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Biskupickie uRODZINY
W maju rusza VI Metropolitalne Święto Rodziny.
Biskupiczanie okazję do świętowania mają podwójną,
ich dzielnica obchodzi bowiem 770. urodziny.
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na dobry początek
W kwietniu zainaugurowano obchody urodzin najstarszej dzielnicy Zabrza
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

O historii Biskupic opowiadał ks. Piotr Górecki

Podziękowania odebrała prof. Bożena Hager-Małecka

Biskupice mają 770 lat!
wernisażem wystawy poświęconej historii Biskupic zainaugurowano 22
kwietnia obchody 770-lecia najstarszej dzielnicy Zabrza. Wśród gości nie
zabrakło osób, które od lat związane są z Biskupicami. Kwiaty i podziękowania za działania na rzecz lokalnej społeczności odebrali m.in. prof.

Historię najstarszej dzielnicy Zabrza przybliżył ks. Piotr Górecki, dyrektor Archiwum
Diecezjalnego w Gliwicach. Odczytał on
m.in. po łacinie pochodzący z 25 marca
1243 r. dokument, w którym księżna kaliska Viola nadaje przywileje biskupowi wrocławskiemu.
– Na pergaminie o wymiarach 70 na 120
milimetrów znalazła się pierwsza spisana
wzmianka o Biskupicach. Niektórzy historycy snują jednak nieśmiałe hipotezy, które
mówią, że Biskupice istniały już wcześniej
– mówił ks. Piotr Górecki.
Co do jednego wątpliwości już nie ma. Niezwykle dynamiczny rozwój obecnej dzielnicy Zabrza nastąpił wraz z jej uprzemysłowieniem za sprawą rodziny Borsigów.
W 1856 r. rozpoczęto budowę późniejszej
kopalni „Jadwiga”, kilka lat później otwarto
hutę, a w 1873 r. wydobyto pierwszy węgiel
z kopalni „Ludwik”.
Powstało również osiedle patronackie z kilkudziesięcioma domami dla robotników
pracujących w zakładach „Borsigwerk”.
– Biskupice to tętniąca życiem dzielnica,
w której tradycja przeplata się z nowoczesnością – podkreślała podczas sesji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

foto: UM Zabrze

Bożena Hager-Małecka oraz ks. Wolfgang Hutka.
– Wśród zabytkowych obiektów funkcjonują dwa szpitale,
bardzo dobre placówki
oświatowe,
ważne i nowoczesne
przedsiębiorstwa
oraz placówki naukowo-badawcze –
zwracała uwagę pani prezydent, dziękując
osobom, które na przestrzeni lat przyczyniły się do rozwoju Biskupic i szczególnie
zaangażowały się w działania na rzecz lokalnej społeczności. A wśród honorowych
gości sesji znaleźli się prof. Bożena HagerMałecka, wybitna lekarka i polityk, uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. Szczególne
podziękowania odebrał również ks. Wolfgang Hutka (na zdjęciu), wieloletni proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny.
Doceniony został też Jacek Brogowski, uczeń
Gimnazjum nr 20, który opracował logo towarzyszące obchodom jubileuszu.
– W imieniu wszystkich zabrzan chciałbym
pokłonić się biskupiczanom i podziękować
im za wkład w rozwój miasta – podkreślał
prof. Marian Zembala, szef Śląskiego Cen-

trum Chorób Serca i honorowy obywatel
Zabrza. Wszyscy, którzy chcieliby poznać
najciekawsze fakty z historii Biskupic, powinni odwiedzić wystawę, która do 8 września będzie czynna w Galerii Café Silesia.
– Wśród eksponatów najcenniejsze są sztandary. Oprócz tych znajdujących się w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu po raz
pierwszy prezentowane są dwa sztandary
procesyjne wypożyczone z Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.
Na wystawie zobaczyć można pamiątki związane
z zakładami „Borsigwerk”, biskupickim
handlem
i
szkolnictwem,
a także zdjęcia wykonane przez miejscowych fotografów – mówi
Piotr Hnatyszyn
z Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

GOR

foto: Igor Cieślicki

Uroczystą sesją Rady Miasta w Dzielnicowym Ośrodku Kultury oraz

Jacek Brogowski, autor jubileuszowego logotypu
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– Bardzo dobrze mieszka się nam w Biskupicach – mówią Katarzyna i Marcin Kućminowie, rodzice 8-letniej Magdy. – Pewnie, że jest tu jeszcze sporo do zrobienia,
ale na przestrzeni ostatnich lat dzielnica
zmienia się coraz bardziej na plus – dodaje.
– Biskupice odzwierciedlają jedną z podstawowych cech całego Zabrza, jaką jest
przeplatanie się tradycji z nowoczesnością – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Obok historycznego
osiedla robotniczego czy zabytkowych kościołów funkcjonują nowoczesne przed-
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Podrosły nie tylko drzewa

s. 26-27
s. 27

Dokument księżnej Violi

siębiorstwa i instytucje. Symbolem działalności społecznikowskiej jest jeden
z najlepszych w Polsce ośrodków szkolenia
piłkarskiego młodzieży, czyli klub Gwarek
Zabrze. Prężnie działają ośrodki kultury,
realizowany jest Program Aktywności Lokalnej. Przykładem rewitalizacji dawnych
obiektów przemysłowych jest kopalnia
„Ludwik”, dziś „Kopalnia Sztuki” – dodaje.
Związana od lat z Biskupicami prof.
Bożena Hager-Małecka uważa, że to
typowa dzielnica śląskiego przemysłowego miasta. Ksiądz Wolfgang Hutka,
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s. 28

PASJA, talent, sukces
Dom pełen talentów

s. 29

Sport
Medale były blisko...

s. 30

Wielkie derby dla Górnika

s. 31

Rozrywka
Kultura
Maski, Puenty i Nuty przyznane

s. 34

foto: Igor Cieślicki

s. 32-33

Skomplikowane instalacje w Centrum Czystych Technologii Węglowych
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czyznach. – Mamy świetne szkoły, przybywa obiektów rekreacyjno-sportowych,
prężnie rozwija się Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla, powody do dumy przynoszą nam szpitale – wylicza Jan Urban.
W remonty i wyposażenie Szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowej zainwestowano
w ostatnich latach z miejskiej kasy 22 mln
zł. Rozwija się również Szpital Kliniczny nr
3 przy ul. Koziołka, gdzie niedawno otwarto
nowoczesne pracownie bakteriologii gruźlicy i tomografii komputerowej oraz oddział
rehabilitacji. Ponad 57 mln zł kosztowała
przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w dzielnicy, wykonana w ramach I etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w mieście. W najbliższym czasie prace obejmą
osiedle Borsiga. Bardzo ważną inwestycją
ekologiczną była likwidacja pożaru hałdy
„Ruda”. Dofinansowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej prace kosztowały ponad 12 mln zł.
W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa o Biskupice rozszerzyła się niedawno sieć miejskiego monitoringu.  GOR

Katarzyna i Marcin Kućminowie z córką

W programie jubileuszu
maj

Respekt – projekt w ramach
programu „Comenius”

czerwiec

SilesiaTopia – polsko-niemiecki
projekt artystyczny
Dzień Sąsiada – spotkania
integracyjne dla mieszkańców
festyn przy parafii św. Jana Chrzciciela

wrzesień

wieloletni proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP, zwraca uwagę, że choć niektórzy
narzekają na Biskupice, to w rzeczywistości mieszka tu bardzo wielu wartościowych ludzi. – Wystarczy stworzyć im tylko
odpowiednie warunki – uważa ks. Hutka.
Historyk Dariusz Walerjański podkreśla, że
Biskupice są ważne na mapie miasta, ponieważ tu odbija się wszystko to, co później
wydarzyło się w historii Zabrza. – Biskupice ze średniowiecznej małej wsi przy drodze łączącej Kraków z Wrocławiem zaczęły
rozrastać się do przemysłowego minimiasta z osiedlami dla pracowników. Taka
historia powtórzyła się potem w Zabrzu
– mówi Dariusz Walerjański. – Biskupice
to jedyna z dzielnic Zabrza, o której wspomina jeden z największych dziejopisarzów
w naszym kraju – Jan Długosz. Biskupiczanie mogą być z tego dumni – dodaje.
Radny z Biskupic Jan Urban przyznaje,
że choć czasy, gdy kopalnia „Pstrowski”
zatrudniała osiem tysięcy osób, bezpowrotnie minęły, to Biskupice rozwijają się
dziś dynamicznie na wielu innych płasz-

Kościół św. Jana Chrzciciela

foto: Igor Cieślicki

Europejskie Dni Dziedzictwa

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Boisko przy Gimnazjum nr 20 to jeden z nowych w dzielnicy obiektów sportowych

Oddział ratunkowy w Szpitalu Miejskim został wyposażony w nowoczesny sprzęt
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Prezydent Zabrza odebrała puchar dla Człowieka Roku 2012 województwa śląskiego

Wyróżnienie i motywacja
W redakcji „Dziennika Zachodniego” podsumowano wyniki plebiscytu na Człowieka Roku 2012
województwa śląskiego. Nagrodę
za zwycięstwo odebrała prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Laureatka pokonała 31 kontrkandy-

– Takie plebiscyty jak nasz mają wyłonić ludzi dobrej roboty. Takich, dla których liczy
się coś więcej niż tylko praca od godziny 8
do 16, którzy są ważni dla lokalnego środowiska, a nie piastują swoich funkcji przez
zasiedzenie – podkreśla Marek Twaróg, redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”,
który wraz z Zenonem Nowakiem, prezesem wydającej gazetę Prasy Śląskiej, wręczył prezydent Zabrza puchar za zwycięstwo
w plebiscycie. – Bardzo się cieszę, że nasi
czytelnicy tak głosowali. Zabrze to miasto,
w którym bardzo dużo się dzieje i nie ma
rozdźwięku między wizerunkiem a rzeczywiście podejmowanymi działaniami – dodaje.
Przypomnijmy, że Człowieka Roku 2012
województwa śląskiego wybierali czytelnicy „Dziennika Zachodniego” oraz internauci odwiedzający portal Naszemiasto.pl.
Plebiscyt został przeprowadzony w dwóch
etapach. W pierwszym z nich poznaliśmy
32 laureatów na poziomie poszczególnych
miast i powiatów regionu. Spośród nich,
w drodze głosowania SMS-owego, wyłoniony został zwycięzca w skali województwa. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
otrzymała prawie jedną trzecią spośród

foto: Igor Cieślicki

datów z miast i powiatów regionu.

Puchar wręcza Marek Twaróg, redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”

około dwunastu tysięcy głosów. Na drugim miejscu uplasował się Zbigniew Rosińki z Lublińca, organizator słynnego Biegu
Katorżnika. Trzecie miejsce zajął ks. Stanisław Achtelik z Mysłowic. Wśród uczestników rywalizacji sklasyfikowanych na
kolejnych pozycjach byli m.in. utytułowani
sportowcy, społecznicy i samorządowcy.
– Konkurencja była bardzo ostra. Poznałam
zwycięzców pierwszego etapu plebiscytu
w innych miastach. To naprawdę cudowni
ludzie – mówi prezydent Małgorzata MańkaSzulik. – Tytuł Człowieka Roku województwa
śląskiego to dla mnie ogromne wyróżnienie,
ale też mobilizacja do dalszej pracy. W Zabrzu jest jeszcze wiele do zrobienia. Dotyczy
to między innymi szlaku turystyki przemysło-

foto: UM Zabrze

Podsumowanie pierwszego etapu plebiscytu
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wej. Projekt związany z udostępnieniem turystom Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej to bardzo trudne przedsięwzięcie, które
wymaga nie tylko ogromnych pieniędzy, ale
również wiedzy i wysiłku. Podejmujemy działania z dziedziny ekologii, nauki, medycyny
czy kultury. W Zabrzu wiele się zmienia, również przy udziale mieszkańców naszego miasta. Jednoosobowo niewiele się zrobi. Jestem
przekonana, że to dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Zabrza, ogromnej
identyfikacji zabrzan ze swoim miastem start
w tym wyścigu stał się w ogóle możliwy. Zabrzanie są dumni ze swojego miasta i chcą
o tym głośno mówić. Ta nagroda na pewno
uskrzydla i pozwala jeszcze intensywniej pracować – podsumowuje pani prezydent. GOR

wokół nas
Ruszyły prace nad stworzeniem Memorandum Inwestycyjnego Miasta Zabrze

Dla przedsiębiorców od przedsiębiorców
Ma stanowić kompendium wiedzy
istotnej z punktu widzenia inwestora. Dlatego w jego stworzeniu biorą udział przedsiębiorcy, którzy już
w Zabrzu zainwestowali. Swoimi
spostrzeżeniami, dotyczącymi potencjału miasta, dzielą się również
ludzie nauki i kultury. Zabrzańskie
Memorandum Inwestycyjne to jeden z pierwszych takich dokumen-

Jednym z gości konferencji był szef Fortum Zabrze, Piotr Górnik

pod ogromnym wrażeniem Zabrza. Zachwyciła mnie umiejętność pracy zespołowej prezesów dużych firm, ludzi nauki, kultury. Ci,
którzy to potrafią, już wygrali. A Zabrze to
miejsce, gdzie ludzie potrafią ze sobą rozmawiać i współpracować – dodaje.
O tym, że Zabrze to miasto atrakcyjne dla inwestorów z różnych branż, przekonany jest
Piotr Górnik, prezes Fortum Zabrze. – Chodzi o warunki stwarzane przedsiębiorcom.
Zabrze podejmuje w tym zakresie wiele innowacyjnych działań, czym zdecydowanie

foto: Igor Cieślicki

O atutach Zabrza i tym, co jeszcze można
by poprawić z punktu widzenia inwestorów,
rozmawiali uczestnicy konferencji, jaka 24
kwietnia odbyła się w sali historycznej nowego ratusza. Wśród nich byli dyrektorzy
i prezesi działających w Zabrzu firm, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, goście
z działających w naszym mieście placówek
naukowo-badawczych i szkół wyższych.
Konferencja zainicjowała prace nad stworzeniem Memorandum Inwestycyjnego Zabrza.
– To pierwsze tego typu przedsięwzięcie
z zakresu promocji inwestycyjnej i pozyskiwania inwestorów realizowane na Śląsku na
taką skalę i w takiej formie. Memorandum
będzie stanowić analizę sytuacji wewnętrz-

foto: Igor Cieślicki

tów powstających w Polsce!

foto: Igor Cieślicki

Anna Somorowska zachwyciła się Zabrzem

Spotkanie odbyło się w poddanej gruntownej renowacji sali historycznej ratusza

nej miasta i głos rekomendacji dla kolejnych inwestorów. Miastu da cenną wiedzę
na temat, czego jeszcze potrzeba przedsiębiorcom. Sposób podania informacji będzie
zupełnie inny niż w promocyjnych prospektach. Tu będziemy mówić do inwestora jego
językiem, a to jest bardzo istotne – tłumaczy
Anna Somorowska z firmy doradczej Creative Tower. – Jako osoba z Warszawy jestem

wyróżnia się na tle innych miast – podkreśla
prezes Piotr Górnik. Andrzej Wyszyński z DB
Schenker Rail Polska wśród atutów Zabrza
wymienia m.in. znakomitą lokalizację, dostęp do świetnie wyszkolonych kadr oraz
zaplecza naukowo-badawczego. – To, czego
najbardziej brakuje, to baza sportowo-rekreacyjna umożliwiająca ciekawe spędzenie
wolnego czasu – uważa Andrzej Wyszyński.

Piotr Bąk z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej zwraca uwagę, że prace nad memorandum to okazja do wymiany doświadczeń
i spojrzenia na dane kwestie z różnych stron.
– Stanowimy zaplecze badawczo-rozwojowe
dla firm, dlatego przyciągnięcie do Zabrza
kolejnych inwestorów ma dla nas niebagatelne znaczenie. Bez współpracy z przedsiębiorstwami nie jesteśmy w stanie się rozwijać – zaznacza Piotr Bąk.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
uważa, że dokument będzie kolejną cegiełką, która przyczyni się do rozwoju miasta.
– Opracowujemy dokument dla inwestorów
rękami tych, którzy już w Zabrzu zainwestowali. Odniesiemy się w nim do tego, co w Zabrzu się dzieje i przekażemy nasze doświadczenia dalej. Jestem bardzo wdzięczna, że tak
dużo osób, które na co dzień są niezwykle
zajęte, potrafiło wygospodarować czas dla
Zabrza – podsumowuje pani prezydent.GOR
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Pierwsze dni maja to czas, gdy wracamy do naszej historii

W rocznicę uchwalenia konstytucji
Była pierwszą w Europie i drugą po amerykańskiej nowoczesną konstytucją
na świecie. W tym roku mija 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W całej Polsce odbędą się z tej okazji uroczyste obchody.
– Maj jest miesiącem szacunku i pamięci o ważnych wydarzeniach w naszej historii. 1 maja
to Święto Pracy oraz rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja to Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. 3 maja to Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja i rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Zapraszam mieszkańców do udziału w obchodach. Nie zapomnijmy również o fladze narodowej na naszych domach, która jest wyrazem naszej pamięci
i patriotyzmu – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
W Zabrzu obchody Święta Konstytucji 3 Maja związane są z kościołem św. Anny, gdzie
odprawiana jest msza w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo uświetni występ chóru „Resonans
con tutti”. Po mszy zabrzanie złożą kwiaty pod tablicą „Pamięci tych, co grobów nie mają”.
Na godz. 12.30 w ogrodzie parafialnym zaplanowano koncert orkiestry dętej Henryka Mandrysza. Po południu artystów będzie można usłyszeć w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie. Sejm przyjął ją
w 1791 roku. Dokument zakładał m.in. zniesienie liberum veto oraz polityczne zrównanie
mieszczan i szlachty. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zniosła też Unię Polsko-Litewską na rzecz państwa unitarnego.  MM

Po raz drugi odbyła się w naszym mieście „Operacja Meta”

Maturzyści przejęli Zabrze
Kilkuset maturzystów wzięło udział w organizowanej w Zabrzu już po
raz drugi „Operacji Meta”. Przed Teatrem Nowym zagrał zespół „Hipno-

foto: Jerzy Przybysz

Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego

– Razem z balonami odleciały stres i obawy towarzyszące maturze, co niewątpliwie
ułatwi zdanie egzaminu – uśmiecha się
Czesław Zdechlikiewicz, szef organizującego „Operację Meta” Centrum Organizacji
Pozarządowych. W ramach akcji maturzyści
otrzymali zniżki w kilkunastu zabrzańskich

8

lokalach gastronomicznych. Bilety z upustem zaoferował także Teatr Nowy. Tegoroczne matury potrwają od 7 do 24 maja.
W naszym mieście do egzaminu dojrzałości
przystąpi prawie 1,3 tysiąca osób. W Zespole Szkół Ogólnokształcących maturę
zdawać będzie 132 uczniów. W ubiegłym
roku działające tu I LO mogło pochwalić się
100-procentową zdawalnością egzaminu.
– To powód do dumy, ale i do troski, czy
w tym roku sukces zostanie powtórzony –
mówi dyrektor placówki Lidia Szafrańska.
Najpopularniejsza wśród maturzystów I LO
jest w tym roku biologia i chemia.
Duża grupa zdaje też geografię. – W zdecydowanym odwrocie jest historia. W tym
roku zdecydowało się na nią tylko osiem
osób – wylicza Lidia Szfrańska.
Patrycja Paprotny, tegoroczna maturzystka
z I LO, przekonuje, że nie odczuwa specjalnie
stresu. – W szkole cały czas powtarzamy materiał. W domu przygotowuję się solidnie od
półtora miesiąca – mówi Patrycja. – Bardziej
chyba rodzice stresują się maturą – dodaje
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foto: UM Zabrze

za”, a ku niebu odleciały balony w barwach naszego miasta.

„Operacja Meta” przyciągnęła setki osób

jej koleżanka Marta Sadło. Łukasz Wiroch
uważa, że matura to przełomowy moment
w jego życiu. – Z jednej strony towarzyszy
jej stres, czy dam sobie radę, z drugiej strony ciekawość, jak mi się wszystko poukłada?
Im bliżej matury, chciałbym być młodszy,
bo wtedy miałbym więcej czasu, by nadrobić wszystkie zaległości – mówi Łukasz.
Maturzyści mają swoje sposoby, by pomóc
szczęściu. Niektórzy przed egzaminem szerokim łukiem omijają... fryzjera.
– Lepiej dbać o zachowanie tradycji i nie
kusić licha. Na obcięcie włosów odważyła
się tylko jedna nasza koleżanka. Ja poczekam z wizytą u fryzjera do końca matur –
śmieje się Patrycja. 
MM

wokół nas
Muzeum Górnictwa Węglowego i kopalnia „Guido” od kwietnia są jedną instytucją

Turystyka pod wspólnym szyldem
Połączenie

Muzeum

Górnictwa

kwietnia, podczas zorganizowanego na poziomie 320 kopalni spotkania z załogami
obu placówek. Kierujący do tej pory MGW
Marek Dmitriew został zastępcą dyrektora.
W nowej instytucji pracuje łącznie 139 osób.
– Nasz cel na najbliższe lata to dokończenie
realizowanych obecnie projektów. Jest ich
dwanaście, a ich łączna wartość sięga 120
milionów złotych – wylicza dyrektor Bartłomiej Szewczyk. Największy z projektów,
którego wartość to 71 mln zł, związany jest
z rewitalizacją Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej. Około 24 mln zł to koszt rozbudowy trasy turystycznej w kopalni „Guido”. W planach są również remont zniszczonych w wyniku pożaru podziemnych
wyrobisk kopalni „Królowa Luiza” i rewitalizacja łaźni łańcuszkowej przy ul. Wolności.
Niezwykle istotne jest także uruchomienie
drugiego szybu w kopalni „Guido”. Eksploatowany obecnie Szyb Kolejowy zbliża się
już bowiem do maksimum swoich możliwości, jeśli chodzi o przepustowość. – W 2012
roku kopalnię „Guido” odwiedziło 103 tysiące osób. W tym roku spodziewamy się 110
tysięcy gości, co zbliża nas do granic przepustowości ocenianej na 120-130 tysięcy
osób rocznie – wylicza Bartłomiej Szewczyk
– Docelowo chcielibyśmy przyjmować około
250 tysięcy turystów rocznie – dodaje. GOR

Węglowego i Zabytkowej Kopalni
Węgla Kamiennego „Guido” stało
się faktem. Nowa instytucja kultury formalnie rozpoczęła funkcjonowanie 2 kwietnia. Placówka nosi
nazwę Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ale nie oznacza to,
że marka „Guido” przestanie funk-

– Wspólny szyld jest równie ważny, jak
wszystkie elementy składowe nowej instytucji – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, które ma
51-procentowe udziały w nowej instytucji.
Podobnego zdania są przedstawiciele samorządu województwa, który jest drugim
z właścicieli. – Nie wyobrażam sobie, by
nazwa „Guido” miała przestać funkcjonować – zaznacza Aleksandra Gajewska,
wicemarszałek województwa śląskiego.
Łucja Ginko, była dyrektor Wydziału Kultury
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
zwraca uwagę, że słowo „muzeum” musiało być elementem nowej nazwy ze wzglę-

foto: Igor Cieślicki

cjonować.

Dyrektor MGW Bartłomiej Szewczyk

dów formalnych. – Ale nikt nie brał nawet
pod uwagę, by marka „Guido” zniknęła.
W statucie nowej instytucji jest zapis, który mówi, że jednym z jej zadań jest opieka
nad częściami składowymi. Istniejące marki będą zachowane – dodaje Łucja Ginko.
Dyrektorem połączonej instytucji został
Bartłomiej Szewczyk, dotychczasowy szef
kopalni „Guido”. Nominację odebrał 8

Politechnika Śląska i Zespół Szkół nr 10 zacieśniają współpracę

Patronatem

Wydziału

Inżynierii

Biomedycznej Politechniki Śląskiej
objęta została klasa Technikum
Biomedycznego w Zespole Szkół nr
10. Umowę w tej sprawie podpisali
26 kwietnia dziekan wydziału profesor Marek Gzik i dyrektor szkoły
Mirosław Mendecki.
– To szansa na kompleksowy rozwój dla
naszej młodzieży oraz możliwość dobrego
przygotowania i kontynuacji nauki na Politechnice Śląskiej – uważa dyrektor Mirosław Mendecki.
Profesor Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,

zwraca uwagę, że medycyna stawia dziś
bardzo wysokie wymagania. – Dlatego wydłużenie procesu kształcenia o szkołę średnią jest niezwykle istotne – podkreśla prof.
Marek Gzik. – W efekcie podpisanej umowy
będziemy wspólnie uczestniczyć w procesie
kształcenia młodzieży z klasy o profilu informatyki biomedycznej. Będziemy starać
się już na tym poziomie zaszczepić zainteresowanie tą problematyką, by absolwenci
szkoły pogłębiali później swą wiedzę na
studiach i stawali się autentycznymi specjalistami w swojej dziedzinie – dodaje.
Klasa o profilu informatyki biomedycznej
w Technikum nr 7 jest kolejną w Zabrzu
kształcącą specjalistów w nowoczesnych
i cenionych na rynku pracy dziedzinach.
W tym roku mury Zespołu Szkół nr 3 im.
Witolda Pileckiego opuszczą absolwenci

foto: UM Zabrze

Razem wykształcą świetnych specjalistów

Dziekan wydziału i dyrektor szkoły

pierwszego rocznika klasy o profilu lotniczym. W tej samej szkole, w ramach współpracy z Kompanią Węglową, kształcą się
również przyszli górnicy. 
GOR
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W kwietniu radni obradowali w Biskupicach

foto: Igor Cieślicki

Komisja Budżetu i Inwestycji
16.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
23.05. godz. 16.00 – informacja z procesu
wdrażania Programu Naprawczego w Szpitalu
Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ze szczególnym
uwzględnieniem: dostępności i zakresu świadczonych usług medycznych, restrukturyzacji
finansowej, zmian organizacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia i wsparcia kapitałowego
przez właściciela; stan na dzień 31.12.2012 r.
oraz plany na 2013 r.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
13.05. godz. 16.00 – gospodarka wodno-ściekowa – informacje dotyczące II etapu, wykonanie i problemy związane z realizacją.
16.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
15.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
22.05. godz. 16.00 – wakacyjne oferty kulturalne zabrzańskich instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży – informacja dla mieszkańców.
Komisja Oświaty i Wychowania
15.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
22.05. godz. 18.00 – szkolenie zawodowe a potrzeby rynku pracy – współpraca z powiatowym
Urzędem Pracy i pracodawcami.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
13.05. godz. 16.00 – gospodarka wodno-ściekowa – informacje dotyczące II etapu, wykonanie i problemy związane z realizacją.
16.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
15.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.05. godz. 16.00 – przygotowanie do sezonu
obiektu „Kąpielisko leśne”. Komisja wyjazdowa.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
15.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
27.05. godz. 16.00 – bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży oraz ich rodziców w pobliżu budynków i w drodze do miejskich placówek oświatowych. Sprawy różne, skargi i wnioski.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
16.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
23.05. godz. 16.00 – informacja z procesu
wdrażania Programu Naprawczego w Szpitalu
Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ze szczególnym
uwzględnieniem: dostępności i zakresu świadczonych usług medycznych, restrukturyzacji
finansowej, zmian organizacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia i wsparcia kapitałowego
przez właściciela; stan na dzień 31.12.2012 r.
oraz plany na 2013 r.
Komisja Rewizyjna
16.05. godz. 14.00 – analiza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Sesja została zorganizowana w sali Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kossaka

Pierwsza taka sesja
Dyskusja dotycząca spółki „KARDIO-MED

Silesia”

zdominowała

kwietniowe obrady zabrzańskiej
Rady Miasta, które z okazji jubileuszu Biskupic odbyły się w Dzielni-

Podczas kwietniowej
sesji radni zatwierdzili także wyniki
niedawnych
wyborów do rad
dzielnic i osiedli.

GOR

cowym Ośrodku Kultury. Radni zgo-

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

dzili się na poręczenie przez miasto
zaciąganego przez spółkę kredytu
oraz odstąpili od przetargu przy
wydzierżawieniu jej nieruchomości przy ulicy Jordana.
Spółka „KARDIO-MED Silesia” powstała
w sierpniu 2011 r. Jej udziałowcami są gmina (23,99 procent), Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca (74,99 proc.) oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii (1,02 proc.).
Nowa instytucja ma realizować projekty
badawcze oraz testy urządzeń i technologii
medycznych przy współpracy z przedsiębiorstwami i podmiotami naukowymi działającymi w branży medycznej. – Chcemy
opracowywać i wdrażać do codziennej praktyki innowacyjne i nowoczesne technologie
medyczne – podkreślał Bartłomiej Szewczyk, wiceprezes „KARDIO-MED Silesia”.
Pierwotnie siedziba spółki miała powstać
przy ul. Dąbrowskiego, ostatecznie zdecydowano się na budowę przy ul. Jordana. I właśnie na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości w tym miejscu
zgodzili się radni. Przyjęli również uchwałę
pozwalającą miastu na poręczenie na 7,8
mln zł zaciąganego przez spółkę kredytu.
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Prof. Marian Zembala z okolicznościową gazetą

Dyżury radnych
Urząd Miejski
ul. Powstańców Śl. 5-7
pok. 222
pn. 15-16, czw. 10-11

MAJ
6 (pn.) Agnieszka Bałys
9 (czw.) Jan Urban
13 (pn.) Przemysław Juroszek
Rafał Marek
16 (czw.) Marianna Kaernbach
23 (czw.) Anna Solecka-Bacia
27 (pn.) Elżbieta Adach
Łucja Chrzęstek-Bar

wokół nas
Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Forum Zarządzania”

Chorwacki ambasador odwiedził Zabrze
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Dyplomata przyjechał na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego

Spotkanie ze studentami i wykładowcami Politechniki Śląskiej

Ambasador Chorwacji Ivan del Vechio był gościem spotkania zorganizowanego w ramach cyklu „Forum Zarządzania”. Studentom Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej opowiadał o drodze jego
kraju do Unii Europejskiej. Podczas pobytu w Zabrzu dyplomata odwiedził również kopalnię „Guido”.
inny sposób niż Polska – podkreślał Ivan
del Vechio. – Nasze życie społeczne zostało podzielone na 35 dziedzin, obejmujących na przykład sądownictwo, wolny
rynek czy organizacje pozarządowe. Każdy
z tych obszarów został dokładnie opisany,
po czym określono kierunki zmian, które
musiały zostać zaakceptowane przez Unię

Chorwacki ambasador przyjechał na Śląsk
na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego. W auli Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej spotkał się
ze studentami. Opowiadał, jaką drogę musiała pokonać Chorwacja, by 1 lipca tego
roku móc przystąpić do Unii Europejskiej.
– Chorwacja negocjowała w całkowicie

Europejską. Następnie były one wprowadzane w życie – tłumaczył ambasador.
Od lipca Chorwacja będzie 28. państwem
UE. Oznacza to możliwość korzystania
z unijnych funduszy. – Polska jest dla nas
świetnym przykładem kraju, który potrafi
skutecznie to robić – zwracał uwagę Ivan
del Vechio, który podczas spotkania na
uczelni mówił również o skomplikowanych
losach krajów Półwyspu Bałkańskiego.
Podczas wizyty w Zabrzu ambasador Chorwacji miał okazję odwiedzić kopalnię „Guido”. Na poziomie 320 zapoznał się z działaniem zmechanizowanej obudowy ścianowej
i obejrzał pracujący kombajn górniczy. Przejechał się też podwieszaną kolejką.
GOR

Szczególnie często mogliśmy ostatnio usłyszeć o niektórych radnych

Od jubileuszu do plebiscytu
Ostatnie tygodnie były wyjątkowo aktywne dla części zabrzańskich radnych. W przygotowania obchodów
770-lecia Biskupic bardzo zaangażowali się ci, którzy z dzielnicą związani są od lat. Ale o działaniach podej-

Anna Solecka-Bacia i Jan
Urban sprawami Biskupic żyją na co dzień,
ale ostatnie miesiące
były okresem, gdy ich
zaangażowanie w działania dotyczące dzielnicy stało się szczególnie
zauważalne. To m.in.
w efekcie ich inicjatyw
program
obchodów
jubileuszu staje się coraz bogatszy i ciekawszy. Przypomnijmy, że
Anna
Solecka-Bacia

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

mowanych przez radnych mogliśmy usłyszeć również przy innych okazjach.
założyła dziesięć lat temu Stowarzyszenie Nasze Biskupice, które współpracuje m.in. z Radą Dzielnicy, Dzielnicowym
Ośrodkiem Kultury, parafiami oraz lokalnymi instytucjami. Jan Urban to z kolei
znany biskupicki przedsiębiorca, który
od lat prowadzi popularną restaurację.
Okazją do wykazania się
szczególną aktywnością
były również niedawne
wybory do rad dzielnic.
W ich przygotowania
zaangażował się m.in.
Krystian Jonecko. O zabrzańskich radnych mo-

gliśmy usłyszeć także
przy okazji organizowanego przez „Dziennik
Zachodni”
plebiscytu
na najlepszego z nich.
Zwycięzcą rywalizacji
został Jerzy Wereta.
– Wynik był dla mnie
bardzo dużym zaskoczeniem. Chcę podziękować tym, którzy na mnie głosowali
i wzięli udział w tej dobrej zabawie. Inicjatywa „Dziennika Zachodniego” jest bardzo ciekawa, choć najbardziej miarodajnym konkursem są z pewnością wybory
– podsumowuje Jerzy Wereta. 
GOR
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wokół nas
Z okazji Dnia Matki szykuje się w Zabrzu sporo ciekawych imprez

Święto wszystkich mam
Wielkimi krokami zbliża się święto wszystkich mam. To świetna okazja,
by podziękować im za miłość i codzienny trud, a przy okazji zaprosić na

foto: Igor Cieślicki

ciekawy koncert lub sympatyczne spotkanie.

Pamiętajmy! Już 26 maja Dzień Matki

Już 24 maja o godz. 16 w kawiarni Impresja odbędzie się koncert z okazji Dnia Matki
„Mam dla Ciebie skarbów wiele”, zorganizo-

wany przez Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi. Wystąpią Teatr Prawdziwny z Zabrza,
Wiecznie Młodzi oraz młodzież z Państwowego Policealnego Zawodowego Studium
Wokalno-Baletowego przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Zaplanowano także
warsztaty artystyczne.
Dzień Matki świętować będziemy również
w Domu Muzyki i Tańca. W sobotę, 25 maja,
o godz. 17 rozpocznie się koncert „Dzień
Matki po śląsku”. Wystąpią Mirek Jędrowski z zespołem, Baba z Chopym, Karpowicz
Family, kabaret Rak, zespół Kafliki. Gościem
specjalnym będzie kabaret OT.TO. Z kolei 26
maja o godz. 18 w zupełnie nowych aranżacjach zabrzmią w DMiT przeboje Ryszarda
Rynkowskiego, któremu w koncercie „Nie

Uczniowie rywalizowali w udzielaniu pierwszej pomocy

tylko dla Mamy” towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej.
Dyrygować gościnnie będzie Bohdan Jarmołowicz.
Atrakcji dla mam będzie więcej. Na 28 maja
na godz. 17 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie zaplanowano warsztaty
artystyczne „Matka i córka”. Ognisko Pracy
Pozaszkolnej nr 4 zaprasza 22 maja o godz.
17 na montaż słowno-muzyczny. Program
dla mam przygotowały też przedszkolaki
i uczniowie z Grzybowic. Pierwsi będą prezentować się w Świetlicy Dzielnicowej 27
maja o godz. 17, uczniowie SP nr 32 zapraszają 28 maja o godz. 18. Spotkanie z okazji Dnia Matki odbędzie się także 23 maja
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

MM

XVI Festiwal Rysowania

Z ołówkiem przy sztalugach

Skuteczny ratunek na punkty

XVI Międzynarodowy Festiwal

Rejonowy etap XXI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK od-

acji. Impreza co roku przyciąga do

był się 20 kwietnia w parku im. Tadeusza Kościuszki. Zawody przygotowa-

Zabrza setki młodych artystów.

Rysowania rozpocznie się 29
maja o godzinie 10 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-

foto: Janusz Langner

Jedna z przygotowanych konkurencji

W zawodach wzięły udział 5-osobowe drużyny składające się z uczniów zabrzańskich
szkół ponadgimnazjalnych. – Zawody zawsze mają charakter bardzo dynamiczny.
Przygotowane są stanowiska, które mają
realnie odzwierciedlać dane zagrożenie. Jak
zwykle młodzież świetnie sobie poradziła,
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wykorzystując w praktyce nabytą w szkole wiedzę teoretyczną – mówi Janusz Langner, prezes Oddziału Rejonowego PCK
w Zabrzu. – Młodzi ludzie szybciej reagują
w sytuacjach zagrożenia niż dorośli, nie
mają hamulców wewnętrznych. Udzielają pomocy i są w tym skuteczni – dodaje.
Uczestnicy mogli wykazać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy w przypadku wybuchu petardy, zatrucia w pomieszczeniu, wypadku komunikacyjnego,
resuscytacji oraz w teście sprawdzającym
wiedzę teoretyczną. Zawody trwały kilka
godzin. Pierwsze miejsce zajęło IV Liceum
Ogólnokształcące, drugie miejsce przypadło
II LO, natomiast na trzecim stopniu podium
stanęli reprezentanci Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Laureaci będą reprezentować Zabrze 11 maja w Świętochłowicach, podczas mistrzostw okręgowych.

MM
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foto: Jerzy Przybysz

ły działające w mieście Oddział Rejonowy i Grupa Ratownictwa PCK.

Najmłodsi uczestnicy mają po kilka lat

– Podczas festiwalu można spróbować
sił w rysowaniu, sprawdzić swoje umiejętności i poznać innych pasjonatów. Nie
ma granicy wiekowej. Wystarczy uruchomić swoją wyobraźnię i pomysłowość
– mówi Witold Berus, pomysłodawca festiwalu. Technika prac jest dowolna. Jak
podkreślają organizatorzy, najważniejsze,
by wziąć ze sobą dobry humor. Najlepsze
prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. MM

wokół nas
Jak pogłębić więzi, czyli warsztaty dla ojców i dorastających córek

Ojcowska wymiana doświadczeń
Ogólnopolski program Tato.Net zawitał do Zabrza. W Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych odbyły
się warsztaty, podczas których ojcowie i ich nastoletnie córki mogli
lepiej się poznać i pogłębić wza-

foto: Igor Cieślicki

Wspólne utrzymywanie w powietrzu piórka

Warsztaty prowadził Dariusz Cupiał, pomysłodawca i koordynator Tato.Net

i ojca. Obecność kochającego i zaangażowanego taty daje dzieciom wiarę w siebie
i poczucie, że jest ktoś, dla kogo są najważniejsze. Dzięki temu dzieci, które wzrastają
w obecności odpowiedzialnych i oddanych
ojców, radzą sobie lepiej w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, w pracy i w dorosłym życiu. Zaangażowanie jest bezcennym
darem, jaki ojciec może ofiarować swojemu
dziecku, a zarazem ogromnym kapitałem na
jego przyszłość – podkreśla Dariusz Cupiał.
– Patrząc na was, jestem wzruszona i peł-

foto: Igor Cieślicki

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem

wzmocnienie i pogłębienie więzi między
ojcem a dorastającą córką oraz budowanie wzajemnej relacji opartej na akceptacji,
otwartości i docenieniu – tłumaczy Dariusz
Cupiał, pomysłodawca i koordynator Tato.
Net. – To program, który powstał, aby inspirować mężczyzn do stawania się coraz
lepszymi i bardziej zaangażowanymi ojcami. Mężczyźni wymieniają się pomysłami
i doświadczeniami w różnych dziedzinach
życia. Dotyczy to również ojcostwa. Inicjatywa Tato.Net zrodziła się w odpowiedzi
na zapotrzebowanie wielu rodzin. Łączy
je przekonanie, że dzieci dla prawidłowego rozwoju potrzebują zarówno matki, jak

foto: Igor Cieślicki

W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt
osób. Jerzy Prokopiuk z 18-letnią córką Zosią
przyjechał specjalnie na zabrzańskie warsztaty aż z Wrocławia. – To był mój pomysł,
córka dała się namówić – tłumaczy Jerzy Prokopiuk. – Podczas takich warsztatów można
bardziej otworzyć się na siebie, rozmawiać
na tematy, które trudno byłoby poruszyć
w codziennym zabieganiu. A komunikacja to
klucz do sukcesu – uśmiecha się mężczyzna.
Podobnego zdania jest Roman Malerczyk
z Tychów, tata 13-letniej Angeliki. – To świetna
okazja, żeby lepiej poznać oczekiwania córki
wobec mnie i pogłębić nasze relacje – mówi
pan Roman. – Chciałam spędzić z tatą więcej
czasu, porozmawiać. Okazało się, że mamy
sporo podobnych cech – dodaje Angelika.
Podczas trwających cały dzień warsztatów ojcowie i córki rozwiązywali quizy na
swój temat, oglądali i komentowali fragmenty filmów, tańczyli i przede wszystkim
rozmawiali. Ale nie zabrakło też bardziej
oryginalnych zajęć. Córki z zamkniętymi oczami musiały rozpoznać w gronie
uczestników swoich ojców. Jedyną wskazówką był głos. Zadaniem dla par było
także dmuchanie nawzajem w piórko, by
jak najdłużej utrzymać je w powietrzu.
– Warsztaty „Tato&Córka” łączą w sobie
naukę, ćwiczenia, edukację przez zabawę. Pozwalają poznać mocne i słabe strony wzajemnych relacji. Celem zajęć jest

foto: Igor Cieślicki

jemne relacje.

Jerzy Prokopiuk z córką Zosią

na podziwu. Dziś świat jest zwariowany,
ale okazuje się, że wśród nas są cudowni
ludzie, którzy potrafią walczyć o wzajemne
więzi – mówiła podczas warsztatów prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. GOR
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.
tato.net.
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wokół nas
W kolejny etap wkroczyły remonty zabrzańskich torowisk tramwajowych

Będzie bezpiecznie i wygodnie
Do końca maja potrwa modernizacja torowiska tramwajowego w Biskupicach. Tymczasem w ostatnich
dniach kwietnia ruszyła wymiana
szyn wzdłuż ulicy 3 Maja. Remont,
który obejmie odcinek drogi pomiędzy ulicami Lutra i Makoszow-

Wzdłuż ul. Bytomskiej w Biskupicach pojawiły się już nowe podkłady

dy. Na ul. 3 Maja zachowany został ruch
w kierunku południowym. Kierowcy jadący w drugą stronę muszą nadłożyć trochę drogi i jechać ulicami Makoszowską,
Winklera, gen. de Gaulle'a oraz Ślęczka.
Remont torowiska w centrum miasta pochłonie 12,6 mln zł. Modernizacja torów
wzdłuż ul. Bytomskiej to koszt 3,4 mln zł.
Około 7,7 mln zł kosztować będzie z kolei
wymiana torów wzdłuż ul. Wolności, na
odcinku od ul. Kondratowicza do granicy

z Gliwicami. Co trzecia złotówka wydana na
remonty pochodzi z kasy Zabrza.
GOR

foto: UM Zabrze

– Remont torowiska na ulicy 3 Maja oznacza konieczność wprowadzenia zastępczej
komunikacji autobusowej – mówi Andrzej
Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie. Przystanki zostaną w dotychczasowych miejscach. Utrudnienia dotkną również kierowców, którzy muszą liczyć się
ze sporymi zmianami w organizacji ruchu.
Pierwszy etap modernizacji ul. 3 Maja, który rozpoczął się 29 kwietnia, objął odcinek
pomiędzy ulicami Makoszowską i Ślęczka oraz skrzyżowanie ulic 3 Maja i Lutra.
W rejonie prowadzonych prac wprowadzony został ruch wahadłowy oraz objaz-

foto: Igor Cieślicki

ską, potrwa dziesięć miesięcy.

Po raz 20. obchodziliśmy Tydzień Ziemi

Pod znakiem wody
„Woda łączy” to hasło, które przyświecało tegorocznym obchodom Tygodnia
Ziemi. Przygotowane przez Muzeum Górnictwa Węglowego imprezy trwały

foto: Jerzy Przybysz

od 16 do 22 kwietnia. Były warsztaty, konkursy, wystawy i ciekawe prelekcje.

Paulina i Dominika w MGW

– Jest naprawdę fajnie. Można poszerzyć swoją wiedzę i świadomość ekologiczną. Poznajemy między innymi sposoby oczyszczania
wody – mówi Paulina Strojkowska ze Szkoły
Podstawowej nr 2. Jej koleżanka Dominika
Burek uważa, że ekologia to temat, który
jest bardzo bliski młodym ludziom. – Czę-
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sto widzę, że dorośli zaniedbują ten temat,
na przykład bezmyślnie śmiecą. A przecież
każdy powinien mieć swój wkład w ochronę
naszej planety i dbać o otoczenie, w którym
żyje. Ja segreguję śmieci i oszczędzam wodę
– podkreśla Dominika.
Tydzień Ziemi w Zabrzu zainaugurowany został konferencją „Energia z odpadów”, podczas której poruszono m.in. wyzwania i szanse stojące przed Polską i Szwecją w dziedzinie
gospodarki odpadami. W programie znalazły
się też wycieczki do obiektów przemysłowych, rozgrywki sportowe, kiermasz wydawnictw i minerałów oraz warsztaty dla młodych
zabrzan: „Czy kosmos jest pełen wody?”,
„Miliony lat temu w lesie”, „Woda – czym jest
i jak ją chronić?”. Można było zwiedzać również wystawę podsumowującą dotychczasowe edycje Tygodnia Ziemi. 
MM
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Jedno z odnowionych pomieszczeń

Dworzec coraz ładniejszy

Toalety po remoncie
Nie do poznania zmieniły się toalety na zabrzańskim dworcu kolejowym. W ramach zakończonego
w kwietniu kolejnego etapu remontu wymienione zostały także
drzwi wejściowe do budynku.
W ubikacjach wymienione zostały wszystkie instalacje, pojawiły się nowe płytki
i urządzenia sanitarne. Prace trwały trzy
miesiące. Przypomnijmy, że już wcześniej
dworzec zyskał nową elewację. Odświeżony został także główny hol, w którym
pojawiły się ławki i nowe lampy. Wyremontowany został tunel prowadzący
na peron. Prace stały się możliwe dzięki
wydzierżawieniu dworca przez gminę od
kolei. Ich koszt jest odliczany od czynszu
płaconego PKP. 
GOR

wokół nas
W Szpitalu Specjalistycznym pacjenci wracają do zdrowia w coraz bardziej komfortowych warunkach

Odmładzająca kuracja szpitala

foto: Igor Cieślicki

sor Ewa Kozielska, ordynator kardiologii. Na
remont oddziału przekazano z kasy Zabrza
400 tys. zł. Resztę wyłożył szpital oraz samorząd województwa.
– Widzę, jak ten szpital się zmienia. Chcę
za to podziękować dyrektorowi i całej załodze. Jestem dumna, że w mieście, które
jest kolebką śląskiej medycyny, tak wiele
robi się dla chorych – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wicemarszałek województwa śląskiego
Mariusz Kleszczewski przyznaje, że oba
oddziały pamięta jeszcze z czasów studenckich. – Niezwykle się cieszę z tej inwestycji,
ponieważ przez lata miałem wrażenie, że
czas się tutaj zatrzymał. Teraz oba oddziały
zmieniły się nie do poznania – podsumowuje wicemarszałek. 
GOR

Nowe sale oglądają prezydent Zabrza i wicemarszałek województwa śląskiego

się nowe instalacje centralnego
ogrzewania i wodno-kanalizacyjne. A to tylko niektóre z prac, jakie
w ostatnim czasie zostały wykona-

Takie są liczby
Zdaniem pacjentów

1,35 mln zł
– koszt I etapu remontu
Oddziału Kardiologii

Barbara Stalarek, pacjentka Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii

ne na Oddziałach Kardiologii oraz
Chorób Wewnętrznych, Dermato-

960 tys. zł

logii i Alergologii Szpitala Specja-

– koszt remontu Oddziału Chorób
Wewnętrznych, Dermatologii
i Alergologii

listycznego w Zabrzu. Inwestycje
pochłonęły łącznie ponad 2,3 mi-

foto: Igor Cieślicki

liona złotych.

Nowe oblicze zyskały gabinety zabiegowe

– Dzięki wykonanym pracom zmieniły się
warunki pobytu i leczenia chorych. A to niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia
pacjentów, jak i naszego personelu – podkreśla Tadeusz Urban, dyrektor Szpitala Specjalistycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie.
Prowadzone w ostatnich miesiącach re-

monty objęły dwa oddziały. Wiekowy
pawilon, w którym zlokalizowana jest interna, przeszedł termomodernizację. Gruntownie odnowione zostały sale. Prace,
które pochłonęły prawie milion złotych,
zostały sfinansowane ze środków własnych szpitala oraz dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i samorządu województwa.
Nowe oblicze prezentuje również Oddział
Kardiologii. A przynajmniej jego część. W ramach pierwszego etapu remontu wymieniono tu m.in. instalacje gazów medycznych,
centralnego ogrzewania i elektryczną. Nowy
blask zyskały pomieszczenia. – Często trafiają do nas pacjenci z ciężką niewydolnością
serca. Wymagają oni odpowiednich warunków. O ten remont walczyliśmy od dawna.
Bardzo się cieszę, że doszedł do skutku.
Dziękuję wszystkim, którzy się do niego
przyczynili i jednocześnie proszę o przychylność odnośnie dalszych prac – mówi profe-

– To oddział z prawdziwego zdarzenia. Jestem bardzo zadowolona z opieki i warunków
tu panujących. Ogromnym udogodnieniem są łazienki w pokojach. Badania są sprawnie wykonywane, każdą potrzebną informację
uzyskuje się bardzo szybko. Nawet na
jedzenie nie można narzekać.
Andrzej Pacławski,
pacjent Oddziału Kardiologii

– Leżałem już tutaj
wcześniej, teraz trafiłem na kolejny zabieg. Mam porównanie
z innymi szpitalami
i muszę przyznać, że ten się wyróżnia. Warunki są świetne i widać to na
każdym kroku. Sale są bardzo ładne,
jest czyściutko. I do tego świetna
opieka. Personel jest naprawdę super.
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zdjęcia: Igor Cieślicki

Odnowione zostały sale, pojawiły

wokół nas
W Domu Muzyki i Tańca podziwiać można prace absolwentów zabrzańskiej szkoły plastycznej

Dyplomy pędzlem i ołówkiem zdobyte
Powstawały pod czujnym okiem
nauczycieli rysunku i malarstwa.
Są zwieńczeniem nauki i prezentacją umiejętności utalentowanej
młodzieży. W holu Domu Muzyki i Tańca podziwiać można prace
dyplomowe absolwentów Liceum
Plastycznego

i

Ogólnokształcącej

foto: Igor Cieślicki

Uroczyste dyplomarium zorganizowane zostało 25 kwietnia. – Pomysł na moją pracę
narodził się spontanicznie. Powstawała ona
pół roku. To podsumowanie sześcioletniej
pracy w szkole. Korzystałam z technik kolażu i abstrakcji, ponieważ obie są bardzo
ciekawe. Tworzenie tej pracy to zdobycie
nowego doświadczenia. Jestem zadowolona z efektów – uśmiecha się Kasia Starzyk,
która w przyszłości chętnie widziałaby się
na studiach w ASP.

Kasia Starzyk przy swojej pracy

Dyplomarium w Domu Muzyki i Tańca odbyło się 25 kwietnia

ogromnym wrażeniem prac. W każde dzieło został wpisany ogrom emocji. Uczniowie
bardzo zaangażowali się w powstawanie
wystawy. To ważne dzieło zarówno dla młodych ludzi, jak i ich pedagogów – podkreśla
Izabela Kaczmarzy, dyrektor szkoły.
Dla Małgorzaty Wasung-Kurzycy, nauczycielki rysunku i malarstwa, tegoroczne
dyplomarium było szczególne, ponieważ
w tym roku jako wychowawczyni żegnała
się ze swoją klasą. – Ostatni rok nauki w naszej szkole upływa pod znakiem tworzenia
prac dyplomowych. Uczniowie wybierają
sobie temat i dowolną technikę, w zależności od tego, co jest najbliższe ich artystycznej osobowości. W tym roku najwięcej było
portretów i autoportretów, pojawiały się też
śląskie tematy. Byłam zaskoczona popularnością tych pierwszych, ponieważ portret
to najtrudniejszy temat – mówi Małgorzata
Wasung-Kurzyca.
Prace wykonane były najczęściej klasycznymi technikami. Na wystawie pojawiało się
foto: Igor Cieślicki

W tym roku swoje prace zaprezentowało 74
dyplomantów z dwóch roczników. Niektóre
z prac powstały jako cykle. – Jestem pod

foto: Jerzy Przybysz

Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu.

Praca autorstwa Joanny Rzegoty

Daniel Wojsz połączył w pracy dyplomowej ołówek z kolażem
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malarstwo olejne, prace wykonane ołówkiem i węglem, ale nie zabrakło też innych,
oryginalnych rozwiązań. – Nowością była
z pewnością technika zastosowana przez
Daniela Wojsza, który rysunek ołówkiem
połączył z kolażem. Ciekawa była też praca
Dominika Urbańskiego, który rysując na foliach, zrobił przestrzenną instalację zawierającą jego rysunki – podsumowuje Małgorzata Wasung-Kurzyca. 
MM

wokół nas
Uczniowie naszej szkoły muzycznej koncertowali w Sangerhausen

Zachwycili niemiecką publiczność
Koncert

młodzieżowej

orkiestry

dętej był najważniejszym punktem wizyty młodych artystów z Zabrza

w

niemieckim

Sangerhau-

sen. Współpraca szkół muzycznych

Delegacja zabrzańskiej szkoły muzycznej
gościła w Sangerhausen od 19 do 22 kwietnia. – Tym razem zaproszenie obejmowało
osoby grające na instrumentach dętych. Wytypowaliśmy naszych najlepszych uczniów:
flecistki Darię Kogut i Katarzynę Kusz, klarnecistów Martę Szybiak i Adama Kujawę,
trębacza Mateusza Wajgela, puzonistę Piotra Sotniczuka oraz tubistę Jana Pawła Przegendzę – wylicza Małgorzata Tyszer, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu. – W programie wizyty znalazły
się wspólne próby oraz koncert młodzieżowej orkiestry dętej w nowej, przestronnej
sali koncertowej. Młodzi instrumentaliści
z Zabrza w pierwszej części zaprezentowali
swoje umiejętności przy akompaniamencie
nauczyciela naszej szkoły – Grażyny Sokalskiej. W drugiej wykonali partie solowe
z towarzyszeniem orkiestry dętej i zasilili
także jej szeregi, co było realizacją mojego
pomysłu sprzed lat. Orkiestra bisowała trzy
razy! Wizyta zaowocowała także zaproszeniem naszego tubisty na festiwal organowy.

foto: arch. PSM

z obu miast trwa już prawie 20 lat.

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Zabrzu podczas pobytu w Sangerhausen

Tuba jest bowiem dodatkowym instrumentem Jana, który zaprezentował swoje umiejętności gry na organach podczas zwiedzania
miejscowego kościoła – dodaje. Zabrzanie
mieli również okazję zwiedzić w Halle dom
niemieckiego kompozytora późnego baroku Georga Friedricha Händla. Znajduje się
w nim zbiór zabytkowych instrumentów. To

nie pierwsza wizyta uczniów zabrzańskiej
szkoły muzycznej w Sangerhausen. Obie placówki od dawna są ze sobą zaprzyjaźnione,
a ich współpraca trwa prawie 20 lat. Młodzi
muzycy po powrocie z Niemiec wzięli udział
w dorocznym koncercie szkoły muzycznej,
który odbył się 25 kwietnia. 

MM

W Zabrzu i Katowicach zobaczymy pokazy mody towarzyszące Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu

Modnie, czyli po śląsku
Druga edycja akcji „Modny Śląsk”
planowana jest na 11-13 maja. Przygotowane w ramach przedsięwzięcia pokazy mody, tańca i warsztaty
artystyczne towarzyszyć będą organizowanemu w Katowicach Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Trwają już przygotowawcze warsztaty

Akcję przygotowuje m.in. Wyższa Szkoła
Techniczna z Katowic, której Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii funkcjonuje
od ubiegłego roku w Zabrzu. W Kwartale Sztuki, w który znakomicie wpisała się
uczelnia, zaplanowano na 11 maja plener

sztuk wizualnych połączony z występem
teatru tańca współczesnego „Atrum”. Początek imprezy o godz. 17. Wstęp wolny.
Dzień później w katowickiej siedzibie szkoły
odbędzie się cykl wykładów poświęconych
zagadnieniom mody i krawiectwa. Zaplanowano pokazy mody oraz prezentacje szkół
artystycznych.
Gala finałowa odbędzie się 13 maja w budynku Starego Dworca w Katowicach.
Organizatorzy II edycji „Modnego Śląska”
zapowiadają, że postarają się pokazać,
co ciekawego, nowatorskiego i twórczego
w dziedzinie mody, muzyki i sztuki powstało w naszym regionie. Ubiegłoroczna edycja
akcji przyciągnęła kilkanaście tysięcy osób.

GOR

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2013

17

wokół nas
W maju w naszym mieście odbędzie się kolejna edycja targów turystyki przemysłowej

Czeka weekend we Lwowie dla dwóch osób
Weekendowy wyjazd dla dwóch
osób do Lwowa zostanie rozlosowany wśród gości tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej. Impreza
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ulicy Matejki odbędzie się 24 i 25 maja. Partnerem

Krajem partnerskim tegorocznej edycji targów będzie Ukraina

– Targi mają na celu rozpropagowanie idei
turystyki przemysłowej, wymianę opinii, doświadczeń oraz promocję obiektów. Impreza
organizowana jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Światowej Organizacji Turystyki – podkreśla Jan Szołtysek,
doradca prezydenta miasta ds. promocji.
Tradycyjnie już targom towarzyszyć będzie
Gra Miejska. W tym roku akcja pod hasłem
„Zagraj w Zabrzu” odbędzie się w pierwszym dniu imprezy. Na zwycięzców czeka lot
balonem. Z kolei na 25 maja zaplanowano
Bieg Rodzinny o Puchar Prezydenta Miasta.
Równolegle z targami odbywać się będzie
X Międzynarodowa Konferencja NaukowoPraktyczna. W tym roku jej temat brzmi:
„Dziedzictwo przemysłowe dla turystyki
kulturowej. Dawne i współczesne formy
transportu”. Konferencja zainaugurowana

foto: Bogusław Makar

Targi, które cieszą się coraz większym
uznaniem wystawców z kraju i zagranicy,
organizowane są już po raz piąty. – Do tej
pory udział w imprezie potwierdzili przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa
przemysłowego z wielu miast i regionów
Polski oraz z Francji, Ukrainy, Peru, Belgii,
Słowacji, Izraela, Czech – wylicza Olga Kubicka-Dymecka z Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Dla
odwiedzających targi organizowane będą
liczne konkursy i atrakcje, w tym degustacje regionalnych specjałów przygotowanych przez znanego i lubianego śląskiego
kucharza Remigiusza Rączkę. Będą występy muzyczne, warsztaty rzemieślnicze oraz
edukacyjne – dodaje. Krajem partnerskim
tegorocznych targów będzie Ukraina,
a wśród osób odwiedzających imprezę rozlosowana zostanie nagroda główna, którą
w tym roku będzie weekendowy wyjazd do
Lwowa.

foto: Jerzy Przybysz

przedsięwzięcia jest Ukraina.

foto: Bogusław Makar

Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych

Halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypełni kilkadziesiąt stoisk

18

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2013

zostanie 23 maja w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Diament”.
– Zabrze, jeszcze niedawno jedno z największych centrów przemysłowych w Europie, odziedziczyło zabytki techniki oraz
przemysłową architekturę, która sięga swoimi korzeniami dwa wieki wstecz. Niektóre
zmaszyn to unikatowe na skalę światową
eksponaty, które pomimo upływu lat wciąż
funkcjonują. Wieże, szyby górnicze oraz naziemne i podziemne szlaki stanowią atuty
naszego miasta. Współtworzą go wraz z wyjątkowymi zabytkami architektury modernistycznej. Mamy się czym pochwalić, dlatego
zapraszam do udziału w targach – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

wokół nas
Uczestnicy tegorocznej Gry Miejskiej poczują się jak bohaterowie filmów

Zagraj i... odleć balonem
„Nakręć się na Zabrze!” to hasło
piątej już Gry Miejskiej, która tocji targów turystyki przemysłowej.
Jej uczestnicy będą musieli wykazać się sporą znajomością zagad-

foto: UM Zabrze

warzyszyć będzie tegorocznej edy-

nień dotyczących filmu. Na zwycięzców rywalizacji czeka lot

Organizatorzy gry co roku zaskakują jej uczestników nowymi pomysłami. W poprzednich latach gracze zamieniali się
m.in. w przedsiębiorców sprzed
stu lat, szpiegów i przybyszów z kosmosu. – Tylko cel imprezy pozostaje
niezmienny: odkrywanie tego, co w Zabrzu jest ciekawe i atrakcyjne – podkreśla Anna Wojtyczka z Wydziału Promocji
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W piątej edycji Gry Miejskiej wszystko „kręcić się” będzie wokół skojarzeń filmowych.
– Uczestnicy będą mieli cztery godziny, by
zdobyć na terenie Zabrza jak największą ilość
punktów za wykonanie zadań z otrzymanej
listy. Lista zadań aż do startu gry pozostanie
tajemnicą. Wiadomo jednak, że wszystkie

foto: Jerzy Przybysz

balonem nad Śląskiem.

Uczestnicy wcześniejszych edycji Gry Miejskiej

zadania
związane będą ze
światem
filmu: grą aktorską,
charakteryzacją, plenerami, rekwizytami filmowymi. Wszystko to,
jak co roku, rozegra się na terenie miasta
oraz w gościnnych progach wybranych
zabrzańskich instytucji – tłumaczy Dorota Janas z firmy przygotowującej zabawę. – Premiujemy dodatkowymi punktami
przybycie na grę w przebraniu wybranego
bohatera filmowego. Im bardziej pomysłowo i widowiskowo, tym lepiej – dodaje.

W grze można brać udział indywidualnie
lub w dwuosobowych drużynach. Gracz
indywidualny i co najmniej jedna osoba
w drużynie musi mieć ukończone 18 lat.
Udział w grze jest bezpłatny. Ze względu
na ograniczoną ilość miejsc wymagane
jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa
(elektronicznie lub osobiście w dniu gry).
Elektronicznej rezerwacji miejsc można
dokonać wypełniając formularz dostępny na stronie www.nakrecsienazabrze.pl.
Gra wystaruje o godzinie 18 w hali MOSiR-u,
a zakończenie i wręczenie nagród planowane jest o 22.30 w kinie „Roma”.

GOR

W drugim dniu targów wystartuje VII Bieg Rodzinny o puchar prezydenta

Sprintem przez park
Pamiątkowy medal otrzyma każdy
z uczestników VII Biegu Rodzinnego, który zaplanowano na drugi
dzień targów. Na najlepszych bie-

W tym roku Bieg Rodzinny rozegrany zostanie w parku im. Witolda Pileckiego,
a nie, jak do tej pory, w Parku Leśnym im.
Powstańców Śląskich. – Zmiana związana
jest z prowadzoną na terenie parku budową Drogowej Trasy Średnicowej – tłumaczy Bartłomiej Bober z Wydziału Promocji
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na
godzinę 10. Rywalizacja toczyć się będzie

foto: UM Zabrze

gaczy czekają puchary.

W tym roku bieg zostanie zorganizowany w parku im. Witolda Pileckiego

w różnych kategoriach wiekowych. Pierwszych trzech zawodników w każdej z nich
otrzyma nagrody i puchary. Szczegóło-

we informacje dotyczące zgłoszeń będzie
można znaleźć m.in. na stronie internetowej: www.um.zabrze.pl. 
GOR
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Niecodzienny projekt fińskiego koncernu energetycznego

Nowy wymiar biegania
Chcesz wesprzeć potrzebujących?
Wystarczy zainstalować w smartfonie bezpłatną aplikację i... biegać.
Projekt, dzięki któremu przebyte
kilometry zyskują wymierną wartość, to akcja fińskiego koncernu

Akcja Honorowy Dawca Energii Fortum skierowana jest do mieszkańców Zabrza, Bytomia, Wrocławia i Częstochowy. To właśnie
w tych miastach pasję biegania można zamienić w pasję pomagania innym. W przedsięwzięciu może wziąć udział każdy. Biegać
można w dowolnym czasie i miejscu.
– Żeby wziąć udział w projekcie, wystarczy
w przeglądarce w swoim smartfonie wpisać
„Honorowy Dawca Energii Fortum”, pobrać

foto: UM Zabrze

energetycznego Fortum.

Inauguracja akcji w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki

i zainstalować bezpłatną aplikację oraz
wybrać, na rzecz którego z czterech miast
chcemy biegać. Potem trzeba już tylko biegać, jak najwięcej biegać – uśmiecha się
Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum.
Aplikacja zlicza przebiegnięte kilometry,
a następnie przelicza je na watogodziny.

foto: UM Zabrze

REKLAMA

Energia osób biegających dla danego miasta jest sumowana. Akcja potrwa do końca września. Warto zawalczyć o wygraną,
choć w przedsięwzięciu tak naprawdę przegranych nie będzie. W zależności od ilości
skumulowanej energii, Fortum przekaże
poszczególnym miastom wsparcie finansowe w wysokości: 40, 30, 20 oraz 10 tys.
zł. Pieniądze trafią później do podopiecznych fundacji i organizacji charytatywnych.
W Zabrzu będzie to chorujący na lekooporną padaczkę mały Ksawierek Kocięcki,
podopieczny Fundacji „Zdążyć z Pomocą”.
– Projekt „Honorowy Dawca Energii Fortum”

Ksawierek Kocięcki z mamą

doskonale wpisał się w organizowaną przez
nasze miasto akcję Aktywne Zabrze. Oba
programy zachęcają mieszkańców do aktywności fizycznej, co pozytywnie wpływa
na nasze zdrowie i samopoczucie. Jestem
pewna, że połączenie biegania z możliwością pomocy potrzebującym jeszcze bardziej
zmotywuje do wysiłku wszystkich zabrzan
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 
MM

20

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2013

wokół nas

foto: Igor Cieślicki
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Ruszyła letnia edycja programu „Aktywne Zabrze”

Zajęcia z nordic walking

Parkowe alejki wypełniły się rowerzystami

Z kijkami i na siodełku
Bieganie, fitness, nordic walking i kolarstwo – takie dyscypliny sportowe
można uprawiać w naszym mieście w ramach programu „Aktywne Zabrze”.

Letnia edycja programu
zainaugurowana została 27 kwietnia w parku
przy ul. Dubiela. 12-letni
Kacper Pieczyski, który
w przyszłości chciałby zostać piłkarzem, tym razem
postanowił
spróbować
swoich sił w bieganiu. – „Aktywne Zabrze”
to znakomita inicjatywa. Powinni brać w niej
udział wszyscy, bez względu na wiek. Jest
tak wiele dyscyplin sportowych, że każdy
znajdzie coś dla siebie. Ja pływam dwa razy

w tygodniu. To wpływa pozytywnie na moje
samopoczucie, sprawia, że nie tylko rozruszam swoje ciało, ale również jestem bardziej
optymistycznie nastawiona do życia – uśmiecha się Krystyna Skrzyńska, babcia Kacpra.
– Fajnie, że można wziąć udział w takiej akcji razem z dziećmi, spędzić z nimi wspólnie
czas. To ważne, aby od najmłodszych lat zachęcać je do uprawiania sportu. Córka jeździ
na rowerze, w przedszkolu chodzi na zajęcia
taneczne, myślę, że syn też będzie lubił sport
– mówi Anna Pakuła, której w sobotnim
bieganiu towarzyszyła dwójka maluchów.

Przed nami Międzynarodowy Festiwal Tańca

Trwa konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Roztańczony parkiet Pomoc przyszła w mundurze
Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca
odbędzie się 11 i 12 maja
w hali „Pogoń”. W imprezie wystartują pary taneczne z kilkunastu państw.
– Zabrzański Festiwal
Tańca to widowisko na
światowym
poziomie
– podkreśla Andrzej Dominiak z komitetu organizacyjnego.
Tancerze
rywalizować będą w klasach
latynoamerykańEfektowne popisy już 11 i 12 maja
skiej oraz standardowej.
Stawką będą lokaty w imprezie oraz punkty decydujące o kwalifikacji do coraz wyższych
klas tanecznych. Początek zawodów 11 maja o godz. 9. MM

foto: Jerzy Przybysz

foto: Igor Cieślicki

To cykl bezpłatnych szkoleń, treningów i zawodów dla mieszańców.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z nordic walking i kolarstwa. – Przyjechałem z kolegami. Chcemy wziąć udział
w zawodach rowerowych. Sport to same
zalety. Lepiej się czuję, mam więcej siły i dobry humor – wylicza 12-letni Daniel Jagieła.
Zajęcia w ramach letniej edycji „Aktywnego
Zabrza” potrwają aż do listopada. Szczegółowe informacje na temat terminów oraz
zasad uczestnictwa można znaleźć na stronie www.aktywnezabrze.pl lub w Punkcie
Informacji o Mieście przy ul. Powstańców
Śląskich 2. – Wiek nie ma znaczenia. W edycji
zimowej najmłodsza uczestniczka miała trzy
lata, a najstarszy uczestnik ponad osiemdziesiąt – podkreśla Wojciech Woźniak (na
zdjęciu obok), jeden z organizatorów. 

MM

Do końca maja przyjmowane są zgłoszenia w ramach szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu
„Policjant, który mi pomógł”. Akcja ma promować
pozytywne działania funkcjonariuszy podczas interwencji związanych z przemocą domową.
– Osoby nominowane do konkursu muszą wykazać się czymś
więcej niż tylko wypełnianiem swoich obowiązków – podkreśla
aspirant sztabowy Marek Wypych, rzecznik zabrzańskiej policji.
Konkurs organizuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Kandydatów mogą zgłaszać
osoby prywatne, organizacje społeczne i instytucje. Szczegółowe
informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl.

Marta Sznajder
Nasze Zabrze Samorządowe 5/2013

21

wokół nas
Zabrzanie uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

Bolesna lekcja historii
Przy pamiątkowych tablicach zapłonęły znicze. Złożone zostały
kwiaty. W parku imienia Poległych
Bohaterów zabrzanie uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.

foto: Jerzy Przybysz

W środę, 10 kwietnia, punktualnie o godzinie 8.41, w parku przy ul. Dubiela rozległy
się dźwięki hejnału Zabrza. Dokładnie o tej
samej godzinie, trzy lata wcześniej, pod
Smoleńskiem rozbił się rządowy samolot
z polską delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło wówczas 96 osób, w tym prezydent

foto: Igor Cieślicki

Uczestnicy przemarszu z kościoła św. Kamila do parku im. Poległych Bohaterów

Przy tablicach złożone zostały kwiaty

RP Lech Kaczyński z małżonką, posłowie,
senatorowie, dowódcy wojskowi, przedstawiciele wielu stowarzyszeń i instytucji.
– Nasza ojczyzna straciła w tym dniu wybitnych rodaków. Odeszły osoby pełniące
służbę publiczną do ostatnich chwil. Swoją
działalnością i niezwykłym patriotyzmem
kształtowały one obraz naszej ojczyzny. Dziś
w milczeniu oddajemy im cześć. Pochylamy
się w zadumie, wierząc, że ta bolesna lekcja
historii już nigdy się nie powtórzy – mówiła

prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przy pamiątkowych tablicach kwiaty złożyli
przedstawiciele samorządu, spółek i instytucji miejskich, harcerze i strażnicy miejscy.
Zapłonęły znicze.
Po południu, w pobliskim kościele św. Kamila, odprawiona została uroczysta msza
w intencji ofiar. Jej uczestnicy przeszli później w procesji do parku im. Poległych Bohaterów, gdzie przy dębach pamięci i tablicach
ponownie zapalili znicze.		
GOR

Za nami kolejna edycja Dni Papieskich

Słowa Jana Pawła II „Nie żyje się,
nie kocha się, nie umiera się na
próbę” przyświecały tegorocznym
obchodom Dni Papieskich. Zainaugurowano je tradycyjnie 2 kwietnia, w rocznicę śmierci naszego
Ojca Świętego.
Dni Papieskie rozpoczęły się od koncertu
charytatywnego w Domu Harcerza. W kinie „Roma” odbyła się impreza „Kremówki
TAK, nauka TAK”. Tym razem „Kawiarenka
z oknem na świat” zorganizowana została
pod hasłem „Między nadzieją a zwątpieniem – czy warto umierać?”. W dyskusji
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uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta
oraz zaproszeni goście.
– Między życiem a śmiercią istnieje jeszcze ta przestrzeń, kiedy człowiek musi się
zastanowić, jak ją przekroczyć godnie czy
też wręcz przeciwnie. Dlatego też dla mnie
jest to rodzaj swoistej rekapitulacji między
tym, co było, a, w co wierzę głęboko, jest dla
mnie jeszcze odległe – mówił Jan Malicki,
dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
– Jakie życie, taka śmierć. To przysłowie,
a zarazem słowa piosenki Edyty Geppert. Umieranie to owoc całego życia.
Warto zatem żyć dobrze, aby także z poczuciem dobrego, pięknego życia móc
z tego świata odejść – podkreślał ksiądz
Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego.
W ramach Dni Papieskich odbył się także

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2013
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Wspominając naszego Ojca Świętego

Spotkanie w kinie „Roma”

przegląd filmów z przesłaniem „Między
nadzieją a zwątpieniem”. Obchody podsumowano 8 kwietnia Rozmowami Poetów „A księga zdarzeń zawsze otwarta
w połowie”.
MM
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W komendzie odsłonięto kolejną tablicę poświęconą zamordowanym przez NKWD policjantom

W hołdzie ofiarom zbrodni

foto: Igor Cieślicki

– Zebraliśmy się tutaj, by upamiętnić kolejnych funkcjonariuszy, którzy oddali swe
życie w służbie ojczyźnie – mówił podczas
kwietniowej uroczystości Zbigniew Gołasz
z Muzeum Miejskiego, jeden z inicjatorów
przedsięwzięcia.
Maria Nowak ze Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939 i córka jednego z zamordowanych policjantów podkreślała, że tego typu
działania to bardzo ważny element odkłamywania historii. – To niezwykle istotne dla
przyszłych pokoleń – podkreślała pani Maria.
W podobnym tonie wypowiadała się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Żeby iść do przodu, musimy pamiętać o tym,
skąd idziemy. My dziś nie musimy oddawać
życia, ale również musimy służyć naszej
ojczyźnie – zaznaczała prezydent Zabrza,
która wraz z podinspektorem Dariuszem
Wesołowskim, komendantem zabrzańskiej
policji, odsłoniła pamiątkową tablicę. GOR

Tablica zawisła w holu Komendy Miejskiej Policji

Zginęli od strzałów w tył głowy wiosną 1940 roku. Przez lata ich los był
nieznany. Teraz bestialsko zamordowani przez NKWD funkcjonariusze
Policji Województwa Śląskiego doczekali się upamiętnienia. W Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu odsłonięta została druga część tablicy
z nazwiskami policjantów, którzy pochodzili z Zabrza lub służyli na po-

Już po odsłonięciu pierwszej tablicy pracownicy Muzeum Miejskiego w Zabrzu dotarli
do danych kolejnych ofiar. Efektem tego jest
druga tablica, na której znalazło się dwanaście nazwisk. Wykonał ją, podobnie jak
poprzednią, artysta rzeźbiarz Gerard Grzywaczyk z Katowic. Tablicę poświęcił ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii św. Andrzeja.

Bliscy zamordowanego Nikodema Lomani

foto: Igor Cieślicki

Barbara Borys i Ireneusz Lomania nie kryli
wzruszenia, gdy w holu zabrzańskiej komendy odsłaniana była tablica, na której
znalazło się nazwisko ich dziadka – Nikodema Lomani. – Dziadek urodził się w Makoszowach, służył w Wirku. Dopiero na początku lat 90. dowiedzieliśmy się, jak zginął
i gdzie został pochowany. Babcia tego nie
doczekała... – zawiesza głos pan Ireneusz,
a w kącikach jego oczu pojawiają się łzy.
– Taka tablica to forma zadośćuczynienia.
Dobrze, że są takie miejsca pamięci – podkreśla Barbara Borys.
Odsłonięta w kwietniu tablica jest już drugą, jaka pojawiła się w holu zabrzańskiej
komendy. Pierwsza zawisła tu jesienią
ubiegłego roku. Znalazło się na niej 29 nazwisk funkcjonariuszy Policji Województwa
Śląskiego, którzy urodzili się w Zabrzu lub
służyli na posterunkach w naszym mieście.
Po tym, jak dostali się do sowieckiej niewoli,
zostali przez NKWD bestialsko zamordowani
w Twerze. Podobny los spotkał tysiące funkcjonariuszy. W ciągu jednej nocy wykonywano 200-250 egzekucji. Ciała grzebano później w zbiorowych mogiłach w Ostaszkowie.

foto: Igor Cieślicki

sterunkach w Kończycach, Makoszowach i Pawłowie.

W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli m.in. harcerze
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wokół nas
Zmarł Heinz Tobolla, wybitny rzeźbiarz, honorowy obywatel Zabrza

Najważniejszy był dla niego człowiek
Choć nie ma go już wśród nas, zabrzanom przypominać będzie o nim
między innymi rzeźba stojąca przy
placu Wolności. „Spotkanie z własnym ja” to jedno z najbardziej
znanych dzieł Heinza Tobolli, które
stworzył specjalnie dla Zabrza. Artysta był honorowym obywatelem

foto: Igor Cieślicki

Heinz Tobolla urodził się w Zabrzu 19 września 1925 r. O tym, by zostać artystą, marzył
już od najmłodszych lat. Na drodze do realizacji planów stanęła jednak II wojna światowa. Wcielony do wojska Tobolla dostał
się do amerykańskiej niewoli. Na wolność
wrócił w 1946 r. Trafił wówczas do szkoły
rzemiosła w Münster. Do 1953 r. kształcił się
w dziedzinie rzeźby, m.in. u Franza Guntermanna i Kurta Schwipperta, natomiast podstaw technik malarskich uczył go Vincenz
Pieper. Na miejscowym uniwersytecie Heinz Tobolla zgłębiał również tajniki anatomii człowieka. Już wtedy, jako malarz, grafik
i rzeźbiarz, tworzył swoje pierwsze wielkie
dzieła.

foto: UM Zabrze

naszego miasta od 2007 roku.

Heinz Tobolla w katedrze w Akwizgranie

W 1953 r. Heinz Tobolla przeniósł się do
Akwizgranu (Aachen), gdzie jego artystyczna kariera zaczęła nabierać coraz większego tempa. Międzynarodowy sukces
zapoczątkowała stworzona na początku
lat 60. praca „Ludzie rozmawiają ze sobą”.
W 1963 r. Heizn Tobolla został wykładowcą Państwowej Szkoły Inżynierii Budownictwa, w której przez ponad dwadzieścia

Rzeźba „Spotkanie z własnym ja” przy pl. Wolności
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lat prowadził zajęcia z rysunku i sztuki
nowoczesnej. W tym czasie tworzył pomniki, fontanny, dzieła sztuki sakralnej,
przygotowywał projekty placów i ulic.
Heinz Tobolla rzeźbił w drewnie, kamieniu,
ceramice, brązie, gipsie, stali, miedzi, mosiądzu, ołowiu, betonie, szkle i tworzywach
sztucznych. Stworzył łącznie ponad 500
dzieł, zwyciężając w wielu prestiżowych
konkursach. Wśród jego artystycznych zainteresowań na pierwszym miejscu był zawsze człowiek i jego skomplikowane losy.
Dlatego w swoich dziełach przedstawiał najczęściej postacie ludzi zatrzymanych w konkretnej przestrzeni, konkretnym czasie.
– Interesują mnie sylwetki ludzkie, nie tylko
dlatego, że moim tematem jest człowiek, ale
dlatego, że między przedstawionymi „zmaltretowanymi” życiem postaciami zachodzą
relacje, swoisty dialog – mówił przed laty
Heinz Tobolla.
Artysta nigdy nie zapomniał o swoim rodzinnym mieście. Swoje kontakty z nim
wzmocnił po rozpadzie Bloku Wschodniego. Do Zabrza przyjechał w 1991 r. Efektem
wizyty była duża objazdowa wystawa prac
artysty, która w latach 1993-1994 odwiedziła m.in. Zabrze, Katowice, Nysę i Wrocław.
W 1997 r. Heinz Tobolla, chcąc wyrazić swoją
wdzięczność i życzliwość dla Zabrza, stworzył wysoką na 3,5 m rzeźbę z brązu „Spotkanie z własnym ja”. Pracę, która została
przekazana mieszkańcom Zabrza w styczniu 1998 r., można podziwiać na placu Wolności w centrum miasta. – Rozmawiając
uczciwie z samym sobą, czynimy pierwsze
kroki do rozmowy z drugim człowiekiem
– mówił o swoim dziele artysta. Miniaturę
rzeźby otrzymują co roku laureaci nagrody
prezydenta miasta w dziedzinie kultury.
W 2007 r. prace Heinza Tobolli można było
podziwiać na wystawie przygotowanej
w katedrze w Akwizgranie. Wejście do świątyni zdobi rzeźba autorstwa artysty. Podczas
odbywającej się tam uroczystości przedstawiciele zabrzańskiego samorządu wręczyli
Heinzowi Tobolli akt nadania honorowego
obywatelstwa miasta.
– Dla artysty był to niezwykle wzruszający
moment. Wręczenia aktu zostało nagrodzone przez uczestników uroczystości owacją na
stojąco – wspomina to wydarzenie Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza.
Heinz Tobolla zmarł po długiej chorobie 18
marca w Akwizgranie. Miał 87 lat.

WG, GOR

wokół nas
Nie żyje Andrzej Lipski, wybitny aktor i reżyser, wieloletni dyrektor Teatru Nowego

Pożegnaliśmy artystę wielkiego formatu
Na deskach Teatru Nowego w Zabrzu zagrał ponad sto ról. Widzowie do dziś pamiętają jego Janosika w spektaklu muzycznym
„Na szkle malowane” czy kolejne
kreacje w dramatach Sławomira
Mrożka. Był współtwórcą Festiwalu Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość

Przedstawiona”.

W marcu, po ciężkiej chorobie,
zmarł Andrzej Lipski. Miał dopiero

Andrzej Lipski zagrał ponad sto ról

W październiku 1999 r. został dyrektorem
naczelnym i artystycznym Teatru Nowego. Stanowisko to zajmował do 2007 r.
Przez lata grał, reżyserował, dyrektorował
i animował życie kulturalne w mieście.
Zasłynął tym, że wyprowadzał zabrzański
teatr w plener. Bardzo głośne i popularne
wśród widzów były jego przedstawienia
„Balladyny”, zorganizowane w naturalnej, zielonej scenerii Miejskiego Ogrodu
Botanicznego. Wraz ze Stanisławem Bieniaszem zainicjował Festiwal Dramaturgii
Współczesnej „Rzeczywistość Przedsta-

foto: Igor Cieślicki

Andrzej Lipski urodził się w Tarnowskich
Górach, ale z Zabrzem związany był od
momentu ukończenia Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie. – Andrzej nie mógł żyć bez
Śląska. Dlatego po studiach przyjechał
do najbliższego Tarnowskim Górom teatralnego miasta – mówi Jerzy Kuczera,
aktor Teatru Śląskiego i przyjaciel Andrzeja Lipskiego od czasów studenckich.
W Zabrzu młody aktor trafił pod skrzydła
Mieczysława Daszewskiego, ówczesnego
dyrektora Teatru Nowego. Zadebiutował
rolą Kleanta w jego „Skąpcu”. Andrzej Lipski należał do aktorów, których na scenie
zauważało się od razu. Może sprawiał to
jego głos, o pięknej, dźwięcznej barwie,
może doskonała dykcja, a może sceniczny
instynkt, z którym jedni się rodzą, a inni
nie. On go miał. Był osobowością, skupiał
wzrok i uwagę widza w każdej minucie.
Już rok po skończeniu krakowskiej PWST
stał się ulubieńcem publiczności. Jego Janosik w śpiewogrze Ernesta Brylla i Katarzyny Gaertner „Na szkle malowane” był
uosobieniem żywiołu, swobody i urody, co
dodatkowo przysparzało mu popularności
wśród damskiej części widowni.
Andrzej Lipski świetnie śpiewał, dokładając do tekstu własną interpretację, dzięki
czemu nawet znane piosenki nabierały
w jego wykonaniu nowego charakteru.
Grał w sztukach Fredry, Czechowa i Gogola, mierzył się z dramatem współczesnym,
czego efektem był role w „Tangu”, „Emigrantach” czy „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka. Trzykrotnie zdobywał Złotą
Maskę.

foto: arch. NZS

63 lata...

wiona”, który na stałe wpisał się w kalendarz polskich festiwali teatralnych.
– Andrzej kochał swoją rodzinę i teatr. Wyniósł zabrzańską scenę na poziom ogólnopolski. Był nauczycielem klasy, manier
i myślenia. On spełnił się na Śląsku i dla
Śląska – podkreśla Jerzy Kuczera.
Andrzej Lipski został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W ostatniej
drodze towarzyszyli mu najbliżsi, współpracownicy, przyjaciele z innych teatrów
i instytucji kultury, przedstawiciele zabrzańskiego samorządu. Na początku uroczystości pogrzebowej Hanna Boratyńska, żona
zmarłego artysty i również ceniona aktorka
Teatru Nowego, odebrała z rąk prezydent
Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik Srebrny
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Andrzej Lipski został nim w marcu odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
– Żegnamy dziś artystę wielkiego formatu.
Publiczność i krytycy przez kilkadziesiąt lat
z uznaniem przyjmowali dokonania sceniczne Andrzeja Lipskiego. Jego śmierć to
ogromna strata – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Niezwykle trudno jest mi mówić o Andrzeju Lipskim w czasie przeszłym. Zapamiętam
go jako bardzo dobrego aktora, człowieka
kochającego teatr i ludzi, ciepłego, rodzinnego, po prostu takiego normalnego... – zamyśla się Jolanta Niestrój-Malisz, aktorka
Teatru Nowego. 
GOR, WG

Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
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lekcja historii
Zabytkowa budowla w naszym mieście należy do 25 takich w Polsce

Kolejowy tunel sprzed wieku
Ma ponad sto lat i prawie 300
metrów długości. Choć mało kto
o tym wie, usytuowany na Zaborzu
tunel kolejowy jest jednym z najstarszych i najdłuższych obiektów

Zabrze to miasto, którego spora część historii
związana jest z rozwojem przemysłu ciężkiego. Z czasem, w wyniku postępu technicznego, reform gospodarczych czy zamykania fabryk, wiele z dawnych maszyn, opustoszałych
hal czy innych budynków nabrało wartości
nie tylko emocjonalnych, ale i historycznych.
Patrzymy dziś na te obiekty techniki przez
pryzmat wartości, jakie w sobie posiadają
i możliwości ich zachowania dla przyszłych
pokoleń. A na terenie miasta, zarówno na
powierzchni jak i pod ziemią, wciąż możemy
napotkać zabytki techniki świadczące o ludzkim geniuszu.

Jeden z 25 w Polsce

Tunel jest wciąż wykorzystywany przez pociągi towarowe

czym „Królowa Luiza” a elektrociepłownią.
Przebiega bezpośrednio pod ul. Wolności.
Tunel został wybudowany w 1909 r. i był
dawniej związany z koleją podsadzkową.
Posiada surowy charakter i solidną betonową konstrukcję. Cechuje go brak ozdobnych
portali wlotowych, jedynie obrzeża skarpy
są obudowane jasną cegłą. Konstrukcja
obiektu w całości jest betonowa, ze względu na dobrą nieprzepuszczalność wody.
Wewnątrz tunelu, po dwóch stronach toru,
wykonano specjalne kanały odwadniające.

foto: Dariusz Waleriański

Niewielu mieszkańców Zabrza wie, że posiadamy w naszym mieście jeden z większych
w Polsce podziemnych tuneli. To obiekt
o długości 280 metrów, który jest wciąż
czynny dla ruchu towarowego. Niezwykły
zabytek techniki kolejowej i geotechnicznej
jest jednym z 25 tuneli, jakie na terenie Polski zachowały się z przeszłości. Znajduje się
na Zaborzu, pomiędzy Skansenem Górni-

foto: Dariusz Waleriański

tego typu w Polsce.

Historyczna budowla ma prawie 300 metrów długości
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Tunel powstał z uwagi na zapotrzebowanie
kopalni „Królowa Luiza” na piasek, który
był dowożony z miejscowości Przezchlebie
koło Pyskowic, gdzie wydobywany jest od
1905 r. Kolej była obsługiwana i prowadzona przez państwowe przedsiębiorstwo
„Bergfiskalische Sandtransporbahn”. Właścicielem piaskowni, jak i przedsiębiorstwa
kolejowego, była kopalnia „Królowa Luiza”. Tunel został wykonany w naturalnym
wzniesieniu. Jego przebieg jest prosty, jednokomorowy, dostosowany do ruchu pociągów po jednym torze. Maksymalna głębokość, w stosunku do przebiegającej nad
nim ul. Wolności, wynosi około 16 metrów.
Budowa tunelu była związana z oddaniem
do użytku w 1909 r. nowego szybu podsadzkowego, który mieścił się w pobliżu
szybu „Carnall”. Obudowę tunelu stanowi
gruba betonowa struktura w formie powłokowej, która charakteryzuje się dużą
wytrzymałością na ściskanie, o przekroju
prostokąta (ze ściętymi dolnymi bokami)
o szerokości pięciu i wysokości ośmiu metrów. Jego strop znajduje się około pięciu
metrów pod poziomem powierzchni ul.
Wolności. W jego ścianach wykonano 15
wnęk rewizyjnych. Cały tunel został wykonany z kilkudziesięciu symetrycznie ułożonych elementów w postaci bloków betonowych, każdy o długości 10,5 metra.

lekcja historii
Trzy świetliki nad głową

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

Podrosły
nie tylko drzewa
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 świętujących właśnie jubileusz 770-lecia Biskupic...
Archiwalna fotografia przedstawia fragment Zabrzerstrasse (obecnie ul. Bytomska).
Z lewej strony widoczne jest ogrodzenie okalające cmentarz, a w głębi kamienica nr
36. Z prawej strony uwieczniony został dom nr 41, w którym mieściła się restauracja
Emila Vogla. Jak widać, podrosły nie tylko drzewa, centymetrów przybyło też niektórym budynkom...
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Warto w tym miejscu wspomnieć o najdłuższym tunelu kolejowym w naszym województwie, który znajduje się w Rydułtowach,
a jego długość wynosi 727 metrów. Zabrzański jest o prawie 500 metrów krótszy.
Powstaje pytanie: jak go budowano? Niestety, nie udało się odnaleźć w archiwaliach
żadnych zdjęć z budowy tego obiektu, które
w jednoznaczny sposób określiłyby zastosowaną przy jego budowie technikę drążenia.
Zabrzański tunel jest nietypowy z powodu
rozwiązania jego wentylacji. Po przejściu
tunelem około 30 metrów nad naszymi głowami możemy zobaczyć niebo. Specjalny
otwór w stropie tunelu został wykonany po
to, by gazy powstałe w wyniku przejazdu lokomotywy mogły z niego swobodnie zostać
usunięte. Takie otwory, czyli świetliki wentylacyjne, na całej długości tunelu są trzy.
Tunel jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W jego wnętrzu trudno szukać śladów
minionej przeszłości. Wyjątek to haki, które
świadczą, że po jego ścianie był kiedyś poprowadzony kabel pod napięciem. W czasie II wojny światowej z powodów strategicznych obiekt ten nie był zaznaczany na
dostępnych mapach. Zachowany tunel jest

foto: Dariusz Waleriański

Już przed laty przez Biskupice można było przejechać tramwajem

jedynym na trasie kolei piaskowej z Przezchlebia do Zabrza. Niewątpliwie jest także
świadectwem umiejętności i sprawności
techniczno-organizacyjnej dawnych inżynierów oraz reprezentuje ciekawy geotechniczny zabytek przemysłowej przeszłości Zabrza.

Dariusz Walerjański

foto: Jerzy Przybysz

Tunel nie ma ozdobnych portali

Na przestrzeni lat urosły drzewa, ale rozrosły się też dachy niektórych kamienic
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felieton

Jeśli nowocześnie, to śladem Zabrza
Wystarczy spojrzeć na stareńką główną trybunę stadionu Górnika Zabrze, porównać ją z będącymi jeszcze w surowym stanie trzema nowymi
trybunami, by zdać sobie sprawę, jak duży „skok cywilizacyjny” (by użyć
ulubionego sformułowania prominentnych polityków) czeka już niedługo sympatyków zabrzańskiego klubu. I zresztą nie tylko ich, bo o wyjazdowych meczach w Zabrzu myślą już kibice innych klubów. Stadion im.
Ernesta Pohla powstał w 1934 roku i, jak nietrudno się domyślić, dziś
o obiekcie można powiedzieć wiele, ale raczej nie to, by był nowoczesny.
Zmiana jest już jednak
kwestią tylko i wyłącznie
czasu. Zgoda, że jak się
okazało, ten czas będzie
dłuższy niż początkowo
zakładano, tak w mieście, jak i w zabrzańskim
klubie. Ważniejsze jest jednak co innego.
Oglądanie ulubionej drużyny na naprawdę
nowoczesnym obiekcie będzie swoistym
przełomem dla Górnika. Ma być miejscem
wreszcie licującym z pięknymi tradycjami
i osiągnięciami 14-krotnego mistrza Polski.

Niektórzy liczą na to, że nowy obiekt, pełen oddanych kibiców, w znacznej mierze
pomoże nawiązać zabrzańskiej drużynie do
dni swej największej chwały. I nie mam na
myśli tylko niepoprawnych optymistów.
Nowy stadion im. Ernesta Pohla będzie zarazem pierwszym na Śląsku obiektem piłkarskim z prawdziwego zdarzenia. Naturalnie,
już od jakiegoś czasu na nowym stadionie
rozgrywają swe mecze piłkarze z sąsiednich Gliwic, jednak tamtejsza arena to dużo
skromniejszy, ponad trzykrotnie mniejszy,
obiekt.

REKLAMA
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I tutaj nachodzi mnie ponura refleksja,
że stadion w Zabrzu na długo może być
ową jedyną dużą i nowoczesną areną piłkarskich zmagań w regionie. W Zabrzu
postanowiono nie zwodzić latami całkiem
pokaźej części elektoratu, jaką są zadeklarowani kibice. Zamiast organizować
spotkania, pokazywać efektowne obrazki,
jednakże bez podejmowania jakichkolwiek
konkretnych działań, tutaj zabrano się po
prostu do roboty. I już w przyszłym roku kibice Górnika zasiądą na nowych trybunach
stadionu, który docelowo ma mieć pojemność niemal 32 tysiące ludzi.
To zupełnie inaczej niż w Katowicach czy
Chorzowie. Tamtejsze drużyny i tamtejsi
kibice muszą uzbroić się w dużą porcję cierpliwości. Na efektownych, nowoczesnych
stadionach zasiądą nieprędko. No chyba, że
przyjadą do Zabrza na wyjazdowy mecz.
Przemysław Gluma
Super Express

pasja, talent, sukces
W Zabrzu odbył się pierwszy z serii castingów do nowej edycji programu „Mam talent”

Dom pełen talentów
Już po raz szósty ruszyła wielka rywalizacja na talenty! Swoje mniej
lub bardziej oryginalne umiejętności zaprezentowało w Zabrzu kilkaset osób. Zorganizowany 6 kwietnia w Domu Muzyki i Tańca casting
zainaugurował serię przesłuchań

foto: Igor Cieślicki

Paweł Kowal z piłką robi prawdziwe cuda

żenie, jak gdyby nigdy nie rozstawał się ze
swoim rekwizytem. W czarnym garniturze
i pod muchą wyróżniał się w tłumie oczekujących na swój występ.
– Ubrałem się elegancko, bo nie chciałem
wyglądać na piłkarza – tłumaczył Paweł,
który od sześciu lat trenuje free style football. W „Mam talent” próbował już swoich
sił dwa razy. – Za pierwszym nie wyszło,

foto: Igor Cieślicki

Przed „śląską kongresową” już wczesnym
rankiem zaczęli ustawiać się młodzi ludzie marzący o karierze, popularności i sławie. Tradycyjnie już
najwięcej było uczestników
śpiewających i tańczących.
Ale nie brakowało też innych talentów.
Trenujący triki z piłką
Paweł Kowal z Jaworzna,
21-letni student dziennikarstwa, sprawiał wra-

Młode tancerki z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

przy kolejnym podejściu dostałem się do
drugiego
etapu. Mam
nadzieję, że
teraz będzie
lepiej, bo jurorzy
nie będą szukać tylko osób śpiewających –
mówi Paweł.
Dla zespołu mażoretkowego „Pantery”
z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach
udział w castingu był elementem przygotowań do zbliżających się mistrzostw Polski.
Ubrane w błyszczące stroje urocze tancerki,
z których najmłodsze miały po pięć lat, najwyraźniej czują się na scenie jak ryby w wodzie. Dawały temu wyraz, chętnie pozując
do zdjęć w holu DMiT-u. – Jest superatmosfera, organizatorzy są przemili. Zaprezentujemy dwa układy: „Americano” i „Chocochoco” – zapowiadała Grażyna Pilichowicz,
założycielka i choreograf zespołu.
Mniej doświadczenia scenicznego, ale spory
zapał do śpiewania, miała 9-letnia Martynka Bonder (na zdjęciu powyżej), która przyjechała z rodzicami aż z Zalesia Dolnego. –
Tylko ja mogłam wejść z córką do środka,
tata siedzi w aucie i trzyma kciuki – tłumaczyła mama dziewczynki. Martynka zaśpiewała w Zabrzu piosenkę „Puszek okruszek”
Natalii Kukulskiej. – To był pomysł taty.

– Słucham tej piosenki na okrągło, od kiedy skończyłam pięć lat. A śpiewałam do
tej pory tylko w domu – przyznała 9-latka.
Efektowne szpagaty i inne figury ćwiczyły w ramach rozgrzewki 14-letnia Nikola
Kampe i jej starsza o trzy lata koleżanka
Karolina Słomka. Obie dziewczyny tańczą
jazz. – Pierwszy raz bierzemy udział w takim
castingu. Chciałyśmy się sprawdzić i przekonać, jakie mamy umiejętności – tłumaczyły.
Wybrani uczestnicy ośmiu kwietniowych
precastingów w kolejnym etapie zaprezentują się przed jurorami programu. Szósta
edycja „Mam talent” trafi na antenę TVN
jesienią.
GOR

foto: Igor Cieślicki

„Mam talent”.

foto: Igor Cieślicki

do nowej edycji show telewizji TVN

Nikola Kampe i Karolina Słomka
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sport
NMC Powen Zabrze powalczy w tym sezonie o miejsca 5-8

Medale były blisko...
Piłkarze ręczni NMC Powen Zabrze
nie zagrają o medale mistrzostw
Polski. Podopieczni trenera Cezarego Winklera po rundzie zasadniczej zajęli wysokie piąte miejsce. W fazie play-off przyszło im
się zmierzyć z Azotami Puławy.
Nasi szczypiorniści jedno spotkanie wygrali, ale w dwóch musieli

Zawodnicy NMC walczyli dzielnie, ale musieli uznać wyższość rywali
REKLAMA

foto: Jerzy Przybysz

W pierwszy meczu rozegranym w Puławach
zawodnicy NMC, mimo bardzo dobrej gry,
przegrali 25:29. – Tak naprawdę to nie Azoty wygrały, tylko my ten mecz przegraliśmy.
Przez większą część spotkania prowadziliśmy grę, ale w końcówce meczu kilka głupich strat, niepotrzebne nerwy i, niestety,
przegraliśmy bardzo ważny pojedynek –
mówi Mariusz Jurasik z NMC Powen Zabrze.
W rywalizacji do dwóch zwycięstw Azoty Puławy prowadziły 1:0, dlatego rewanż, który
odbył się w Zabrzu, był niezwykle ważny dla
zabrzańskich szczypiornistów. Tylko zwycię-

foto: Jerzy Przybysz

uznać wyższość rywali.

I jak by tu najlepiej rzucić...?

stwo przedłużało im szanse na grę o medale.
Zabrzanie nie zawiedli kibiców i pokonali rywali 34:26. O tym, kto awansuje do półfinału,
miało zadecydować trzecie spotkanie rozgrywane w Puławach. Podobnie jak w pierwszym
meczu, pojedynek był bardzo wyrównany,
a o wyniku zadecydowała końcówka spotkania. Po prawdziwym dreszczowcu Azoty
Puławy pokonały NMC Powen Zabrze 29:25.
Dla naszych zawodników oznacza to koniec
marzeń o „wielkiej czwórce”. Podopiecznym
Cezarego Winklera pozostała teraz walka
o miejsca 5-8.
Arkadiusz Stefańczyk
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Drużyna z Roosevelta zwycięża w najważniejszym meczu sezonu

Wielkie derby dla Górnika
W ostatniej w kwietniu kolejce
ekstraklasy Górnik Zabrze przerwał
serię niezbyt udanych meczów.
Zwycięstwo było tym cenniejsze,
bo odniesione w Wielkich Derbach
Śląska. Drużyna z Roosevelta pokonała Ruch Chorzów 2:0. Zwycięstwo pozwoliło wskoczyć Górnikowi na trzecie miejsce w tabeli. A to
oznacza, że europejskie puchary są

Swoją pierwszą bramkę w ekstraklasie zdobył w derbowym pojedynku Bartosz Kopacz

się podobać kibicom – podkreśla Irek Jeleń.
Trener Adam Nawałka nie krył zadowolenia
z wygranej nad Ruchem Chorzów. Górnik
zdobył cenne trzy punkty i w tabeli awansował na trzecie miejsce. – Długo musieliśmy czekać, aby przypomnieć sobie smak
zwycięstwa. To ważna z punktu psychologicznego wygrana. Moi zawodnicy stanęli
na wysokości zadania i spełnili oczekiwania
kibiców. Należą im się brawa za dążenie do
zwycięstwa. Mam nadzieję, że był to przełomowy mecz w naszej grze – zaznacza szkoleniowiec.
Tymczasem na budowie stadionu im. Ernesta Pohla dobiegają końca prace żelbetowe.
Do ułożenia pozostał jedynie narożnik południowo-zachodni trybuny. Od strony centralnego placu wejściowego zamontowano
elementy stalowej ramy elewacji, do której

w połowie kwietnia rozpoczęto mocowanie ażurowej konstrukcji z montowanych
segmentowo-aluminiowych rurek. Zgodnie
z zawartym w kwietniu aneksem do umowy
z generalnym wykonawcą prace budowlane
mają się zakończyć do 30 listopada.

AS, GOR
REKLAMA

foto: Spółka „Stadion w Zabrzu”

Zabrzanie do meczu z „Niebieskimi” przystąpili po serii trzech przegranych z rzędu
(ze Śląskiem Wrocław 1:2, Podbeskidziem
Bielsko-Biała 0-1, Koroną Kielce 0:1). Lepszej
okazji do przełamana złej passy wymarzyć
sobie nie mogli. Od początku spotkania to
Górnik narzucił rywalowi swój styl gry, czego
efektem była bramka zdobyta w 18. minucie
przez 21-letniego obrońcę Bartosza Kopacza.
– Lepszego początku meczu nie mogliśmy
sobie wymarzyć. Bardzo się cieszę z tego
trafienia, bo była to moja premierowa bramka w ekstraklasie – mówi z dumą Bartosz.
98. Wielkie Derby Śląska były bardzo wyrównane, obie drużyny stworzyły sobie
wiele klarownych sytuacji. Jedną z nich
w końcówce meczu wykorzystał Irenusz Jeleń. Były reprezentant Polski w 82. minucie
ustalił wynik spotkania na 2:0. – Derby to
najważniejszy mecz w rundzie i cieszę się
ogromnie ze zwycięstwa. Zostawiliśmy na
boisku sporo zdrowia. Myślę, że mecz mógł

foto: Jerzy Przybysz

wciąż w zasięgu ręki.

Od strony głównego placu wejściowego trwa już montaż elementów elewacji stadionu
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Radosnej
Wielkanocy”, nagrody otrzymują: Wanda Ostrowska – poczęstunek w McDonald’s oraz
Ewelina Misterska, Irena Banaś, Henryk Próba, Jan Stachura – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 22 maja.

Rozwiązania nr 5 (216)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)

32

Pionowo: 1 – niewzruszony spokój, 2 –
zeszycik na zapiski, 3 – katowicka hala
widowiskowa, 4 – biblijne pieśni religijne,
5 – składane do modlitwy, 6 – może być
osadowa lub wylewna, 7 – przybliża obserwowany obiekt, 13 – miasto w Holandii,
siedziba klubu piłkarskiego PSV, 15 – nowo
powstałe słowo, 17 – smakołyk, 18 – komosa,
pospolity chwast, 20 – Piotr Żyła na pewno
ma niejedną, 21 – upał, 25 – odchylenia od
normy, 27 – posiada władzę absolutną, 30 –
słodkie wino hiszpańskie, 31 – rodzaj łysiny
nad czołem, 32 – łotr, 34 – obfity deszcz, 36
– huragan.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać
na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 22
maja pod adresem: Dom Muzyki i Tańca, 41800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Mirosław Lewandowski – poczęstunek w McDonald’s, Brygida Kicińska – usługa
w Kodak Studio oraz Dorota Kurgan – dwie wejściówki do klubu sportowego Shausha.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Kwiecień, autorem cytowanego wiersza jest Czesław
Janczarski, a myśl Cycerona brzmi: „Prawo stawia dobro ogółu nad dobrem jednostki”.

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz

Nasze Zabrze Samorządowe

Poziomo: 1 – mityczny stwór o ciele lwa
i twarzy kobiety, 5 – drąg między końmi
w zaprzęgu, 8 – parlamentarzysta, 9 – futerał
na broń przy końskim siodle, 10 – mówca, 11
– Bob, amerykański piosenkarz, 12 – opłata
za naukę, 14 – wieś pod Siedlcami, miejsce
zwycięskiej bitwy wojsk polskich podczas
powstania listopadowego, 16 – drobne skorupiaki morskie, szczętki, 19 – imię męskie,
21 – szklane, zakręcane naczynie, 22 – gimnastyka przy muzyce, 23 – Resonans con
tutti lub Poznańskie Słowiki, 24 – niejeden
w końskiej grzywie, 26 – lampa próżniowa
z czterema elektrodami, 28 – popularna od
lat firma kosmetyczna, 29 – pozostałość po
budowli, 30 – księga liturgiczna, 33 – składa
się z 60 sekund, 35 – przyjemny zapach, 37 –
służący w liberii, 38 – znak graficzny głoski, 39
– wycięcie w sukience pod szyją, 40 – łuska
naboju, 41 – działo, 42 – australijski torbacz.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 5/2013

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
na zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 22 maja. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia fragment budynku przy ul. Karola Miarki 1. Nagrody otrzymują: poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła – Małgorzata
Wiśniowska oraz dwie wejściówki do klubu
sportowego Shausha – Anna Mruk. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 22 maja.

rozrywka
3

Biografia
Z mych marzeń nie spełnionych, z mej dumy dziecięcej,
Z łez wylanych ukradkiem, o których nikt nie wie,
Ze wszystkiego, com kochał – zostanie nie więcej
Niż imię, scyzorykiem wyryte na drzewie.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 9 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 maja.

SPONSORZY NAGRÓD

Więc czegom nie powiedział – niech będzie ukryte,
Mych listów i pamiątek niech płonie stos cały!
I tylko jeszcze wytnę me serce przebite
I przy moim imieniu – twoje inicjały.
STARA
SZKOŁA

REKLAMA

4

1

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie,
które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom
Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17
– do 22 maja.

2
3
4
5
6
7
8

Wyjątkowa nagroda dla rodziny!

1 – czytane dzieciom na dobranoc, 2 – bajkowy stwór ziejący ogniem, 3 – cukierek
z rulonika, 4 – w środku hot-doga, 5 – kontroler lub komedia Gogola, 6 – przy stole,
przy biurku, na widowni, 7 – dzierżawi lokal, 8 – bigos, gołąbki lub lazania.

Z okazji zbliżającego się Metropolitalnego Święta Rodziny czeka na Państwa wyjątkowa nagroda. Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą
wszystkie zagadki z majowego numeru Naszego
Zabrza Samorządowego, rozlosujemy rodzinny
weekend w zakopiańskiej Willi Swoboda. Termin do uzgodnienia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak,
aby utworzyły myśl Oscara Wilde’a, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 maja.

Swoboda wypoczynku, Swoboda smaków, Swoboda krajobrazów. Oddajemy do Państwa dyspozycji komfortowo wyposażone pokoje z widokiem
na Tatry. Serwujemy posiłki z kuchni tradycyjnej
oraz regionalnej. Dzięki dogodnemu położeniu
Willi możecie Państwo, spacerując, udać się do
centrum miasta lub na pobliskie szlaki tatrzańskie. Dodatkowo udostępniamy salę bilardową,
plac zabaw dla dzieci, połączenie internetowe
wi-fi. U nas spotkacie się z miłą i profesjonalną obsługą i przede wszystkim rozsądną ceną.
Więcej informacji na www.willaswoboda.pl,
u l . P a r d a ł ó w k a 7 3 , 3 4 - 5 00 Zakopane,
t e l . 1 8 2 0 1 - 1 5 - 2 0 l u b 502-626-948,
rezerwacja@willaswoboda.pl.
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kultura
59. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka rozstrzygnięty

Maski, Puenty i Nuty przyznane
Ponad tysiąc młodych artystów
prezentowało

swe

umiejętno-

ści podczas 59. Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej im. Norberta
Kroczka. Zwieńczeniem trwających
foto: Igor Cieślicki

kilka dni przesłuchań był Koncert
Galowy zorganizowany w Teatrze

Podczas Dni Teatru wystąpiło w tym roku
26 zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i ośrodków pracy pozaszkolnej. – To fantastyczne obserwować
pracę dzieci. One mają w sobie tyle wdzięku.
Widać, że wszystkie grupy bardzo angażują
się w to przedsięwzięcie – mówi zasiadająca
w jury Marzena Mikuła-Drabek, kierownik
muzyczny Teatru Nowego w Zabrzu.
Kolejną odsłoną Festiwalu był Dzień Tańca.
W pokazach wzięło udział 39 zespołów, 11
solistów i 8 duetów. – Oceniamy dobór repertuaru, technikę wykonania i ogólny wyraz artystyczny. Istotne są strój, oświetlenie,
zachowanie dzieci na scenie, wizerunek zespołu. To wszystko jest punktowane – tłumaczy organizująca Dzień Tańca Wioletta
Muzykant. Młodym uczestnikom entuzjazmu nie brakowało, choć wszyscy podkre-

foto: Igor Cieślicki

Nowym.

Festiwal ma już wieloletnią tardycję

ślali, że od wygranej ważniejsza jest świetna zabawa. – Tańcem zainteresowałem się
w wieku 13 lat. Zaczęło się od teledysków,
filmów tanecznych. Po dwóch latach treningów udało mi się dostać do formacji tanecznej, w której tańczę już od trzech lat. Taniec
to moja pasja, sposób na aktywne spędzanie
wolnego czasu. Lubię brać udział w przeglądach, można poznawać nowych ludzi i zdobywać kolejne doświadczenia. Poza tym, jak
się widzi tylu ludzi na widowni, to aż chce
się tańczyć – uśmiecha się Aron Zdziebło

z formacji
hip-hopowej
Just Kidding.
Najwięcej, bo
aż ponad czterystu uczniów, przyciągnęły Dni Muzyki. Na
scenie wystąpiło 21 zespołów wokalnych
i instrumentalnych, 65 solistów oraz dwa
duety wokalne. W kościele ewangelickoaugsburskim „Pokoju” zaśpiewał chór.

MM

Laureaci tegorocznego Festiwalu
Złote Maski
Zespół Teatralny „Kolorowe dzieciaki” (SP nr 1)
Grupa Teatralna „Raz, Dwa, Trzy” (SP nr 43)
Kabaret „Rokita” (Gimnazjum nr 29)
Zespół „Nic śmiesznego” (Zespół Szkół Katolickich)
Teatr Prawdziwny (MDK nr 2 oraz Centrum Edukacji i Rehabilitacji)
Teatr Eksperymentalny „Nieoetykietkowani” (OPP nr 3)
Złote Puenty
Crazy Monkeys (MDK nr 2)
Zespół Taneczny MAK III (MDK nr 1)

Patrycja Janusek (Studio Tańca Ulicznego OPP4-CET)
Kajetan Owczarek i Paweł Magiera (MDK nr 2)
Złote Nuty
Tomasz Białas (SP nr 24)
Aleksandra Rojek (Gimnazjum nr 16)
Natalia Zgadzaj (Prywatna Szkoła Muzyczna VENOS-STUDIO)
Jankle (MDK nr 1)
Trio Gitar Klasycznych Jacklyn Konieczka, Ola Szymala, Paweł Dziuk
(Yamaha Szkoła Muzyczna)
Grzegorz May (Liceum Katolickie)

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