha
bardzo na Śląsku ceniona – mówi
wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski. – Ta nagroda ma
wymiar europejski i jest
niezwykle ważna, bo dotyczy dziedzictwa kulturowego w sektorze
wydobywczym. Europa od lat z powodzeniem pielęgnuje
działania związane
z rewitalizacją i cieszę się, że potencjał
Zabrza z jego industrialnym
dziedzictwem został doceniony
– dodaje.
Sztolnia Królowa Luiza
to największy kompleks turystyczny związany z dziedzictwem
górnictwa węgla kamiennego w Polsce
i absolutny unikat w skali Europy. Zespół zabytków obrazuje rozwój technik górniczych, przemysłu wydobywczego i jego wpływ na
kształtowanie się regionu.
To doskonała ilustracja
zmian, jakie zachodziły
w europejskim przemyśle na przestrzeni
ostatnich dwustu lat.
Rewitalizacja
i udostępnienie turystom Sztolni Królowa
Luiza to efekt robót
górniczych,
budowlanych oraz konserwatorskich rozpoczętych w 2009 r.
W skład kompleksu wchodzą zarówno budynki oraz wieże
.
GW
t. M

Fo

W Sztolni Królowa Luiza nie brakuje atrakcji
zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.

.
GW
t. M

Fot. UM Zabrze.

szybowe, jak i podziemne wyrobiska dawnej kopalni Królowa Luiza i Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej o łącznej
długości przekraczającej pięć
kilometrów. Nigdzie indziej nie
udało się zrewitalizować, zakonserwować i zaadaptować dla zwiedzających tak wyjątkowych przestrzeni przebiegających pod centrum
miasta.
Przedsięwzięcie okazało się jednym z największych wyzwań, przed
jakimi stanęło Muzeum Górnictwa
Węglowego, Zabrze i województwo
śląskie. Projekt został sfinansowany
m.in. ze środków Unii Europejskiej
oraz krajowych. Jego łączna wartość
wyniosła niemal 40 mln euro.
– Nagroda Dziedzictwa Europejskiego, zwana europejskim Oscarem

dziedzictwa kulturowego, jest ogromnym wyróżnieniem dla wyjątkowego
obiektu, a także dla nakładu pracy, jaki
włożono w jego udostępnienie odwiedzającym – podsumowuje Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
GOR
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Trafalgar Square w Londynie
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Royal Albert Hall w Londynie

Fot. Marcus Ginns / royalalberthall.com

Narodowe Obserwatorium w Atenach

Fot. wikipedia
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TO NAJWIĘKSZA Z DOTYCHCZASOWYCH INWESTYCJI GMINNEJ SPÓŁKI ZBM-TBS

Trocera - można
się wprowadzać!
Są funkcjonalne, nowoczesne i świetnie położone. Lokatorzy nowych bloków, jakie powstały
przy ul. Trocera, odebrali w maju klucze do swoich mieszkań. Nie zabrakło emocji i wzruszeń.
Szczegółowy plan urządzenia
poszczególnych pokoi mają również państwo Alina i Jerzy Zuchlke,
którzy przy ul. Trocera zamieszkają
z wnuczką Magdą. – Obserwowałam
tę budowę od samego początku, jak
tylko pojawiły się pierwsze wykopy.
Nie wyobrażałam sobie wtedy, że
może tu powstać tak piękne osiedle.

Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem najmłodszych lokatorów

– Największy atut tego osiedla jest
taki, że budynki są nowe i wprowadzamy się tu jako pierwsi lokatorzy. No
i w pobliżu jest park, a to ważne, bo
mamy małe dziecko – uśmiechają się
Marzena Muszel i Patryk Szymaczek, rodzice rocznego Mikołaja (na zdj. obok).
Katarzyna i Jakub Ciarkowie do
tej pory mieszkali z rodzicami. – Trochę było ciasno, ale doczekaliśmy

Fot. I. Cieślicki

się własnego mieszkania
– cieszą się nowi lokatorzy
osiedla. – Podoba nam się,
że wszystko jest tu nowe,
czyste. Jest cisza, spokój,
a jak w przyszłości pojawi się
dzidziuś, będziemy mieli blisko do parku. Zaraz ruszamy na
zakupy, żeby wszystko urządzić –
mówią Katarzyna i Jakub.

DEWELOPERZY RÓWNIEŻ INWESTUJĄ
Znakomicie przygotowana infrastruktura i dobry klimat do inwestowania sprawiają, że Zabrze przyciąga również prywat-

nych deweloperów. Przykładem jest firma TDJ Estate, która

zdecydowała się zainwestować w Mikulczycach. Chodzi o tereny przy potoku Mikulczyckim, w okolicach ulic Zwrotniczej oraz
Łąkowej. Inwestor aktualnie jest w trakcie budowy pierwszych

obiektów mieszkalnych w tym rejonie. W najbliższym czasie

TDJ Estate zamierza przystąpić do kolejnych etapów inwestycji.

8

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

OSIEDLE W LICZBACH:
6 bloków

72 mieszkania

33,5 m2
to powierzchnia
najmniejszego
mieszkania

65 m2
to powierzchnia
największego
mieszkania

15 mln zł
to koszt inwestycji

Budynki prezentują się bardzo efektownie
Fot. I. Cieślicki

Jesteśmy szczęśliwi, że z ciasnego
mieszkanka możemy się teraz przenieść na takie luksusy – podkreśla
pani Alina.
– Bardzo się cieszę, już nie mogę się
doczekać przeprowadzki – dodaje Magda.
Budowa osiedla przy ul. Trocera
ruszyła w połowie 2017 r. – To do tej
pory największa inwestycja realizowana przez naszą spółkę – podkreśla
Renata Lemańska, prezes gminnej
spółki ZBM-TBS. – W ofercie znalazły
się zarówno kawalerki, jak i mieszkania dwu- oraz trzypokojowe. Nasza
oferta spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem rodzin z dziećmi –
dodaje.

Nowe osiedle otoczone jest zielenią

N A S Z E

Z A B R Z E

– Budownictwo mieszkaniowe to jeden z priorytetów dla zabrzańskiego samorządu. Widzimy, że jest duże zainteresowanie
mieszkaniami „tebeesowskimi”,
dlatego realizujemy kolejne takie
projekty. To osiedle pięknie wkomponowuje się nie tylko w dzielnicę,
ale w całe miasto. Jest z jednej strony
kameralne, a z drugiej bardzo dobrze
usytuowane. Myślę, że każdy, kto szanuje swój czas, marzy o takim miejscu do
zamieszkania – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Budowa osiedla przy ul. Trocera
kosztowała 15 mln zł. Połowę tej kwoty
stanowił kredyt zaciągnięty przez spółkę ZBM-TBS w Banku Gospodarstwa

Krajowego. Reszta to dofinansowanie miasta oraz środki własne spółki,
w tym partycypacja mieszkańców. Wykonawcą było konsorcjum firm z częstochowską spółką STB na czele.


GOR

Fot. I. Cieślicki
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POSIEDZENIA KOMISJI
KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

18.06 godz. 15.00 – zabrzańska infrastruktura drogowa – ocena stopnia realizacji inwestycji drogowych ze szczególnym
uwzględnieniem DTŚ i ul. Piłsudskiego. Komisja wyjazdowa.
19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA EKOLOGII

19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.06 godz. 16.00 – dobre praktyki i możliwości współpracy z innymi podmiotami na rzecz poprawy jakości powietrza w Zabrzu.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

18.06 godz. 15.00 – zabrzańska infrastruktura drogowa – ocena stopnia realizacji inwestycji drogowych ze szczególnym
uwzględnieniem DTŚ i ul. Piłsudskiego. Komisja wyjazdowa.
19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA

17.06 godz. 16.30 – „Lato w mieście” – sposób spędzania wakacji
przez dzieci i młodzież. Działania kulturalne, sportowe i edukacyjne.
19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA OŚWIATY

17.06 godz. 16.30 – „Lato w mieście” – sposób spędzania wakacji
przez dzieci i młodzież. Działania kulturalne, sportowe i edukacyjne.
19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące

ZA NAMI MAJOWA SESJA RADY MIASTA

Ruszają prace
nad nowym planem
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w rejonie parku im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego zdecydowali radni podczas majowej sesji Rady Miasta. Zmienili również
uchwałę w sprawie zasad najmu mieszkań
komunalnych.

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ
I ROZWOJU MIASTA

19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.06 godz. 18.00 – „Rynek w Zabrzu” – miejsce spotkań, plany jego stworzenia, umiejscowienie w przestrzeni miasta.

KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

17.06 godz. 15.00 – przegląd i ocena stanu technicznego
zieleńców i placów zabaw. Komisja wyjazdowa.
19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA REWIZYJNA

19.06 godz. 14.30 – opiniowanie wykonania budżetu miasta za
rok 2018. Spotkanie z biegłym rewidentem. Przyjęcie wniosku
i uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.
Sprawy organizacyjne i bieżące.

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

17.06 godz. 16.30 – „Lato w mieście” – sposób spędzania wakacji
przez dzieci i młodzież. Działania kulturalne, sportowe i edukacyjne.
19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

13.06 godz. 16.00 – informacje na temat podmiotów organizujących letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Dostępność do przedszkoli i żłobków.
19.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

DYŻURY RADNYCH
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 67, wt. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30
4.06
Agnieszka Rupniewska
Adam Harasimowicz
Janusz Bieniek

25.06
Joachim Wienchor
Gabriela Bator
27.06
Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański
ŚRODY, GODZ. 13.00–16.00
Łucja Chrzęstek-Bar

6.06
Dariusz Walerjański
Kamil Żbikowski

/ po wcześniejszym umówieniu

18.06
Sebastian Markisch
Dariusz Walerjański

ŚRODY, GODZ. 15.00–16.30
Adam Ilewski

11.06
Grzegorz Turek

20.06
Marian Rau

– tel. 32 27-39-750 /

PIĄTKI, GODZ. 14.00–15.30
Sebastian Dziębowski

WTORKI, GODZ. 13.00–14.30
Krystian Jonecko

Park Pileckiego to miejsce wielu organizowanych w mieście imprez
rekreacyjnych Fot. Igor Cieślicki

P

rzyjęte zmiany mają na celu poszerzenie kręgu osób
uprawnionych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu po zgonie lub wyprowadzeniu się najemcy
mieszkania. Chodzi również o umożliwienie ponownego zawarcia umowy najmu z osobami, które utraciły tytuł prawny do lokalu z powodu zaległości czynszowych,
a konsekwentnie podejmują działania celem spłaty zadłużenia i uregulowania swojej sytuacji mieszkaniowej i osobistej. Radni powołali także dwie osoby ze swojego grona
do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. To Mariola
Olichwer oraz Adam Ilewski.
Prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego mają dotyczyć fragmentu starego planu dawnego parku im. gen. Karola Świerczewskiego, który przewidywał przeznaczenie tych terenów pod usługi i przemysł.
Teraz mają zostać im nadane nowe funkcje.
Podczas majowej sesji radni przyjęli także uchwałę
wzywającą pracowników miejskich instytucji do stopniowej rezygnacji z używania jednorazowych plastikowych
opakowań, naczyń, sztućców i słomek. Dotyczy to też imprez organizowanych lub dotowanych przez miasto.
Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w formie
budżetu obywatelskiego.
GOR
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W NIEDZIELĘ 26 MAJA ODBYŁY SIĘ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wybraliśmy eurodeputowanych
Siedem osób startujących w okręgu wyborczym obejmującym Zabrze zdobyło w majowych wyborach mandat eurodeputowanego. To Izabela Kloc, Jadwiga Wiśniewska i Grzegorz Tobiszowski
z PiS, Jerzy Buzek, Jan Olbrycht i Marek Balt z Koalicji Europejskiej oraz Łukasz Kohut z Wiosny.
– Gratuluję wszystkim, którzy w naszym okręgu zdobyli mandat eurodeputowanego. Niezależnie od ich miejsca
na scenie politycznej – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Gratuluję też mieszkańcom Zabrza,
którzy aktywnie uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tym
razem frekwencja w naszym mieście
wyniosła około 38 procent, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do
wyniku osiągniętego w poprzednich
wyborach. Świadczy to o wzroście świadomości obywatelskiej. Jestem przekonana, że zaangażowanie mieszkańców
wynikało również z faktu, że na co dzień
widzimy efekty naszych starań o pozyskiwanie funduszy unijnych – dodaje.

GOR

Izabela Kloc

Jerzy Buzek

TAK GŁOSOWALI ZABRZANIE:
Koalicja Europejska – 44,57 %
Prawo i Sprawiedliwość – 37,10 %
Wiosna – 6,21 %
Konfederacja – 5,27 %
Kukiz’15 – 4,02 %
Lewica Razem – 1,53 %
Polska Fair Play – 1,30 %
Frekwencja – 37,82 %

Jadwiga Wiśniewska

Grzegorz Tobiszowski
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Łukasz Kohut

S A M O R Z Ą D O W E

Jan Olbrycht

Marek Balt
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W MAJU OKRĄGŁY JUBILEUSZ ŚWIĘTOWAŁA JEDNA Z DZIELNIC ZABRZA

Urodziny Helenki
Właśnie skończyła 90 lat, ale werwy jej nie brakuje. Zabrzańska dzielnica Helenka świętowała w ostatni weekend maja swoje okrągłe urodziny. Przygotowany z tej okazji festyn przyciągnął tłumy mieszkańców.
– Jesteśmy spokojną i jednocześnie pełną optymizmu dzielnicą. Mamy dobre tereny do rekreacji
i wiele osób z tego korzysta, aktywnie
uprawiając sport. Można powiedzieć,
że nasza wspólnota to takie małe
miasteczko. To około dziesięciu tysięcy ludzi, ale wiele osób się zna. Takie
imprezy, jak dziś, robimy kilka razy
w roku. Tutaj wszyscy ze sobą współpracują. Ogrody działkowe, parafia,
wzajemnie się wspieramy – mówi Adrian Pyszka, przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Helenka.
– Myślę, że to święto dzielnicy
stanowi pewne przygotowanie do
100-lecia Zabrza. Helenka jest jedną z najstarszych dzielnic naszego
miasta i pięknie się rozwija. Mamy tu
wspaniałe szkoły, przedszkola, prężne firmy i ogrody działkowe. I stale
ten problem. Czy Śląski Uniwersytet
Medyczny to jeszcze Rokitnica, czy
już Helenka? Ale najważniejsze, że
zawsze jest tu wspaniała atmosfera.
Mieszkańcom Helenki życzę wszystkiego najlepszego! – uśmiecha się
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Przedstawiciele Rady Dzielnicy z prezydent miasta
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Podczas pikniku nie brakowało atrakcji
dla najmłodszych... Fot. UM Zabrze

Z okazji jubileuszu Helenki w Rodzinnym
Ogrodzie
Działkowym
„Tulipan” wystąpił zespół An Dreo
e Karina oraz kabaret OT.TO. Na mieszkańców czekały konkursy z nagrodami
i sporo atrakcji dla najmłodszych. W niedzielę 26 maja w kościele Najświętszej
Marii Panny Matki Kościoła odprawiona została msza w intencji dzielnicy i jej
mieszkańców. Gościem jubileuszu byli
również artyści grupy Universe. 
WG

Fot.UM Zabrze

...i dorosłych mieszkańców dzielnicy
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Fot. UM Zabrze
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DOBIEGA KOŃCA NAJNOWSZA INWESTYCJA W ZABRZAŃSKIM SZPITALU MIEJSKIM

Budowa oddziału
ratunkowego na finiszu
Był lipiec 2018 roku, gdy na budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wmurowano
symboliczny akt erekcyjny. Niespełna rok później w nowym pawilonie trwają ostatnie
prace wykończeniowe. Niebawem SOR przyjmie pierwszych pacjentów.

W nowym pawilonie trwają ostatnie prace wykończeniowe

Fot. I. Cieślicki

W

zrok mieszkańców z daleka
przyciąga już górujące nad
Szpitalem Miejskim lądowisko dla
helikopterów. Ale nowy oddział to
dużo więcej, niż tylko możliwość
przyjmowania pacjentów transportowanych drogą lotniczą.
– Ten projekt nie ograniczał się tylko do zbudowania oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów.
Wiązał się również z przebudową dużej
części szpitala i stworzeniem Obszaru
Intensywnego Nadzoru nad Pacjentem. To innowacja nie tylko w skali
województwa śląskiego, ale całej Polski
– zwraca uwagę dr Mariusz Wójtowicz,
prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
W ramach prowadzonych od wiosny ubiegłego roku prac zmodernizowany i rozbudowany został Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Medycznej. Swoje oblicze zmieniła
izba przyjęć. Zakupiono również najnowszej generacji sprzęt. Koszt projektu przekroczył 35 mln zł. Na jego
realizację zabrzański szpital otrzymał
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S A M O R Z Ą D O W E

Prezes Mariusz Wójtowicz

Fot. I. Cieślicki

z Ministerstwa Zdrowia 8,5 mln zł
unijnego dofinansowania.
– Inwestycje w ochronę zdrowia
to jeden z priorytetów dla naszego
samorządu. Od lat modernizujemy
Szpital Miejski. Wykonaliśmy jego termomodernizację oraz zbudowaliśmy
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to kolejny etap rozwoju
placówki. Inwestycja umocni markę

miasta na medycznej mapie aglomeracji i kraju – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Również prezes Mariusz Wójtowicz nie ukrywa dumy ze zmian
w placówce. – Przez ostatnie osiem
lat Szpital Miejski w Zabrzu przeszedł
długą drogę. Powstały nowe oddziały,
unowocześniliśmy budynki, jesteśmy
obecnie jedną z najlepiej zinformatyzowanych placówek służby zdrowia
w Polsce. Budowa SOR i stworzenie
docelowo w Zabrzu centrum urazowego jest kolejnym krokiem w rozwoju szpitala. Zdecydowanie najważniejszym – podkreśla dr Mariusz
Wójtowicz.
Nowy SOR zapewni większe bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom
Zabrza, ale i regionu. Podobnego
obiektu nie ma bowiem w okolicznych miastach. A warto pamiętać, że
zabrzański szpital usytuowany jest
pomiędzy autostradami A1 i A4 oraz
Drogową Trasą Średnicową i drogą
krajową nr 88. Poszkodowani w wypadkach będą więc mogli liczyć na
błyskawiczną pomoc. Z lądowiska ma
również korzystać usytuowane w pobliżu Śląskie Centrum Chorób Serca.
Obecnie trwają starania, by zabrzański szpital mógł pełnić rolę
szpitala urazowego. – Województwo
śląskie, które należy do największych
pod względem ludności w Polsce,
ma w tej chwili trzy szpitale urazowe:
w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz
na granicy Katowic i Sosnowca. Byłoby wskazane, by w rejonie tak dużych
miast jak Gliwice, Ruda Śląska czy
Tarnowskie Góry działał kolejny taki
szpital – podkreśla prezes Mariusz
Wójtowicz.
GOR
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ZMARŁ WIELOLETNI PRACOWNIK RATUSZA I PROJEKTANT DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ

Pożegnaliśmy
Bogusława Grzegorzaka
Był głównym projektantem Drogowej Trasy Średnicowej i wieloletnim pracownikiem
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W maju zmarł Bogusław Grzegorzak. Miał 83 lata.
– Trudno w to uwierzyć, zwłaszcza, że Boguś odwiedził mnie tydzień przed swoją śmiercią – mówi
wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – Opowiadał, że dowiedział się od córki o przeprowadzonej
właśnie rewitalizacji starej linii kolejowej w Nowym Jorku. Śmiał się,
że wszyscy o tym w Stanach mówią,
a to nie może się nawet równać z zakresem rewitalizacji prowadzonej
w Zabrzu – dodaje.
– Z głębokim żalem przyjęłam
wiadomość o śmierci Bogusława
Grzegorzaka. To człowiek, który zawsze emanował pozytywną energią
i potrafił inspirować innych do działania. Zabrze dużo mu zawdzięcza.
Najbliższym pana Bogusława składam wyrazy najgłębszego współczucia – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Bogusław Grzegorzak był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Jak podkreślają
pracownicy szkoły, absolwentem nieprzeciętnym, niezwykłym i niezastąpionym. – Mówi się, że nie ma ludzi
niezastąpionych. A jednak są. Do takich niezastąpionych dla społeczności zabrzańskiej Dwójki należał Bogusław Grzegorzak, nasz absolwent
z roku 1953 – podkreśla Halina Binkowska, przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego 70-lecia II LO. – Pan
Bogusław przez całe życie o szkole pamiętał, będąc jej przyjacielem.
Mając w pamięci marzenie dyrektor
Siemaszkiewicz o cyklicznych spotkaniach absolwentów, stał się strażnikiem pamięci tej idei. Od 1989 roku
stawiał się kilka razy w roku, a im
bliżej było do daty następnego jubileuszu, tym bardziej mobilizował
14

dyrekcję, grono i absolwentów, by
uroczystości miały szczególny charakter i pozostawiały we wszystkich
niezapomniane wrażenia. Zawsze był
pełen wizjonerskich pomysłów, które
konsekwentnie wcielał w życie. Miał
w sobie ogromne pokłady energii
i poczucie humoru, którymi potrafił
nas zarażać. Jako inicjator prac nad
wszystkimi czterema światowymi obchodami jubileuszy II LO Bogusław
Grzegorzak na zawsze już pozostanie
we wdzięcznej pamięci całej naszej
społeczności – dodaje.
Bogusław Grzegorzak ukończył
Wydział Budownictwa Politechniki
Śląskiej. Pracował w Wojewódzkim
Biurze Projektów. W zabrzańskim
magistracie przez lata zajmował się
promocją miasta, pełnił też funkcję
naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta. – Pamiętam dobrze
czas, gdy przyjmowałam się do pracy
w Urzędzie Miejskim, do kierowane-

go przez Bogusia działu zajmującego się promocją miasta – wspomina
Anna Wieczorek, kierownik Działu ds. Realizacji Projektu Muzeum
Górnictwa Węglowego. – Szybko się
zorientowałam, że drogowy układ
komunikacyjny w mieście to jego
prawdziwa pasja. Oddawał się jej
bez reszty. Zaraz na początku zapytał mnie wprost skąd jestem. Gdy
dowiedział się, że z Siemianowic,
kazał mi się nauczyć nazw zabrzańskich ulic. On pierwszy też, i o tym
wspomina do dziś wiele osób w Zabrzu, mówił o Sztolni Królowa Luiza,
o konieczności udostępnienia jej
zwiedzającym. Wydał nawet w tym
celu specjalną mapkę turystyczną
poświęconą właśnie sztolni. To był
człowiek, o którym nie można było
powiedzieć złego słowa. Zawsze miał
czas dla innych, potrafił słuchać
i pomóc w razie potrzeby – dodaje
Anna Wieczorek.
Przez większość swojej zawodowej kariery Bogusław Grzegorzak
związany był z Drogową Trasą Średnicową. O powstanie tej jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych aglomeracji zabiegał już blisko
pół wieku temu, był jej głównym projektantem. Kilka lat temu, będąc już
na zasłużonej emeryturze, pojawił się
na otwarciu zabrzańskiego odcinka
trasy. Opowiadał o długiej i trudnej
historii powstawania średnicówki. –
Byłem bardzo blisko tego tematu od
lat siedemdziesiątych. Przyszedł wtedy do nas sekretarz partii i po prostu
powiedział „No chłopy, cztery lata!”.
Bardzo się cieszę, że doczekałem powstania trasy w Zabrzu – uśmiechał
się wówczas Bogusław Grzegorzak.
WG
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O PIERWSZYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH PRZYPOMINA DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Samorządowcy
obchodzili swoje święto
Został ustanowiony dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych z 1990 r.
Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja. W Zabrzu był okazją m.in.
do uhonorowania urzędników z najdłuższym stażem.

Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań i gratulacji

Urszula Szymon

Fot. TVZ

U

rszula Szymon w zabrzańskim
Urzędzie Miejskim pracuje już
od... 39 lat. – To minęło, jak jeden dzień
– śmieje się pani Urszula. – Pamiętam
swój pierwszy dzień w pracy i każdy następny. Kiedyś atutem było to, że pracowało się wiele lat w jednym miejscu,
a nie robiło się wielu rzeczy, co chwilę
gdzie indziej. Teraz czasy się zmieniły, ale ja związałam swoje zawodowe
życie z jednym zakładem i były okresy
w moim życiu, kiedy czułam się tam jak
w drugim domu – dodaje pani Urszula,
która swoją przygodę z magistratem
rozpoczęła od pracy w funkcjonującym w strukturach urzędu kolegium
ds. wykroczeń. Później przeniosła się
do Wydziału Handlu.
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Fot. I. Cieślicki

– Ten okres wspominam najmilej. Miałam okazję współuczestniczyć
w dokonujących się wówczas przemianach. To sprawiało dużo satysfakcji.
Miałam okazję współpracować z ludźmi, którzy po 1989 roku zdecydowali się
pójść na swoje. Niektórzy z nich prowadzą dzisiaj duże zakłady i są znaczącymi
przedsiębiorcami w naszym mieście,
a mogę powiedzieć, że wyszli spod mojej ręki – uśmiecha się Urszula Szymon,
która obecnie pracuje w Wydziale Egzekucji Administracyjnej ratusza.

Zorganizowane w hotelu Diament
obchody Dnia Samorządu Terytorialnego były również okazją do złożenia podziękowań i gratulacji Ryszardowi Genge, Starszemu Cechu Rzemieślników
Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz
Pracodawców w Zabrzu, który niedawno
odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy
zaszczytny tytuł Rzemieślnika Roku. Podziękowania trafiły także do urzędników
przechodzących na emeryturę.
Dzień Samorządu Terytorialnego
został ustanowiony przez Sejm w 2000 r.
Upamiętnia on przeprowadzone 27
maja 1990 r. pierwsze w Polsce wybory samorządowe. – Wystarczy rozejrzeć
się wokół, by przekonać się, jak ważny
był to moment – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Często słyszymy, że Polska samorządem stoi. To absolutnie prawdziwe słowa. Dzięki tamtym przemianom mamy
dzisiaj realny wpływ na to, co w Polsce
się dzieje. Dziś chcemy podziękować
ich inicjatorom i twórcom oraz życzyć
sobie nawzajem, byśmy się nie wypalali – uśmiecha się prezydent Zabrza.

Prezydent miasta i urzędnicy z najdłuższym stażem pracy

GOR

Fot. I. Cieślicki
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NIE ZABRAKŁO ATRAKCJI PODCZAS PLENEROWYCH IMPREZ DLA MIESZKAŃCÓW

Muzyka wypełniła park
Były koncerty, pokazy taneczne, animacje dla najmłodszych i efektowny festiwal kolorów. Tłumy mieszkańców bawiły się podczas zorganizowanej 25 maja tegorocznej odsłony Majowego Grania.

W

tym roku bawiliśmy się w parku przy ul. Dubiela. – Tegoroczna impreza zbudowana jest na
haśle folk i muzyka świata. Myślę, że
program jest na tyle bogaty, że każdy
znajdzie coś dla siebie. Są koncerty,
mnóstwo warsztatów, interesujące
stoiska i pokazy grup, które zdobyły
nagrody na zabrzańskich i ogólnopolskich festiwalach – wylicza Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zabrzu.
Fo
t. U

M

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

e.

Festiwal kolorów bardzo podobał się dzieciom

brz
Za

W parku bawiły się całe rodziny

Dla mieszkańców zagrały
zespoły Pure Desire, Beltaine,
Viva Flamenco! oraz Trebunie-Tutki. Miłośnicy czworonogów mogli odwiedzić
Zakątek Zwierzątek – Psitul
Mnie. Sporą atrakcją, zwłaszcza
dla dzieci i młodzieży, był festiwal
kolorów.


MM

Studenci zaprosili na juwenalia
Był turniej piłkarski oraz plenerowe koncerty. W czwartek 30 maja zabrzańscy studenci
zaprosili na juwenalia, czyli kolejną odsłonę imprezy Student Fest.

P

lenerowa impreza rozpoczęła się od turnieju piłki nożnej
rozegranego na Arenie Zabrze. Na
murawie zmierzyły się drużyny
Wydziałów Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz
16

Urzędu Miejskiego. Tytuł wywalczony przed rokiem udało się
obronić zabrzańskim urzędnikom.
Impreza przeniosła się następnie
do kampusu Politechniki Śląskiej
przy ul. Roosevelta, gdzie o dobrą
zabawę zadbali GOORAL, Letni
Chamski Podryw oraz DJ DAN.
WG

Turniej piłkarski na Arenie Zabrze

N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. UM Zabrze

S A M O R Z Ą D O W E

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W ZABRZU CIESZY SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM

Już 24. inwestor w strefie!
To największa z dotychczasowych transakcji w zabrzańskiej specjalnej strefie ekonomicznej! Firma
Greenpark Resi II z Katowic kupiła dwie działki o łącznej powierzchni 16 hektarów za prawie 17,5 mln zł.

Zabrzańskie tereny specjalnej strefy ekonomicznej cieszą się rosnącym zainteresowaniem inwestorów

G

reenpark Resi II zajmuje się
przede
wszystkim
kupnem
i sprzedażą nieruchomości. Firma
zadeklarowała zatrudnienie na poziomie 700 osób i inwestycję o wartości
ponad 300 mln zł. Inwestor planuje
budowę w strefie trzech obiektów,

o łącznej powierzchni 70 tysięcy metrów kwadratowych. Firma Greenpark
Resi II to już 24. inwestor, który zakupił
działkę w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przypomnijmy, że na przygotowanie dla inwestorów terenów na

Fot. UM Zabrze

pograniczu Rokitnicy i Mikulczyc
miasto przeznaczyło około 65 mln zł.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
przekroczyły już tę kwotę, a zatrudnienie w nowo otwartych zakładach
znalazło kilkaset osób. 

GOR

TRWA PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Kolejne przedszkole po remoncie
Przedszkole nr 49 przy ul. Sportowej to kolejna placówka oświatowa naszego miasta po termomodernizacji. W ramach projektu powstał tu także nowy, 20-osobowy oddział dla maluchów.

P

lacówka zyskała nie tylko nowe
pomieszczenie, ale również
ogród i nowy plac zabaw dostosowany do wieku jego użytkowników. Na realizację projektu miasto
pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Prace budowlane, które pozwoliły na stworzenie w placówce nowego oddziału, pochłonęły ponad pół

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

miliona złotych. W ramach projektu
finansowanego z EFS placówka zakupiła m.in. wyposażenie i zabawki,
przeszkoliła nauczycieli, otrzymała
też dofinansowanie na zajęcia dodatkowe dla ponad 130 dzieci z dziedziny socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej i logopedii, a dla nowego
oddziału także z języka angielskiego. Na te tzw. działania miękkie
przeznaczono ponad 233 tys zł.
GOR

Nowy plac zabaw dla przedszkolaków

Fot. UM Zabrze
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KONCERTEM NA PROMENADZIE ARENY ZABRZE UCZCILIŚMY TRZY DEKADY WOLNEJ POLSKI

Przeżyjmy to jeszcze raz...
Ach, cóż to był za wieczór! Największe przeboje ostatnich dekad zabrzmiały na promenadzie Areny Zabrze. Muzyczną ucztę zaserwowaną przez znakomitych artystów uzupełnił multimedialny show. Mieszkańcy metropolii spotkali się 2 czerwca w Zabrzu, by
wspólnie świętować 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w naszym kraju.
Katarzyna Cerekwicka, Łukasz
Zagrobelny, Filip
Lato i Marek Piekarczyk. Anegdoty
z czasów PRL przytaczał aktor Teatru
Nowego w Zabrzu
Zbigniew Stryj.
Koncert „1989 – wolność to wybór” był inicjatywą
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która na miejsce realizacji
rocznicowego projektu wybrała Zabrze. – Samorządy w Polsce to pokłosie pierwszych wolnych wyborów.
To coś, co bardzo mocno pielęgnujemy. Tak ważną rocznicę postanowiliśmy odpowiednio uczcić. Stąd
pomysł na koncert
– mówi Kazimierz
Karolczak, przewodniczący Zarządu GZM. – To
dobra okazja, żeby

Oficjalne rozpoczęcie wyjątkowego
wieczoru Fot. I. Cieślicki

„Biała armia”, „Mniej
niż zero”, „Autobiografia”
czy „Przeżyj to sam” to tylko niektóre z hitów, przy
których mieszkańcy bawili się 2 czerwca na promenadzie Areny Zabrze.
Na scenie wystąpili m.in.

Na bawiących się mieszkańców spadło biało-czerwone konfetti
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Fot. I. Cieślicki

Było tradycyjnie i młodzieżowo

N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. I. Cieślicki

S A M O R Z Ą D O W E

Filip Lato

Fot. I. Cieślicki

powspominać i docenić
to, w jakim kraju teraz żyjemy – dodaje.
– Dziś ze wzruszeniem
spoglądamy na minione 30 lat
i przypominamy sobie emocje, jakie
towarzyszyły nam, kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszych wolnych wyborów – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Zdążyliśmy już przywyknąć do
tego, co nas otacza. Wydaje
nam się to całkowicie
normalne.
Cieszmy
się zatem, ale pamiętajmy, że wolność
to wybór, wolność
to odpowiedzialność – dodaje prezydent Zabrza.
GOR

Przed sceną bawiło się kilka tysięcy osób

Fot. Patryk Pyrlik

Znakomitym występom towarzyszyły efekty pirotechniczne

Artyści zachęcili do wspólnego śpiewania...

N A S Z E
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Fot. I. Cieślicki

...i tańców przed sceną

Fot. I. Cieślicki
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ZA NAMI V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM FOTOGRAFICZNO-SOCJOLOGICZNE

Mistrzowie fotografii dzielili się
swoimi doświadczeniami
Znakomity fotograf Chris Niedenthal, laureat nagrody World Press Photo, był gościem
V Międzynarodowego Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznego, które w maju odbyło się
w Zabrzu. Dwudniowemu spotkaniu towarzyszyło w tym roku hasło „Fotografia – dokument historii”.

Chris Niedenthal

Fot. UM Zabrze

– To, że spotykamy się w Zabrzu,
nie jest przypadkiem. To zasługa wielu wspaniałych ludzi i ich pomysłów
– podkreśla Arkadiusz Gola z zarządu
Okręgu Śląskiego Związku Polskich
Artystów Fotografików, absolwent
Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. – Ta
konferencja toczy się wokół fotografii
dokumentalnej i socjologii. To mówienie o tym, co nas otacza, tłumaczenie

tego za pomocą obrazu, ale i słowa. To
podstawowe pojęcia, które określają
naszą konferencję – dodaje.
Konferencja kierowana jest zarówno do fotografów, jak i studentów czy
uczniów szkół plastycznych. Wśród
gości tegorocznego spotkania znaleźli
się m.in. Marek Janicki, autor legendarnych zdjęć z pacyfikacji kopalni
Wujek w 1981 r., oraz światowej sławy
fotograf Chris Niedenthal, zdobywca
w 1986 r. nagrody World Press Photo
za portret węgierskiego przywódcy
Janosa Kadara. Podczas konferencji
artysta podzielił się również wrażeniami ze swego pobytu w Polsce w przełomowym 1989 roku.
– Mieszkałem sobie wygodnie
w Londynie, ale moja intuicja, czy też
może głupota, kazały mi przyjechać nagle do Polski. Tutaj zawsze spotykałem
się z młodzieżą, która inaczej podchodziła do życia, z o wiele większą fantazją
niż nawet Polacy mieszkający w Londynie. Wydarzenia 1989 roku w Polsce
śledziłem bardzo dokładnie, a potem
uczestniczyłem we wszystkim, co działo
się aż do upadku muru berlińskiego –
wspomina Chris Niedenthal.
W programie tegorocznego sympozjum znalazł się plener fotograficz-

Śląskich fotografów nie zabrakło również na widowni
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Fot. UM Zabrze

Arkadiusz Gola

Fot. UM Zabrze

ny. Jego uczestnicy odwiedzili miejsca
związane z industrialnym dziedzictwem Zabrza, w tym Kopalnię Guido,
Sztolnię Królowa Luiza, osiedle Borsig
czy wieżę ciśnień.
– Od lat współpracujemy z uniwersytetem w Opawie i bardzo się cieszę,
że ta współpraca właśnie ogniskuje się
w Zabrzu. Mieście, które bardzo dba
o wydarzenia kulturalne, ale równie
dużą wagę przykłada do opieki nad
naszym dziedzictwem dotyczącym ludzi, architektury i miejsc, wszystkiego
co przemija, ale może być zarejestrowane przy pomocy fotografii – zwraca
uwagę prof. Krystyna Doktorowicz,
dziekan Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
– Nasza konferencja ma właśnie zachęcać młodych ludzi do fotografowania
różnych miejsc świadczących o naszej
historii. Zabrze idealnie nadaje się do
tego, by zapisywać rzeczywistość dla
potomnych. To jest fenomenalna rola
fotografii – dodaje. 
WG
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ZA NAMI XI EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

O nowych technologiach
i przyszłości Europy
O przyszłości Europy, transformacji energetycznej, cyfryzacji, zrównoważonym rozwoju i nowych trendach konsumenckich rozmawiali uczestnicy XI Europejskiego Kongresu
Gospodarczego, który od 13 do 15 maja trwał w Katowicach. W wydarzeniu wzięli udział
również przedstawiciele Zabrza.

Prezydent Zabrza podczas jednego z paneli
Fot. UM Zabrze

– Europejski Kongres Gospodarczy to wyjątkowo ważne wydarzenie
dla naszego regionu – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik, która uczestniczyła w panelu
dyskusyjnym „Miasto atrakcyjne”.
– Przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy, politycy i eksperci mieli kolejny raz okazję, by się spotkać i dyskutować o zrównoważonym rozwoju.
Wymiana doświadczeń i dzielenie się
dobrymi praktykami to z pewnością
atut tego przedsięwzięcia. W panelu,
w którym uczestniczyłam, rozmawialiśmy o wyzwaniach stojących przed

lokalnymi społecznościami. Kongres
był też znakomitą okazją do promocji
Zabrza i wielu inicjatyw podejmowanych w naszym mieście – dodaje prezydent Zabrza.
Tegoroczny kongres przyciągnął
ponad 12 tysięcy gości, a w program
przedsięwzięcia wpisało się około 150
sesji tematycznych. Wiele miejsca poświęcono przyszłości
Europy, transUM Zabrze.
formacji energetycznej, cyfryzacji,
zrównoważonemu rozwojowi i nowym
trendom konsumenckim. Ponad trzy
tysiące osób zgromadziło wydarzenie
towarzyszące kongresowi, czyli European Start-up Days. Jego elementem
był konkurs Start-up Challenge 2019,
w którym spośród trzystu zgłoszeń wyłoniono sześć najbardziej innowacyjnych pomysłów biznesowych.
Uczestnicy debaty „Roboty wśród
nas. Technologie i społeczeństwo” poszukiwali odpowiedzi na pytania m.in.
o to, jak technologie zmieniają świat,
jak powinna być zarządzana nowa firma, jakich kompetencji będzie potrzebować biznes w przyszłości. – W Polsce powinniśmy być przygotowani
na to, żeby z transformacji cyfrowej

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
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KONGRES W LICZBACH:
3 dni obrad
12,5 tysiąca gości
1 tysiąc prelegentów
150 sesji tematycznych
korzystać jak najszybciej – zwracała
uwagę Jadwiga Emilewicz, minister
przedsiębiorczości i technologii.
– Automatyzacja i robotyzacja
oznacza likwidację zatrudnienia w zawodach opierających się na prostych,
powtarzalnych czynnościach. To stawia
nas z kolei przed wyzwaniem zagospodarowania pracowników, którzy stracą
zajęcie. Musimy podnosić ich kwalifikacje tak, by mogli wykonywać bardziej
kreatywne zajęcia. To jest wyzwanie,
przed którym stoimy – mówił Sanjay Samaddar, wiceprezes ArcelorMittal.
Osobny panel poświęcono kobietom w biznesie. – Jeśli chodzi o przedsiębiorczość, to w Europie jesteśmy
liderkami. Dwa razy więcej Polek jest
właścicielkami małego biznesu – przekonywała Sonia Draga, prezes i redaktor
naczelna wydawnictwo Sonia Draga.
– Za nami jedna z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Przyjrzeliśmy się wspólnie najciekawszym zjawiskom przeobrażającego
się na naszych oczach świata, z dużym
zainteresowaniem słuchając, jakie recepty mają dla niego młodzi uczestnicy
życia społeczno-gospodarczego – podsumowuje Wojciech Kuśpik, prezes
Grupy PTWP, inicjator wydarzenia.
WG
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WAŻNA INWESTYCJA Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCACH NASZEGO MIASTA

Żłobek w Rokitnicy urósł i wypiękniał
Swoje nowe oblicze zaprezentowała w maju filia Miejskiego Żłobka w Rokitnicy. Placówka
nie tylko została wyremontowana, ale również przybyło w niej miejsc dla maluchów.
– Poszerzyliśmy filię żłobka miejskiego w Rokitnicy o 25 miejsc. Miasto pozyskało na ten cel środki unijne
– zwraca uwagę Czesława Winecka,
naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Bardzo się cieszymy, ponieważ
miejski żłobek cieszy się dobrą renomą. Myślę, że dzieci znajdą tutaj fantastyczną opiekę – dodaje.
Prowadzone w ramach projektu
„Nasze małe skarby” prace pochłonęły ponad 590 tys. zł. Prawie 520
tys. zł z tej kwoty wyniosło pozyskane
przez miasto unijne dofinansowanie.
– W żłobku wyremontowane zostały
kolejne pomieszczenia i klatki schodowe, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i gazową. Roboty
wykończeniowe wykonane zostały
w łazienkach i pomieszczeniach kuchennych – tłumaczy Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Koszt wszystkich robót remontowych, wraz z tzw. projektem miękkim, sięga ponad trzech milionów
złotych – dodaje.
Prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik podkreśla, że żłobek za-

Maluchy mają tu znakomitą opiekę

równo rozrósł się, jak i wypiękniał.
– To duży obiekt, który wymagał
dogłębnego remontu. Wykonana została termomodernizacja, zakupiono nowe
wyposażenie i pomoce
dydaktyczne – mówi
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dzieci czują się
w naszym żłobku

Budynek zmienił się zarówno na zewnątrz, jak i w środku
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Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

bardzo dobrze, rodzice są zadowoleni – uśmiecha się Jadwiga Szterk, dyrektor Żłobka Miejskiego w Zabrzu.
– Najlepiej świadczy o tym fakt, że
rodzice wracają do nas z kolejnymi
dziećmi. A ja wychowywałam dzieci,
których dzieci też teraz do nas wracają – dodaje.
WG
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NA PIERWSZY DZIEŃ CZERWCA Z UTĘSKNIENIEM CZEKAJĄ NAJMŁODSI

Fajnie być dzieckiem, bo...
Dlaczego fajnie jest być dzieckiem? Jak powinien wyglądać wymarzony Dzień Dziecka? Jaki prezent
chciałbyś dostać w tym roku? To niektóre z pytań, jakie zadaliśmy maluchom z Przedszkola nr 1 w Zabrzu.

ALA, 7 LAT

MACIEK, 5 LAT

MAJA, 7 LAT

– Dzień Dziecka to jest takie święto,
z którego dzieci mają swoją wielką
radość. Ja też mam. Mój tata wyciąga mi wtedy dmuchańce, mogę skakać na trampolinie, no i przyjeżdża
moja babcia. Dostaję wtedy różne
prezenty, na przykład lego. Fajnie
jest być dzieckiem, bo wtedy można
robić wiele rzeczy, na które dorośli
nie mogą sobie pozwolić, bo są już za
starzy. Dla nich liczy się praca, a dla
dzieci zabawa i nikt im nie może jej
zabronić, bo to jest przywilej dzieci.

– Dzień Dziecka to moim zdaniem superuroczystość. Dzieci mają wtedy fajną imprezę. Ja też obchodzę taki dzień.
W domu gramy w bardzo dużo gier
z tatą i mamą, wszyscy się mną zajmują.
Lubię być dzieckiem, bo mogę chodzić
do przedszkola, bawić się, nie muszę
chodzić do pracy. Dorośli nie mają
już tak fajnie, no i nie obchodzą Dnia
Dziecka, bo niestety nie są już dzieciakami. Muszą się z tym pogodzić. Nie
mogą też chodzić na plac zabaw i bawić
się tam na huśtawkach, bo by się to pod
nimi zawaliło. Mój wymarzony prezent
to wielki pociąg, który jeździ po torach.

– Dzień Dziecka to jest okazja do
tego, żeby sprawić dzieciom mnóstwo radości. Dzieci dostają też
prezenty od mamy i taty. Fajnie być
dzieckiem dlatego, że można być
przedszkolakiem i uczyć się nowych
rzeczy. Poza tym dzieci mogą się bawić, a dorośli nie, no i dorosłych nikt
już do przedszkola nie przyjmie, bo
są za starzy. Dorośli mają mało czasu. Mój wymarzony Dzień Dziecka
to wyjazd do Włoch. Kiedyś mi się to
na pewno spełni.
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JADZIA, 7 LAT
– Dzień Dziecka to święto, które ma
dziecko i wtedy może robić to, co
chce. Moje marzenie to żeby z okazji
Dnia Dziecka pojechać do stadniny koni, nakarmić je i na nich pojeździć. Bo ja w ogóle chciałabym
kiedyś jeździć konno w przyszłości. Fajnie być dzieckiem, bo dzieci
mają dużo przywilejów. Nie chciałabym zamienić się z mamą, bo dzieci są mniejsze i się bawią, a rodzice
muszą pracować i mają problemy.
Dzieci nie muszą ich rozwiązywać,
a oni tak. W Dzień Dziecka zawsze
dostaję prezenty, jedziemy też na
wycieczkę i odwiedzamy babcię.

– Fajnie być dzieckiem, bo chodzimy do przedszkola. Nie musimy
jeszcze iść do szkoły, to dopiero za
kilka miesięcy nas czeka. Poza tym
fajnie być dzieckiem, bo po prostu
dłużej się żyje. Nie ma się tyle stresu, co mają dorośli i tylu obowiązków. Dziecko zawsze może marzyć
o tym, kim chce zostać, a dorosły
nie ma już takiego wyboru i musi
chodzić do pracy. Mój wymarzony
Dzień Dziecka to wyprawa do parku
zabaw, gdzie będą kolejki do jeżdżenia i inne atrakcje. Chciałbym, żeby
mama mi kupiła wszystkie rzeczy
o rycerzach, taki mały zamek też. No
i dobrze by było wybrać się na lody
z rodziną.
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Zdjęcia: Tomasz Jodłowski

– Dzień Dziecka to dzień, w którym
dzieci dostają różne prezenty i są najważniejsze. Ja już nawet wiem, co dostanę. To będzie lego, wszystkie dzieci
je lubią. Dorośli już nie mają tak dobrze, bo nikt im nie daje tylu prezentów. Jak jest się dzieckiem, to można
się dużo bawić z koleżankami i nikt
nie ma nic przeciwko temu. Można
chodzić do przedszkola i w ogóle spędzać fajnie czas. Myślę, że nie chciałabym się zamienić nawet na jeden
dzień i zostać dorosłą, bo bycie dorosłym jest ciężkie. Chciałabym w tym
roku z okazji Dnia Dziecka przebrać
się za księżniczkę i być nią przez cały
dzień. Mogłabym pójść na festyn,
a na koniec chciałbym, żeby mama
i tata zabrali mnie i mojego młodszego braciszka Michałka na lody.

JULEK, 7 LAT

Wysłuchała: Magda Mionc

PAULINKA, 7 LAT

RUSZYŁA 18. EDYCJA KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Rzucają wyzwanie
wyuczonej bezradności
Prawie 50 placówek oświatowych włączyło się w tegoroczną edycję kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Osiemnasta już edycja akcji została zainaugurowana
21 maja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jan Szulik, Janina Wysocka i Urszula Koszutska, czyli koordynatorzy kampanii

– Bardzo się cieszę, że kampania trwa i się rozwija, bo istotne jest,
by obejmowała ona jak największy
obszar – zwraca uwagę Jan Szulik,
przewodniczący Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Udaje nam się zaangażować
nauczycieli, dzieci, ale i rodziców.
Wiodącym kierunkiem jest profilaktyka. Akcja co roku ma inne hasło, ale
ten sam wspólny cel – dodaje.
Tegorocznej edycji kampanii towarzyszą słowa „Chce mi się chcieć,
czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej
bezradności”. Organizatorzy zamierzają wzbudzać w młodych ludziach
motywację do działania i osiągania
celów. Prowadzone zajęcia mają pomóc w odkrywaniu swoich talentów,
zainteresowań i pasji, a w efekcie
ograniczyć przypadki podejmowania
przez dzieci i młodzież ryzykownych
zachowań oraz sięgania po substancje psychoaktywne.
– „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to
kampania skierowana do bardzo
szerokiego środowiska. Zapraszamy
uczniów, rodziców, nauczycieli, ale
także podmioty, które zajmują się
szeroko rozumianą profilaktyką uza24

Fot. UM Zabrze

leżnień – mówi Urszula Koszutska,
dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Zabrzu. – Chcemy
motywować do codziennej aktywności, wspierać w podejmowaniu
trudnych wyzwań, pokazywać, jak
wykorzystywać swoje pasje i energię
do tego, by radzić sobie z codziennością – dodaje.
Tematy podejmowane w czasie tegorocznych spotkań z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami będą
kształtować umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron
i ograniczeń. W ramach kampanii

W akcji biorą udział setki uczniów

zaplanowano także szereg konkursów. – Kierujemy je zarówno do
dzieci w klasach I–III, jak i dorastającej młodzieży – zaznacza Urszula
Koszutska. – Naszym głównym celem
jest zapobieganie wyuczonej bezradności. Chcemy pokazać młodym
ludziom, że mają siłę w sobie i tę siłę
naprawdę mogą wykorzystywać, by
nie poddawali się, kiedy pojawiają
się pierwsze trudności – dodaje.
– Ważne jest, by młody człowiek
myślał o sobie, o swoim rozwoju,
o tym kim jest, kim chciałby być
i w jaki sposób to osiągnąć. Tegoroczna kampania bardzo mocno zachęca do tego, by talentu poszukiwać
w sobie, żeby zacząć motywować się
wewnętrznie. Dla młodego człowieka ważne jest bowiem poszukiwanie ścieżki życiowej. Uczestnictwo
w proponowanych w ramach kampanii zajęciach daje większe możliwości w tym zakresie – mówi Janina
Wysocka, koordynator kampanii.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” potrwa cały rok.
MM

Fot. UM Zabrze

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

W ZABRZAŃSKIEJ KOMENDZIE PSP OBCHODZONO W MAJU DZIEŃ STRAŻAKA

Bez wahania na ratunek innym
Na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Gaszą pożary, usuwają skutki wichur i powodzi,
pomagają ofiarom wypadków. Zabrzańscy strażacy z roku na rok odnotowują coraz więcej
interwencji. Przypadająca w maju uroczystość św. Floriana to okazja, by im podziękować.

W

2018 r. zabrzańscy strażacy interweniowali prawie 2,5
tysiąca razy. – To zawód bardzo niebezpieczny, wymagający odwagi
i poświęcenia. Myślę, że mieszkańcy
bardzo go cenią, ponieważ strażacy
pomagają nam w różnych okolicznościach. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania miasta i bezpieczeństwa
mieszkańców bez strażaków – podkreśla Katarzyna Dzióba, zastępca
prezydenta Zabrza.
– To był kolejny bardzo intensywny rok. Odnotowaliśmy zwiększoną
liczbę wyjazdów. Wszystko wskazuje,
że w tym roku będzie ich jeszcze więcej – zwraca uwagę starszy brygadier
Kamil Kwosek, komendant miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.
Zabrzańskich strażaków tym bardziej
cieszy więc fakt, że ich wyposażenie

Zabrzańscy strażacy przy swoim nowym wozie

wzbogaciło się o nowy wóz z wysuwaną drabiną. Pojazd kosztował 2,5 mln
zł, a jego zakup został sfinansowany
z budżetu państwa.

Fot. UM Zabrze

Obchodzony w maju Dzień Strażaka był okazją do wręczenia awansów
i uhonorowania wyróżniających się
strażaków. 
GOR

W MAJU ODBYŁY SIĘ XXI ZABRZAŃSKIE TARGI EDUKACYJNE „SZKOLNE PREZENTACJE 2019”

Pomagają wybrać edukacyjną ścieżkę
To świetna okazja do poznania oferty poszczególnych szkół i stawianych kandydatom wymagań. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się w maju XXI Zabrzańskie
Targi Edukacyjne „Szkolne Prezentacje 2019”.
Tegoroczną edycję targów odwiedziło około dwóch tysięcy młodych ludzi, którzy w jednym miejscu
i w tym samym czasie mogli zapoznać
się z ofertą publicznych i niepublicznych szkół średnich. Swoje stoiska
przygotowali również przedstawiciele
pracodawców, Powiatowego Urzędu
Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Zabrzańskiego Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości.
– Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele uczniów ocenili
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ekspozycje poszczególnych wystawców. W konkursie na najlepsze, zdaniem młodzieżowego jury, stoisko
zwyciężył Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przed Zespołem Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu i Centrum Edukacji
w Zabrzu. Wyróżnienia zdobyły stoiska
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
14 i Zespołu Szkół nr 12 – wylicza Ryszard Gruca, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Zabrzu, które jest jednym z organizatorów targów. 
GOR

Stoisko Centrum Edukacji

Fot. UM Zabrze
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MAJ OBFITOWAŁ W DATY WAŻNE W NASZEJ HISTORII

Uczciliśmy rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja...
Odprawiona w kościele św. Anny uroczysta msza w intencji Ojczyzny zainaugurowała zabrzańskie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. W ogrodach parafialnych zagrała
następnie Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza.
– Historia Polski jest bardzo trudna. Wiele kart jest w niej zapisanych
krwią. Najważniejsze jednak jest to,
że w sytuacjach wyjątkowych potrafimy być razem, cieszyć się sukcesami
i patrzeć do przodu. Dziś takiego patrzenia właśnie nam potrzeba – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą
„Pamięci tych, co grobów nie mają”
na placu kościelnym. W ogrodach parafialnych rozpoczął się później majówkowy piknik dla mieszkańców.
Przypomnijmy, że Konstytucja 3
Maja była pierwszą w Europie i drugą
na świecie, po amerykańskiej, nowoczesną, spisaną konstytucją. Została
przyjęta przez Sejm Czteroletni. Dokument został przyjęty w celu zlikwidowania wad systemu politycznego

Uroczystości na placu przed kościołem św. Anny

Fot. I. Cieślicki

dającą każdemu z posłów biorących
udział w obradach Sejmu prawo do
zerwania go i unieważnienia podjętych na nim uchwał.
Fot. UM

opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto, czyli
obowiązującą w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów zasadę ustrojową,

WG

...i pamięć bohaterów
spod Monte Cassino
W tym roku minęło już 75 lat od zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.
Pamięć bohaterów tamtych dni uczcili zabrzańscy uczniowie, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych i samorządu.

Z

abrze o bohaterskim zwycięstwie
żołnierzy gen. Andersa pod Monte
Cassino w 1944 r. pamięta szczególnie
mocno. To w naszym mieście stanął
jeden z pierwszych w Polsce pomników poświęconych tym wydarzeniom.
Wszystko za sprawą prof. Witolda Żdanowicza, weterana tych walk, który zabiegał o krzewienie pamięci o bitwie.
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Po wojnie zamieszkał on w Zabrzu i to
również dzięki jego staraniom droga,
przy której stoi pomnik, zyskała nazwę alei Bohaterów Monte Cassino,
a innej ulicy w mieście nadano imię
plut. Ryszarda Szkubacza, uczestnika
walk urodzonego w Zabrzu. Imię Bohaterów Monte Cassino nosi również
zabrzańska Szkoła Podstawowa nr 3.

W ramach zorganizowanych 9 maja
rocznicowych obchodów w kościele
św. Anny odprawiona została uroczysta
msza. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Bohaterów Monte Cassino, gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze. Wygłoszono też apel
poległych. 

WG
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JUBILEUSZ 25-LECIA OBCHODZIŁO STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „NOWE ŻYCIE”

Już ćwierć wieku pomagają
wytrwać w trzeźwości
Początkowo liczyło zaledwie kilka osób. Przez lata rozwinęło się, by osobom zmagającym się z uzależnieniem konsekwentnie pokazywać, że można żyć w trzeźwości. Zabrzańskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich „Nowe Życie” obchodziło właśnie jubileusz 25-lecia istnienia.

Władysław Gąsiorek

Fot. UM Zabrze

– Naszym największym osiągnięciem jest ludzki kapitał. Ludzie, którzy wszystko tworzyli, pracowali na
rzecz tego stowarzyszenia, a także
całe rodziny, które dziś mogą cieszyć
się trzeźwością – mówi Władysław
Gąsiorek, prezes Zabrzańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
„Nowe Życie”. – Myślę, że to jest najbardziej istotne, że udało się stworzyć
życie wolne od uzależnień, służące
integracji międzyludzkiej. Staramy
się być wzorem dla tych wszystkich
naszych rodzin, którym pokazujemy,
że można żyć na trzeźwo, cieszyć się
życiem, odnajdywać w nim głębsze
cele i wartości. Nawet dzisiejsza nasza zabawa będzie potwierdzeniem
tego, że można się dobrze bawić bez

Kazimierz Speczyk
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Andrzej Bulik

Fot. TVZ

alkoholu. Jesteśmy w dzielnicowych
punktach. Czekamy na to, by ludzie,
którzy chcą zmienić coś w swoim
życiu, zgłaszali się do nas. Po to jesteśmy, a miasto nas mocno w tych
działaniach wspiera – dodaje.
Stowarzyszenie „Nowe Życie” powstało w marcu 1994 r. Jego pierwszym prezesem został Kazimierz
Speczyk, który pełnił tę funkcję przez
cztery kadencje. Jubileuszowe spotkanie było okazją do wspomnień i podziękowań. – Zaczynaliśmy wszystko
tworzyć w grupie działającej przy kościele św. Józefa. Na samym początku
było nas kilka osób. Z czasem nasza
grupa robiła się coraz większa – wspomina Andrzej Bulik, jeden ze współzałożycieli stowarzyszenia.
– Panuje tu bardzo rodzinna atmosfera. Stowarzyszenie wspoma-

Adam Kurtycz

Fot. TVZ

Jan Szulik

Fot. Tomasz Jodłowski

ga naszą osobowość. Warto przede
wszystkim trzeźwieć dla siebie, a nie
na pokaz. To czasem bolesna droga
i dopiero po latach można ją zrozumieć. W stowarzyszeniu można odnaleźć siebie na nowo, a także pozyskać
cenne wsparcie – zwraca uwagę Adam
Kurtycz, członek „Nowego Życia”.
– To stowarzyszenie powstało
dokładnie ćwierć wieku temu po to,
by umożliwić trzeźwiejącym alkoholikom zaangażowanie się w życie
społeczne już nie jako ludzie anonimowi, ale ludzie z imienia i nazwiska,
z funkcji i z odpowiedzialnością za to,
co robią. Oni nie spotykają się już po
to, by wypić kawę, ale po to, by uczyć
się życia w społeczeństwie. W pewnym momencie na zakręcie swojego
życia skręcili jakby w tę złą stronę.
Teraz, wracając do normalnego życia, muszą podjąć ten trud, tę walkę
i wziąć odpowiedzialność za swoje
życie. I o to właśnie chodzi w klubie
abstynentów. Nadrzędnym celem jest
dbanie o własną trzeźwość, o ludzką
solidarność i współpracę, bo złamanie którejkolwiek z tych zasad może
doprowadzić do powrotu do nadużywania alkoholu – podsumowuje Jan
Szulik, koordynator ds. uzależnień
przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
MM
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BOGATA HISTORIA GMACHU W CENTRUM NASZEGO MIASTA

Hotel Schüller No. 1
Dla zdecydowanej większości dzisiejszych zabrzan plac Wolności był zawsze. Promil tych,
którzy pamiętają z autopsji, że nie zawsze tak było, jest zdecydowane niewielki. Jeszcze 90
lat temu obecna ul. Dworcowa (Bahnhofstraße) była zabudowana po obu stronach, począwszy od ul. Wolności (Kronprinzenstraße) po pl. Dworcowy (Bahnhofplatz). A przy skrzyżowaniu Kronprinzen- i Bahnhofstraße, w jego południowo-zachodnim narożniku, stał budynek, który w swej ponad stuletniej historii pełnił kilka różnych funkcji.

Budynek hotelu Salomona Schüllera już po przebudowie sali balowej Fot. Muzeum Miejskiego w Zabrzu

W

szystko miało się zacząć w 1825 r.,
kiedy to książę von Donnersmarck oddał Mosesowi Glaserowi,
w formie czynszu wieczystego, budynek położony w tym miejscu. Budynek ten był już w tym czasie gospodą
z miejscami noclegowymi. Syn Mosesa, Israel Glaser, sprzedał ją następnie
oberżyście Franzowi Kurkowi. Z kolei
w 1863 r., w związku z tą posesją, pojawia się nazwisko Schüller.

* * *

Salomon Schüller urodził się 20
września 1828 r. w Ptakowicach w powiecie tarnogórskim. Jego rodzicami
28

byli nauczyciel Isaak Schüller i Helene Schüller z domu Ehrenhaus. Żona
Salomona, Friedericke Charlotte
z domu Perl, urodziła się 24 kwietnia
1829 r. w Gliwicach w rodzinie kupca
Josefa Perla i Nathalie Perl z domu
Spitzer. Do Zabrza przyjechał w drugiej połowie 1854 r. Friedericke Schüller urodziła co najmniej siedmioro
dzieci. Najstarsza, Natalie, wyszła za
mąż za Eduarda Fränkela i zamieszkała w Berlinie; jej dalsze losy nie
są nam znane. Georg, urodzony 19
grudnia 1856 r. w Małym Zabrzu, został lekarzem, zmarł 7 sierpnia 1908
r. w Oleśnicy. Wraz z żoną Ernestine
Pollack pochowany został na cmenta-

rzu żydowskim w Zabrzu. Siegmund,
urodzony 12 marca 1858 r. w Zabrzu,
ukończył studia prawnicze i zamieszkał w Gliwicach, gdzie prowadził kancelarię adwokacką. Jego żoną była
Henriette Danziger. Siegmund Schüller zmarł 29 maja 1914 r. w Gliwicach
i tam też został pochowany. Druga
z córek Salomona i Friedericke, Rosamunda, urodziła się 26 sierpnia 1859
r. w Małym Zabrzu. Na początku 1885
r. została żoną kupca Maksa Schneidemanna, mieszkającego w Czerninie w powiecie górowskim. Adolf,
urodzony 5 lutego 1861 r. w Małym
Zabrzu, przeżył jedynie 25 lat i zmarł
3 października1886 r. w Małym Za-
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brzu i również pochowany został
w Zabrzu. Ostatni z synów, Joseph,
urodził się 25 maja 1866 r. w Małym
Zabrzu i został kupcem. Przez pewien czas mieszkał w Bytomiu, gdzie
był właścicielem jednego z browarów
i ożenił się w 1899 r. z pochodząca
z Gliwic Lisbeth Cäcilie Hepner. Następnie przeprowadził się do Wrocławia, pod koniec życia był dyrektorem
znajdującego się w Brzegu browaru
„Brieger Brauhaus G.m.b.H.”. Joseph
Schüller zmarł 30 listopada 1921 r. we
Wrocławiu. Najmłodszym dzieckiem
S. i F. Schüllerów była Margarethe
urodzona 24 lutego 1870 r. w Małym
Zabrzu. W 1894 r. wyszła za mąż za
Alfreda Rahmera, kupca i właściciela
fabryki w Gliwicach. Według zachowanych w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie dokumentów w 1940 r. opuściła Niemcy i udała
się w drogę do Indii.

***

Zanim gospoda została przebudowana na hotel, mieściła się przy
niej piekarnia. Pierwszym znanym
z nazwiska dzierżawcą gospody był
Salomon Hamburger pochodzący
z Przyszowic w ówczesnym powiecie
gliwickim. Z dniem 1 stycznia 1866
r. zastąpił go Martin Wachsmann,
a S. Hamburger objął prowadzenie
gospody należącej do Samuela Hoffmanna. M. Wachsmann urodził się
13 grudnia 1826 r. w Siemianowicach Śląskich. W Zabrzu zamieszkał
w 1865 r. wraz z żoną Linną Starke,
urodzoną 18 grudnia 1839 r. w Gliwicach. W listopadzie 1867 r. urodził
im się tu syn Hermann. Na najstarszym zabrzańskim planie, pochodzącym z tegoż 1867 r., budynek na
rogu Kronprinzen- i Bahnhofstraße
zaznaczono jako Hotel Wachsmann.
Jak długo hotel pozostawał w jego
rękach, nie wiemy. Wiadomo jedynie,
że z czasem wyprowadził się z Zabrza
i zmarł 7 stycznia 1884 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów).
W czerwcu 1869 r. Salomon Schüller zachwalał swój hotel, którego
pierwsza nazwa brzmiała „Hotel zur
Bergfreiheit”. W późniejszym czasie
zmienił on nazwę na „Schüller’s Hotel
No. 1”. Z czasem w części parteru tego
budynku urządzono sklepy. Oprócz
hotelu i piekarni S. Schüller był wła-
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ścicielem cegielni i destylarni alkoholu. Poza pracą zawodową angażował
się w życie społeczności żydowskiej
Zabrza. W 1870 r. był deputowanym
żydowskiej gminy filialnej w Zabrzu,
wziął także udział w zebraniu założycielskim towarzystwa Chewra Kadischa. W 1871 r. został członkiem
komitetu budowy zabrzańskiej synagogi. Działał również w gminie Małe
Zabrze jako wieloletni członek przedstawicielstwa gminy i w powiecie zabrzańskim jako długoletni członek
jednej z komisji. Również Friedericke
Schüller angażowała się w działalność społeczną. Była jedną z założycielek Israelitische Frauen-Verein
(Izraelickiego Towarzystwa Kobiet),
a następnie przez ponad 30 lat jego
przewodniczącą. Zmarła 20 stycznia 1895 r. w Małym Zabrzu. Jej mąż
zmarł tamże 6 października 1901 r.
W testamencie zapisał gminie Małe
Zabrze legat w wysokości pięciuset marek. Oboje pochowani zostali
w grobowcu rodzinnym znajdującym
się przy zachodnim murze okalającym cmentarz żydowski w Zabrzu.
W pogrzebie Salomona wzięli udział
liczni przedstawiciele gminy Małe Zabrze i powiatu zabrskiego, a w domu
przedpogrzebowym zaśpiewał chór
synagogi gliwickiej.

***

Po śmierci Salomona hotelem zarządzali jego spadkobiercy. W 1908
r. reklamowano go jako najstarszy
hotel w Zabrzu, posiadający oświe-

tlenie elektryczne i dużą salę do dyspozycji towarzystw, oferujący ciepłe
i zimne dania na każdą porę dnia
oraz wyborne piwa i wina. W 1910 r.
jako dzierżawca hotelu występuje
Carl Skupin, zaś w 1912 i 1914 r. Richard Wilscher.
W 1918 r. spadkobiercy S.
Schüllera sprzedali posesję wraz
ze stojącymi na niej budynkami gminie Hindenburg (tak nazywało się Zabrze po zmianie
jaka nastąpiła w lutym 1915 r.).
Hotel został zamknięty z dniem
1 stycznia 1919 r. W latach 1920–21
przebudowano salę balową tak, że zamiast jednej znalazły się w niej dwie
kondygnacje. Odpowiednio zmieniono także okna w tej części budynku.
W przebudowanych na biura wnętrzach znalazł swoją siedzibę urząd
skarbowy, a następnie urząd stanu
cywilnego. Ten ostatni przetrwał tam
do marca 1931 r., by z dniem 1 kwietnia tegoż roku przeprowadzić się do
nowego urzędu miejskiego wybudowanego przy ul. Powstańców Śląskich (Peter-Paul-Straße).
Kres istnienia hotelu Salomona
Schüllera związany był z planami
przebudowy zabrzańskiego city. Już
w drugiej połowie lat dwudziestych
XX w. pojawiły się pierwsze projekty.
I choć ostatecznie dopiero 27 czerwca 1933 r. zatwierdzono projekt opracowany przez miejskiego radcę budowlanego dra Karla Breuera, to sam
hotel wyburzono już w maju 1931 r.
Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

Wyrazy głębokiego współczucia

Joannie Wnęk
z powodu śmierci

Męża
składają
koleżanki i koledzy z Domu Muzyki i Tańca
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W HALI POGOŃ ODBYŁ SIĘ W MAJU 22. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA

Samby i walce najlepsze
w polskim wydaniu
Mamy powody do satysfakcji! Polskie pary okazały się najlepsze podczas 22.
Międzynarodowego Festiwalu Tańca, jaki 12 maja zorganizowany został w hali Pogoń.
Zabrzański festiwal od lat należy do trzech głównych wydarzeń
tanecznych w naszym kraju. Jego
uczestnicy zbierają punkty w światowym rankingu World Dance
Sport Federation. Tegoroczna rywalizacja przyciągnęła znakomite
pary taneczne m.in. z Litwy, Ukrainy, Węgier, Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch.
– Staramy się zapraszać najlepsze pary z ogólnoświatowego
rankingu, by pokazały się przed
zabrzańską publicznością, która
zawsze żywiołowo reaguje i już zna
się na tańcu bardzo dobrze – podkreśla Andrzej Dominiak, jeden
z organizatorów festiwalu.
Tegoroczna taneczna gala okazała się wyjątkowo udana dla par
reprezentujących Polskę. Złożone
z międzynarodowych ekspertów
jury w kategorii tańców latynoamerykańskich pierwsze miejsce
przyznało parze Armand Fazullin
(Estonia), Klaudia Iwańska, drugie
miejsce zajęła para z Czech Vaclav Masaryk, Klara Chovancikova,
a trzecie Partyk Wiśniewski, Paulina Mrówczyńska.
Polska dominacja na turnieju jeszcze bardziej zaznaczyła się
w standardzie. Triumfowali w nim
Dariusz Stopka, Karolina Rek,
przed parą Gabrielius Vaikasas
(Litwa), Klaudia Grabowska oraz
parą Paweł Subczyński, Aleksandra Kucharska. Galę poprowadziła
Iwona Pavlović, a wieczór dodatkowo uatrakcyjnił pokaz duetu akrobatycznego Delfina i Bartek oraz
występ Łukasza Świrka – Człowieka Flagi, uczestnika programu
Mam Talent. 

Zdjęcia: UM Zabrze.

Fot.
UM

WG
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HISZPAŃSKI NAPASTNIK TRÓJKOLOROWYCH BIJE KOLEJNE REKORDY W GÓRNIKU I EKSTRAKLASIE

Igor przeszedł do historii!
Tu ręce aż same składają się do oklasków! Patrząc na dorobek Igora Angulo śmiało można stwierdzić, że hiszpański napastnik już przeszedł do historii Górnika
i polskiej ligi. Dowody? Liczby, liczby i jeszcze raz liczby.

H

iszpan jest pierwszym piłkarzem od… 1928 r., który
w dwóch kolejnych sezonach strzelił w najwyższej klasie rozgrywkowej co najmniej 23 gole. Wtedy
dokonał tego legendarny Herman
Reyman z krakowskiej Wisły i były
to dwa pierwsze sezony gry ligi. Potem nie byli w stanie dokonać tego
tak wielcy napastnicy, jak Ernest
Wilimowski, Ernest Pohl, Włodzimierz Lubański, Kazimierz Kmiecik, Tomasz Frankowski czy Robert
Lewandowski.
Hiszpan wyrównał też najlepszy w historii wynik Włodzimierza
Lubańskiego, który królem strzelców w sezonie 1967/68 został z 24
golami na koncie. Oczywiście, pamiętamy, że wtedy piłkarze rozgrywali mniej spotkań niż obecnie,
więc zadanie było trudniejsze. Nie
obniża to jednak dokonania Baska.
Więcej goli w lidze dla Górnika nie
strzelił nikt inny poza tą dwójką.
Angulo jest piątym w historii królem strzelców z Zabrza, ale
pierwszym, który sięgał po tę koronę w dwóch różnych klasach rozgrywkowych (I liga i ekstraklasa).
Jest też pierwszym, który po pierwsze trofeum sięgnął mając więcej
niż 33 lata. Igor w styczniu skończył
35 lat. Zostając przy wieku, napastnik Górnika to pierwszy zawodnik
w historii polskiej ligi, który, mając
więcej niż 34 lata, strzelał w dwóch
kolejnych sezonach ponad 20 goli,
a w sumie aż 47, licząc tylko najwyższą klasę rozgrywkową. Jest też
pierwszym napastnikiem w historii
Górnika, który w dwóch pierwszych
sezonach gry w ekstraklasie strzelił
łącznie 47 bramek.
Zostając przy Górniku, żaden
piłkarz przed Igorem nie strzelił
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Igor Angulo

Fot. KSG Górnik Zabrze

w ciągu trzech pierwszych sezonów
gry w Zabrzu łącznie 72 bramek,
licząc wszystkie rozgrywki. Nawet
wspomniani giganci, czyli Lubański i Pohl, nie mogli się pochwalić
takim wynikiem. Od kiedy napastnik z Kraju Basków trafił do Zabrza
latem 2016 r., trafia jak na zawołanie. W swoim pierwszym sezonie
wywalczył koronę króla strzelców
na boiskach I-ligowych z 17 bramkami na koncie. W kolejnym goli
było już 23, i to na poziomie ekstraklasy, co dało drugie miejsce w klasyfikacji strzelców za Carlitosem.
Teraz Angulo dołączył do Ernesta
Pohla, Włodzimierza Lubańskiego,
Andrzeja Zgutczyńskiego i Adama
Kompały, a z 72 golami na koncie jest na 9. miejscu w klasyfikacji
strzelców wszech czasów Górnika.
W końcówce sezonu wyprzedził

liczbą trafień jedną z klubowych legend, Jana Urbana. Niewiele brakuje mu do innych wielkich Górników
z przeszłości – Jerzego Musiałka
i Romana Lentnera.
– Kiedy przychodziłem do Polski, to nie liczyłem, że będę tak
skuteczny i zdobędę tyle bramek.
Sam zadaję sobie pytaniem, skąd
się to bierze? Tutaj muszę powiedzieć słowa uznania dla trenera
Marcina Brosza. Czuję się w Górniku bardzo pewnie, a to sprawia, że
napastnikowi łatwiej grać, łatwiej
zdobywać bramki. Do tego pomagają koledzy z drużyny, którzy starają
się na boisku, jak mogą. W Zabrzu
odnalazłem swoje miejsce. Nigdzie
podczas swojej futbolowej kariery
nie czułem się tak, jak tutaj. Trener
Brosz, fani na trybunach, koledzy
z zespołu, którzy mi ufają. Taki splot
okoliczności sprawia, że idzie tak
dobrze. Ciężko we współczesnym
piłkarskim świecie znaleźć takie
miejsce. Kiedy podpisywałem dwuletni kontrakt, to nie miałem jakichś
określonych oczekiwań. Wiadomo,
chciałem grać, chciałem pomóc
drużynie, jak zawsze, gdzie jestem,
ale nie oczekiwałem, że wszystko
się tak potoczy – uśmiecha się Igor
Angulo, który na Gali Ekstraklasy
odebrał nagrody dla najlepszego
strzelca i napastnika sezonu. Ponoć niewiele zabrakło, by został też
najlepszym piłkarzem rozgrywek
2019/20.
– Jeżeli odbiorę statuetkę za
rok, to podziękuję po polsku – mówił w Warszawie piłkarz, który na
gali pojawił się ze swoją partnerką.
Para jesienią zostanie rodzicami,
a na świat przyjdzie córka. Czekamy
więc na… kołyskę.
Maciej Adler
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HALA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYPEŁNIŁA SIĘ RYSOWNIKAMI

Festiwal rysowania już 22. raz!
Około tysiąca osób przyciągnął zorganizowany 31 maja 22. Międzynarodowy Festiwal
Rysowania. Grand Prix zdobyła 18-letnia Wiktoria Łukasiewicz z Zespołu Szkół
Plastycznych w Katowicach. Najlepsze prace będzie można zobaczyć po wakacjach na
wystawie przygotowanej w Kopalni Sztuki.
– Międzynarodowy Festiwal Rysowania to do tej pory największa tego
typu impreza na świecie – podkreśla
Witold Berus, jeden z organizatorów
przedsięwzięcia. – Do Zabrza przybyli w tym roku rysownicy z całej Polski
oraz z trzech innych krajów: Niemiec,
Rosji i Ukrainy – wylicza Witold Berus.
Uczestnikom rywalizacji pozowało około stu modeli. Tegorocznej
edycji festiwalu towarzyszyło hasło
„Świat ekorobotów”. – Promujemy
ekologię i stąd tegoroczne hasło festiwalowe – tłumaczy Wojciech Werner,
dyrektor Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, do którego należą Liceum Plastyczne oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. – Chcemy zadbać
o naszą planetę i chcemy, by młodzież, która dzisiaj tu jest, pomyślała o tym, co czeka ją i jej potomków
– dodaje.
Festiwal przyciągnął uczestników w różnym wieku, zarówno
amatorów, jak i uczniów szkół
plastycznych. Wśród wybiera-

Najlepsze prace będzie można zobaczyć po wakacjach w Kopalni Sztuki

Festiwal przyciągnął około tysiąca uczestników w różnym wieku
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Fot. I. Cieślicki

nych technik dominował ołówek
i węgiel. Prace oceniane były
w ośmiu kategoriach. – To mój
trzeci festiwal rysowania. Panująca tu atmosfera sprawia,
że chce mi się tu wracać. Jest
duży wybór modeli, co ułatwia nam pokazanie naszych
możliwości. Staram się też
nawiązywać nowe znajomości. Rysowanie jest moją
pasją, ukochanym hobby. Zastanawiam się nad studiami na
Akademii Sztuk Pięknych – mówi
Katarzyna Osiecka z Gliwic.
Stałą uczestniczką festiwalu jest
również Anna Sombrowska z Katowic. – Rysowanie jest dla mnie
ucieczką od codzienności, formą relaksu. Jestem samoukiem, moja pasja zaczęła się, kiedy miałam sześć
lat. Rodzice zauważyli, że lubię rysować, więc zawsze w pobliżu były
jakieś kartki i ołówek. Kiedyś prace
wykonywałam zazwyczaj jedną techniką, teraz coraz częściej je mieszam
– opowiada Anna.
MM

Fot. I. Cieślicki
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZABRZU MA SIĘ CZYM POCHWALIĆ

Mamy najlepszego
bibliotekarza w Polsce!
Paweł Dobrzelecki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu otrzymał zaszczytny tytuł Bibliotekarza Roku 2018. Z kolei wydany przez naszą książnicę album o Makoszowach
zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze publikacje turystyczne.
Zabrzańska książnica została także wyróżniona w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa.

Paweł Dobrzelecki

Fot. MBP

U

roczystość wręczenia nagród
odbyła się podczas zorganizowanych na Stadionie Narodowym 10.
Warszawskich Targów Książki. Publikacja „Nasze Makoszowy” zdobyła nagrodę główną, czyli tzw. Nagrodę Magellana, w kategorii „Album”. Otrzymują
ją wydawnictwa wyróżniające się starannością o turystyczną jakość i rozbudzające pasję podróżowania. Przypomnijmy, że „Nasze Makoszowy” to już
szósty album z cyklu przybliżającego
dzielnice Zabrza. Wcześniej ukazały się
wydawnictwa opowiadające o Biskupicach, Kończycach, Pawłowie, Rokitnicy
i Mikulczycach.
A to nie wszystkie laury. Konkurs na
Bibliotekarza Roku organizowany jest
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Do ogólnopolskiego finału awansują laureaci z poszczególnych województw. – Gratuluję naszemu koledze
ogólnopolskiego sukcesu, zwracając
przy tym uwagę, że w rankingach okrę-
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Dyrektor Tomasz Iwasiów odbiera nagrodę za album „Nasze Makoszowy”

gowych uzyskał aż dziewięć pierwszych
miejsc, co oznacza niekwestionowane
uznanie większości głosujących dla jego
osiągnięć – podkreśla Ewa Stachowska-Musiał, przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SBP.

Fot. Marytka Czarnocka

Paweł Dobrzelecki w bibliotece pracuje od trzynastu lat. Jest instruktorem
oraz głównym specjalistą ds. projektów, promocji i marketingu. To przede
wszystkim dzięki jego zaangażowaniu,
wiedzy i kompetencjom kolejny rok
z rzędu nasza biblioteka realizuje szereg
projektów dofinansowywanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W 2018 r. było ich aż sześć.
– Zorganizowaliśmy ponad 1600 wydarzeń, w których udział wzięło ponad
20 tysięcy osób. Ten rok zapowiada się
również bardzo obiecująco, gdyż wkroczyliśmy w niego z pięcioma projektami,
z których jeden, „Książka na piątkę, znakomity początek”, będzie miał już swoją
trzecią edycję. Jest on zresztą ukochanym
„dzieckiem” Pawła, który, między innymi
jako ojciec przedszkolaka Jasia, szczególną wagę przykłada do upowszechniania
wartościowej literatury dla małych odbiorców – uśmiecha się Tomasz Iwasiów,
dyrektor MBP w Zabrzu. 
GOR
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Poziomo: 1 – w nim nocleg na biwaku, 5 – góry z Elbrusem, 8 – parada, pokaz, 9 – klub z Moskwy lub Kijowa,
10 – okrągłe okno gotyckie, 11 – rzeźba ludzkiej postaci,
12 – włoski kreator mody, 14 – pomysł, który nigdy się nie
ziści, 16 – styl pływacki, 19 – niezbędny na przesyłce, 21 –
krewniak żyrafy, 22 – stosowana przez tyrana, 23 – napój
w kuflu, 24 – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, 26 – podwodny pocisk, 28 – latynoskie są gorące, 29
– jedno z najpopularniejszych nazwisk w Polsce, 30 – niejeden bierze udział w regatach, 33 – państwo lub kapelusz,
35 – rodzaj okiennej zasłony, 37 – prowadzi program „Jaka
to melodia?”, 38 – przywóz towarów zza granicy, 39 – małe
rybki karpiowate, 40 – odstrasza złodzieja aut, 41 – ogromny ptak żyjący w Andach, 42 – cisza na morzu.

1

Pionowo: 1 – pasażer samolotu musi za niego płacić, 2
– miasto nad Jeziorakiem, 3 – nakrycie namiotu, 4 – zbiórka
na szczytny cel, 5 – sąsiad Pawlaka, 6 – niejedno w wigilijnym barszczu, 7 – dochodzi do niego nieraz podczas upadku, 13 – handlarz towarzyszący wojsku, 15 – pierwsza polska
dynastia, 17 – zapas, 18 – tajemniczy na twarzy Mony Lisy,
20 – migawki reklamowe, 21 – Atlantycki lub Indyjski, 25 –
śląska kaszanka, 27 – obraz namalowany farbami wodnymi, 30 – bursztyn, 31 – w połączeniu z burakami daje ćwikłę,
32 – wspaniałe zwycięstwo, 34 – muzyczne współbrzmienie
dźwięków, 36 – kwiat, symbol niewinności.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

2

1. goniona zabawa,
2. patriotyczna pieśń do
słów Marii Konopnickiej,
3. Nikodem, który zrobił
karierę,
4. na nich konik
w piosence Urszuli,
5. patron hutników,
6. wiosenne kwiaty,
7. kościelna klątwa,
8. miejscowość w woj. małopolskim z wytwórnią soków,
napojów, nektarów.
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Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.
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FOTOKONKURS

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
1. Strach ma wielkie oczy
2. Barwinek
3. Szpital Specjalistyczny
4. Charakter człowieka

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach.
Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Arystofanesa z Aten.
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