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Innowacje z myślą o pacjentach
W Zabrzu otwarty został we wrześniu
Śląski Park Technologii Medycznych.
To pierwszy taki ośrodek w regionie.
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Na dobry początek
Przed nami trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego

Festiwal tradycyjnie już zainaugurowany zostanie 320 metrów pod ziemią,
w Komorze Badawczej nr 8 Kopalni
Guido. Na 23 października zaplanowano interaktywne przedstawienie
z udziałem publiczności. Połączy ono
abstrakcyjną sztukę malarskiego akcjonizmu oraz body paintingu z tańcem współczesnym w wykonaniu kultowego Art Color Ballet. Wszystko to
w harmonii z mistrzowską muzyką
Krzysztofa Pendereckiego i Antonína
Dvořáka w kunsztownej interpretacji Shanghai Quartett z Nowego Jorku
i klarnecisty Michela Lethieca. Uznany
w świecie muzyki klasycznej Shanghai
Quartett dodatkowo podkreśli swoje
orientalne korzenie, wykonując aranżacje chińskich melodii ludowych ze swojej najnowszej bestsellerowej płyty.
Dzień później w podziemiach Kopalni Guido, tym razem w nastrojowej
Sali Pomp, zabrzmią po raz pierwszy
dźwięki niezwykłego instrumentu. Będzie to zrekonstruowana przez Sławomira Zubrzyckiego, na podstawie projektu samego Leonarda da Vinci, viola
organista – smyczkowy instrument
klawiszowy mający w zamierzeniu
twórcy zastąpić całą orkiestrę. – Słuchacze będą mogli obejrzeć prezentację szkiców geniusza sprzed wieków oraz
film obrazujący proces rekonstrukcji tego
niesamowitego instrumentu. Zapowiada
się prawdziwy muzyczny „Kod Leonarda da Vinci”! – zapowiada Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.

Krzysztof Penderecki podpisuje kamień węgielny festiwalu swojego imienia

Wieczór poświęcony muzyce Jana Sebastiana Bacha, w roku jego 330. urodzin, poprowadzi Sławomir Zubrzycki,
który dzięki rekonstrukcji wyjątkowego instrumentu i swemu kunsztowi
wykonawczemu zyskał światowy rozgłos, a najważniejsze stacje telewizyjne, takie jak BBC, udokumentowały
jego dokonania.
„Koncert na trąbkę i orkiestrę” autorstwa Mistrza zabrzmi po raz pierwszy
w Polsce 25 października w Domu Muzyki i Tańca. Utwór napisany został dla
węgierskiego wirtuoza trąbki Gabora
Boldoczkiego, który wykona go z towarzyszeniem Sinfonietty Cracovii pod
dyrekcją Jurka Dybała. Koncert uświetni widowisko akrobatyczno-taneczne
w wykonaniu artystów sztuki ruchu Te-

atru Ocelot do dźwięków słynnego Bolera Maurice’a Ravela.
Festiwalowi towarzyszyć będzie przygotowana w podziemnych zakamarkach Kopalni Guido oraz w Domu Muzyki i Tańca wystawa manuskryptów
Krzysztofa Pendereckiego „Partytury”.
To oryginalne zapiski Mistrza, wizualizacja muzyki, która zadziwi swoją kolorystyką, perfekcją i sposobem zapisu. Z kolei 3 października, obok wylotu
Sztolni Królowa Luiza przy ul. Miarki,
przy dźwiękach muzyki Krzysztof Pendereckiego powstawać będzie okolicznościowy mural.
Bilety na festiwalowe koncerty dostępne są w kasach Kopalni Guido oraz
Domu Muzyki i Tańca. 

GOR

foto: Igor Cieślicki

To historyczne wydarzenie!
Polska premiera „Koncertu
na trąbkę i orkiestrę” Krzysztofa Pendereckiego będzie
miała miejsce podczas trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego – poziom 320
w Zabrzu. Wyjątkowych koncertów będzie można wysłuchać w Kopalni Guido oraz
Domu Muzyki i Tańca.

foto: Igor Cieślicki

Spotkanie z muzyką Mistrza

Koncert w podziemnych wyrobiskach Kopalni Guido
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Umowę podpisują prezydent Zabrza i nadburmistrz Essen

Ukoronowanie
wieloletniej przyjaźni
To zwieńczenie wieloletniej przyjaźni i działań, których historia liczy już ponad pół wieku. 11 września prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i nadburmistrz Reinhard Paß podpisali
umowę o partnerstwie Zabrza i Essen.
– Podpisanie umowy o partnerstwie
przejdzie do historii wieloletnich relacji między Zabrzem i Essen, wpisując
się w dobrosąsiedzkie stosunki Polski
z Niemcami, oparte na fundamencie europejskiej jedności. To wyjątkowe wydarzenie przypieczętowuje trwające ponad 60 lat współdziałanie wynikające
przede wszystkim z potrzeby ludzkich
serc. Umowa o partnerstwie wzbogaca
przyjaźń, z której jestem bardzo dumna – podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Nadburmistrz Reinhard Paß nie ma
wątpliwości, że oba miasta łączy wspólny kierunek, w którym dążą. Tym kierunkiem jest Europa. – Zabrze i Essen to
przede wszystkim europejskie miasta, które dzięki wzajemnym stosunkom tworzą
płaszczyznę do zbliżenia się ich mieszkańców. Gminy są platformą, z której europejskie idee otrzymywały ważne impulsy
i także w przyszłości będą je otrzymywać.
Oba miasta chcą również w przyszłości
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silniej korzystać ze środków Unii Europejskiej – zwraca uwagę Reinhard Paß.
Warto przypomnieć, że historia kontaktów między Zabrzem a Essen sięga czasów przedwojennych. Na bazie
tych kontaktów w 1953 r. Rada Miejska w Essen podjęła uchwałę o objęciu
patronatem wszystkich mieszkańców
Zabrza, którzy emigrowali do Zagłębia
Ruhry. Z przyczyn politycznych oficjalne kontakty między miastami nie były
możliwe do końca lat 80. Dopiero po
zmianie systemu politycznego w Polsce nowo wybrane władze samorządowe podjęły próby ich wznowienia.
W czerwcu 2000 r. doszło do pierwszej
oficjalnej wizyty prezydenta Zabrza
w Essen. Rok później do Zabrza przyjechał nadburmistrz Essen. Wizyta ta
była m.in. okazją do przekazania na
rzecz szpitala w Biskupicach wartego
1,5 mln zł tomografu komputerowego
ufundowanego przez Fundację Sióstr
Elżbietanek z Essen.

foto: Natalia Wojtoń / MBP w Zabrzu

Wokół nas

wokół nas

Essen, Kaliningrad, Lund,
Opava, Rotherham,
Rovereto, Równe,
Sangerhausen, Seclin,
Trnava, Zahlé

foto: Natalia Wojtoń / MBP w Zabrzu

Miasta partnerskie
i zaprzyjaźnione Zabrza
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działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Szczególnie intensywna stała
się wymiana doświadczeń w zakresie turystyki przemysłowej.
Essen, podobnie jak
Zabrze, ma bowiem
swoją perełkę na szlaku zabytków techniW Essen wystąpiła orkiestra Henryka Mandrysza...
ki. To Zollverein – barZgodnie z podpisaną 11 września umodzo dobrze zachowany
wą, współpraca obu miast ma dotyXIX-wieczny
kompleks
...i chór Resonans con tutti
czyć przede wszystkim nauki, medycyobejmujący kopalnię węny, kultury, oświaty, turystyki, spotkań
gla kamiennego i koksownaszej we- mieszkańców oraz wymiany młodzieży
nię. Po zamknięciu został on
w n ą t r z u n i j - i sportu. Podpisaniu dokumentu towaobjęty opieką konserwatorską,
nej wspólnoty, która rzyszyły występy chóru Resonans con
a dziś jest jedną z głównych atrakcji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Prze- obecnie udźwignąć musi ciężar odpo- tutti oraz Górniczej Orkiestry Dętej
mysłowego (ERIH), do którego należy wiedzialności za propagowanie idei wol- Makoszowy. W ratuszu w Essen zapreności, demokracji i humanitaryzmu – zentowana została także wystawa prac
również Kopalnia Guido.
– Przejście od relacji opiekuńczych do zwraca uwagę prezydent Małgorzata laureatów 18. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. 
GOR
partnerstwa symbolizuje umacnianie Mańka-Szulik.
u

foto: Natalia Wojtoń / MBP w Zabrzu

Essen – miasto o wielu obliczach
Essen to główny ośrodek przemysłowy i handlowy Zagłębia Ruhry.
Ma 210 km kwadratowych powierzchni i ponad 579 tysięcy mieszkańców, co stawia je pod względem liczby ludności na dziewiątym
miejscu wśród niemieckich miast. Essen jest siedzibą wielu firm,
m.in. takich jak RWE, HOCHTIEF, Aldi-Nord czy ThyssenKrupp. Tu
ulokowane są ważne instytucje finansowe i handlowe oraz ośrodki
naukowo-badawcze, odbywają się międzynarodowe targi.
W 2006 r. Essen zostało wybrane Europejską Stolicą Kultury 2010.
Do najważniejszych zabytków miasta należą m.in. pochodząca z XI
wieku katedra, stara synagoga, kompleks Zollverein, znane na całym świecie muzeum malarskie Folkwang czy park Gruga, powstały
na bazie wielkiej wystawy ogrodnictwa, która po raz pierwszy odbyła się w tym miejscu w 1929 r. Warte odwiedzenia są także teatr operowy Aalto, teatr muzyczny Colosseum, teatr miejski Grillo,
Filharmonia Esseńska, a także znajdujące się na południu miasta
zabytkowe dzielnice Werden i Kettwig z terenami wypoczynkowymi
w okolicy zbiorników wodnych.
Nasze Zabrze Samorządowe 10/2015
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Ponad pięć tysięcy zabrzan wzięło udział w tegorocznych Skarbnikowych Godach

foto: Igor Cieślicki

– Wrażenia są super, bardzo nam się
podoba. Kiedyś sami braliśmy udział
w Skarbnikowych Godach, w tym roku
przyszliśmy już z kolejnym pokoleniem.
Nasz syn chodzi do przedszkola, które
uczestniczyło w paradzie, a my mu towarzyszymy – mówią Marta i Łukasz
Oleksiewiczowie, rodzice 3-letniego
Jonatana.

Marta i Łukasz Oleksiewiczowie

– W szkole też się przebieraliśmy. To świetna zabawa. A teraz wymyślaliśmy stroje
dla dzieci – uśmiechają się Agnieszka
i Rafał Klyszczowie, którzy na urodzinowy piknik przyszli z niespełna roczną Julią i 3,5-letnim Bartoszem. – Córka jest jeszcze malutka, więc może nie do
końca rozumie tę całą zabawę, ale syn
bardzo lubi się przebierać i to dla niego
frajda. Z okazji urodzin życzymy miastu,
by dalej się rozwijało, żeby zawsze pamiętało o najmłodszych mieszkańcach i żeby
z myślą o nich powstawało więcej placów
zabaw i atrakcji dla dzieci – dodają.
Tegoroczna parada odbywała się pod
hasłem „Bajkowo, filmowo”. W korowodzie można było spotkać księżniczki, czarodziejki, superbohaterów, a nawet... całą wioskę smerfów. Wśród
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Delegacje z miast partnerskich w barwnym korowodzie

uczestników Skarbnikowych Godów nie
mogło zabraknąć gości z partnerskich
i zaprzyjaźnionych miast Zabrza. Były
delegacje z niemieckiego Essen, włoskiego Rovereto, szwedzkiego Lund,
słowackiej Trnavy i francuskiego Seclin.
– Atmosfera tego święta jest genialna. Byłem już na 92. urodzinach Zabrza i cieszę
się, że mogę być tu ponownie. To piękne,
że coraz więcej ludzi przychodzi. Widzę
jeszcze więcej osób niż w zeszłym roku
i cieszę się, że są tak wspaniale poprzebierani. Bardzo mi się to podoba – mówi
Rudolf Jelinek, burmistrz Essen, które
od 11 września jest formalnie partnerskim miastem Zabrza.

foto: Igor Cieślicki

Mijają 93 lata od nadania
Zabrzu praw miejskich. Urodziny naszego miasta tradycyjnie już świętowaliśmy
w ostatni weekend września.
W ramach sobotnich Skarbnikowych Godów ulicami
przeszła barwna parada. Do
wieczora bawiliśmy się na
pikniku rodzinnym w parku
przy ul. Dubiela.

foto: Igor Cieślicki

Urodziny wśród przyjaciół

Agnieszka i Rafał Klyszczowie
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W parku Poległych
Bohaterów przy ul.
Dubiela czekało na uczestników parady około 60
stoisk. Były warsztaty
artystyczne,
kącik dla miłośników czworonogów i ciekaweprezentacje.
W wielkim kotle przygotowywano 300
litrów
żuru,
którego każdy chętny mógł
spróbować. Na
najmłodszych
czekały dmuchane
zjeżdżalnie, tor z samochodami i kino 7D.
Maluchy mogły obejrzeć interaktywną bajkę „Mały Książę”.
Tradycyjnie już poznaliśmy laureatów
konkursu na najbardziej oryginalny
strój. Indywidualne nagrody otrzymali

wokół nas
Franciszek Sobkow z Przedszkola nr 1,
Paweł Jońca ze Szkoły Podstawowej nr
24, Mateusz Pilny z Gimnazjum nr 12,
Andżelika Kamińska z Zespołu Szkół
nr 42 oraz Irena Wiśniewska w kategorii osób dorosłych. Nagrody zespołowe przypadły w udziale Szkole Podstawowej nr 16 i OSSP Gimnazjum nr 18.
z yb
ysz

foto: Igor Cieślicki
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foto: Igor Cieślicki

W Skarbnikowych Godach wzięła udział cała wioska Smerfów
Gwiazdą wieczoru był zespół Myslovitz
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Najbardziej oryginalnie przebrani uczestnicy parady na scenie

Wyróżnienie przyznane zostało Zespołowi
Szkół
W parku ugotowano
Ogólnokształ
300 litrów żuru
cących nr 12.
– Brałam już
udział w tym
konkursie podczas poprzednich edycji, ale
nie udało mi się
zdobyć nagrody.
Ten strój to mój pomysł od początku do
końca. Przebrałam się
za jesień. Do skomponowania stroju użyłam między
innymi warzyw. Zaskoczyła mnie
ta nominacja, a jeszcze bardziej to, że zajęłam pierwsze miejsce. Bardzo się cieszę
– uśmiecha się Irena Wiśniewska.

Mateusz Pilny przebrał się za drwala
z bajki o Czarnoksiężniku z krainy Oz.
– Pomysł podsunęła
mi moja nauczycielka,
Na czele parady szły mażoretki
strój
przygotowywałem
z mamą. Cieszę się, że spodobał się na tyle, że wygrałem.
Brałem już udział wcześniej w Skarbnikowych Godach, ale po raz pierwszy
mój udział okraszony został zdobyciem
pierwszego miejsca – podkreśla zadowolony Mateusz.
– To najpiękniejszy dzień w kalendarzu.
Dzień, w którym zabrzanie bawią się
wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Europy. Dziękuję dzieciom, że tak pięknie się
poprzebierały. Dziękuję młodzieży, nauczycielom, rodzicom, wszystkim mieszBieg ze Skarbnikiem w parku Pileckiego
kańcom za to, że przez cały rok potrafifoto: Jerzy Przybysz

f ot o

my razem bardzo intensywnie pracować,
a teraz wspólnie się bawić – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Na urodzinowej scenie mogliśmy zobaczyć laureatów Zabrzańskiego Festiwalu Tańca „Igraszki” oraz Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka. Zagrały zespoły The Chance, Marek Piowczyk Trio, Bartek Słatyński i Radiooaktywni. Gwiazdą wieczoru
była grupa Myslovitz. Piknik zakończył
urodzinowy pokaz sztucznych ogni.
Z kolei w parku im. rtm. Witolda
Pileckiego zorganizofoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
wany został wpisujący się również
w Święto Miasta Bieg ze
Skarbnikiem.  MM
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Koncert Galowy w Domu Muzyki i Tańca był zwieńczeniem obchodów 93. urodzin Zabrza

Podczas Koncertu Galowego usłyszeliśmy Filharmonię Zabrzańską i chór Resonans con tutti
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Mam sentyment do Zabrza
Małgorzata
Kidawa-Błońska
marszałek Sejmu
– W każdym mieście, w każdym samorządzie potrzebujemy spojrzenia
na to, co zrobiliśmy. Święto miasta jest do tego znakomitą okazją. Widać, że w Zabrzu zrobiono bardzo, bardzo dużo. Czasem
mieszkańcy nie zwracają na pewne rzeczy uwagi i dopiero gdy zobaczą, ile
w ciągu roku w ich mieście się działo,
zupełnie inaczej patrzą na jego rozwój.
Osobiście bardzo lubię Zabrze, a do
Domu Muzyki i Tańca mam szczególny
sentyment. Byłam tu na kilku wspaniałych koncertach. Tutaj także, kiedy jeszcze byłam producentem filmowym, kręciliśmy jedną z trudniejszych scen do
„Skazanego na bluesa”.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

dzo wzruszona. Od teraz 93 będzie dla
mnie szczęśliwą liczbą – uśmiecha się
Monika Burdyszek.
– Cieszę się niezmiernie. Powtarzam sobie
zawsze za Wojtkiem
Młynarskim – „róbmy
swoje”. Fantastyczne
jest to, że ktoś tę naszą
pracę docenia. My służymy widzom. Kochamy to, co robimy
dla nich. Jestem bardzo szczęśliwa
z otrzymania tej nagrody – podkreśla
Danuta Lewandowska.
– Bardzo się cieszę, że
zostałem doceniony.
Na pewno pobudzi
mnie to do dalszego
działania. Nie chcę
przecież zakończyć festiwalu na dwudziestu
dotychczasowych edycjach. Będę się starał, w miarę moich możliwości, zapra-

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Nagrody w dziedzinie kultury otrzymali Monika Burdyszek z Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych, założycielka i kierownik chóru Cantores
don Bosco, Danuta Lewandowska, aktorka Teatru Nowego w Zabrzu oraz
Waldemar Krawiec, pomysłodawca
i organizator Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. ks. Antoniego Chlondowskiego, którego 20. edycja miała miejsce w tym roku.
– To dla mnie podsumowanie dotychczasowej
działalności.
Muszę powiedzieć, że
było warto pracować
z młodzieżą i robić to,
co robię. Jestem bar-

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i burmistrz Rudolf Jelinek w Domu Muzyki i Tańca

foto: Igor Cieślicki

Najsłynniejsze utwory chóralne oraz kompozycje Wojciecha Kilara w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej i chóru Resonans con tutti zabrzmiały w Domu Muzyki
i Tańca podczas Koncertu Galowego z okazji 93. rocznicy
nadania Zabrzu praw miejskich. Podczas uroczystości
wręczone zostały Nagrody
Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury, nauki i medycyny
oraz przedsiębiorczości.

foto: Igor Cieślicki

Nasz wspólny dom Europa

foto: Igor Cieślicki

nie przystąpili. To, co zostało po armatach z brązu, wykorzystano do odlania
pięknego dzwonu pokoju, który bije każdego dnia o godzinie 21 i przypomina
tych wszystkich, którzy polegli za wolność i pokój. Dzwon przypomina o tym,
że trzeba tworzyć relacje oparte na pokojowym dialogu, bo tylko wtedy ludzie
mają szansę być szczęśliwi – dodaje.
Święto Miasta było okazją do symbolicznego potwierdzenia partnerstwa
Zabrza i Essen. Dokument podpisali
na scenie DMiT prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik i burmistrz Rudolf Jelinek.

Laureaci nagród w dziedzinie przedsiębiorczości

życzę wszystkiego dobrego z okazji urodzin miasta – mówi burmistrz Rudolf
Jelinek.
– Będziemy nadal pracować nad rozwojem medycyny, nauki, turystyki przemysłowej, sportu, kultury, ale też będziemy
patrzyli na to, co dzieje się w Europie.
Będziemy chcieli dołożyć swoją cegiełkę do wzmocnienia dobrych klimatów
w Europie – podsumowuje prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Burmistrz Essen Rudolf Jelinek

– Umowa partnerska między Essen a Zabrzem wywołała w naszym mieście dużo
pozytywnych emocji. Wyrazem tego jest
chociażby fakt, że uchwała dotycząca
tego partnerstwa została podjęta jednomyślnie. Dzięki tej umowie stosunki między naszymi miastami podniosły się na
jeszcze wyższy poziom. Zabrze bardzo
się zmienia. Życzę miastu, żeby ten proces dalej trwał, a mieszkańcom Zabrza

Prof. M. Zembala z żoną i Jan Kidawa-Błoński

foto: UM Zabrze

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

szać jeszcze ciekawszych wykonawców
i nadal rozwijać ten festiwal – zapowiada Waldemar Krawiec.
Wyróżnienia w dziedzinie przedsiębiorczości trafiły w tym roku do firm
Mostostal Zabrze i Zarys International
Group. Wyróżnienie w zakresie nauki
i medycyny otrzymał prof. Jan Marciniak, dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
– Jest mi niezmiernie
miło, że znalazłem się
w gronie osób tworzących nowoczesne Zabrze. Nie ma dziś nowoczesnej medycyny
bez bioinżynierii –
zwraca uwagę prof. Jan Marciniak.
Podczas niedzielnego Koncertu Galowego na widowni Domu Muzyki i Tańca zasiedli m.in. przedstawiciele świata
kultury i nauki, biznesu oraz delegacje
miast zaprzyjaźnionych z Zabrzem.
– Jestem niezmiernie
wzruszona. Widzę wielu
zabrzan, którzy czynnie
uczestniczą w tym święcie. Jest to dla mnie niezwykłe, bo jestem tu
pierwszy raz. A przecież
Zabrze z Rovereto łączy już bardzo dużo
– podkreśla wiceburmistrz Cristina Azzolini. – Rovereto jest niedużym miastem,
w którym przed około stu laty wydarzyło
się coś ważnego. Po pierwszej wojnie
światowej pewien ksiądz wpadł na ciekawy pomysł, do którego mieszkańcy czyn-

foto: Igor Cieślicki

wokół nas

Goście urodzin Zabrza przed ratuszem przy ul. Religi
Nasze Zabrze Samorządowe 10/2015

9

Komisja Budżetu i Inwestycji
8.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.10 godz. 16.00 – informatyzacja Zabrza; realizacja Krajowych Ram Interoperacyjności; telemedycyna w Szpitalu
Miejskim Sp. z o.o.

Za nami wrześniowa sesja Rady Miasta

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
6.10 godz. 16.00 – inwentaryzacja drzewostanu po robotach w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
8.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
7.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.10 godz. 16.00 – organizacje pozarządowe w Zabrzu – aktualny stan, dofinansowanie zadań.
Komisja Oświaty i Wychowania
7.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.10 godz. 18.00 – projekt budżetu na
2016 r. – budżet oświaty – planowane inwestycje, remonty.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
5.10 godz. 17.00 – budowa stadionu
Górnika Zabrze – stopień zaawansowania, finansowanie, przewidywany czas
zakończenia inwestycji, oddanie do
użytkowania.
7.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
7.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
5.10 godz. 15.00 – stan bezpieczeństwa
w dzielnicach – spotkanie z przewodniczącymi Rad i Zarządów Rad Dzielnic.
Komisja Rewizyjna
8.10 godz. 15.00 – weryfikacja dotacji
otrzymanych z miasta w 2014 roku przez
losowo wybrane dwa kluby sportowe.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
7.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
13.10 godz. 16.00 – dotacje na działania
sportowe w latach 2012-2015. Plan budżetowy na rok 2016. Spotkanie z klubami i stowarzyszeniami sportowymi.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
08.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.10 godz. 16.00 – informatyzacja Zabrza; realizacja Krajowych Ram Interoperacyjności; telemedycyna w Szpitalu
Miejskim Sp. z o.o.
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We wrześniu radni głosowali nad dziewięcioma projektami uchwał

foto: Jerzy Przybysz

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

W oświatowych klimatach
Działania podejmowane w zabrzańskiej oświacie oraz podpisanie
umowy o partnerstwie Zabrza i Essen to niektóre z tematów podjętych podczas wrześniowej sesji Rady Miasta. Pod obrady trafiło
ogółem dziewięć projektów uchwał.
– Zaplanowaliśmy na ten rok szkolny 4241
miejsc w przedszkolach oraz 85 w oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych. Liczba przyjętych
dzieci to 4179 w przedszkolach i 76 w oddziałach – wyliczała podczas sesji Ewa
Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Widzimy wzrost liczby uczniów w technikach, w stosunku do roku poprzedniego –
zwracała uwagę Ewa Wolnica.
Za udzielane wsparcie dziękowała zabrzańskiemu samorządowi Jolanta Kosczielny, dyrektor Przedszkola nr 48
z Oddziałami Integracyjnymi. – Nasze
dzieci są teraz numerem jeden w całej Europie – mówiła dyrektor placówki, która otrzymała tytuł „Szkoły dziesięciolecia w Polsce”. Przedszkole otrzymało
prestiżowy tytuł za sukcesy i zaangażowanie w rozwój programu eTwinning
w Polsce. – W różnych grupach wiekowych realizowaliśmy projekty o tematyce ekologicznej, naukowej, językowej, historycznej, przyrodniczej czy promującej
czytelnictwo wśród dzieci – tłumaczy Jolanta Kosczielny. Zabrzańska placówka
włączyła się do programu eTwinning
w 2006 r.
Podczas sesji radni głosowali nad dziewięcioma projektami uchwał. Wśród
nich znalazł się projekt zmian w budże-
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cie miasta na 2015 r. oraz przyjęcie Lędzin do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. Głosowano też nad
ustaleniem zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych, a także
pozbawieniem kategorii gminnej drogi
publicznej ul. św. Marcina oraz odcinków dróg ul. Poprzecznej i Juliana Tuwima, poprzez wyłączenie z użytkowania.

SOR

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

Październik

1 (czw.) Dariusz Walerjański
5 (pn.)	Elżbieta Adach
Rafał Marek
8 (czw.) Krzysztof Partuś
15 (czw.) Antoni Strzoda
Dariusz Walerjański
19 (pn.) Janusz Bieniek
Damian Trześniewski
Łucja Chrzęstek-Bar
22 (czw.) Alojzy Cieśla
26 (pn.) Mirosław Dynak
Joachim Wienchor
Jan Dąbrowski

wokół nas
W niedzielę, 25 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP

Ponad 137 tysięcy mieszkańców Zabrza uprawnionych jest do
wzięcia udziału w październikowych wyborach parlamentarnych. W naszym mieście wyznaczono 91 obwodów głosowania.
Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21.
W tych godzinach
głosujemy:

7.00-21.00

Takie są liczbY:

91

obwodów do głosowania
wyznaczono w Zabrzu

13

z nich to obwody
zamknięte

137 158

osób uprawnionych jest
do głosowania w Zabrzu*
*

wg stanu na 24 września 2015 r.

do tego dnia zgłaszać można
zamiar głosowania korespondencyjnego; zgłoszenia w tej
sprawie przyjmowane są w pok.
111 w Urzędzie Miejskim przy
ul. Powstańców Śląskich 5-7,
w poniedziałki 7.30-17.00, od
wtorku do piątku 7.30-15.30

16 października

foto: UM Zabrze

Każdy z wyborców może oddać głos
w lokalu swojej obwodowej komisji wyborczej. Informacje na temat komisji
podawane są do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia zawierającego numery, granice oraz siedziby
komisji. Głosować można osobiście,
korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Głosowanie przez pełnomocnika
oraz korespondencyjne jest możliwe
drugi raz w historii polskich wyborów. Wyborca może głosować również
w wybranym przez siebie lokalu wy-

12 października

borczym na obszarze gminy, w której
stale zamieszkuje lub w której będzie
przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do
spisu wyborców.
Każdy z wyborców otrzyma różnokolorowe karty do głosowania – inną do
Sejmu, inną do Senatu. Będziemy mogli wybrać określonego kandydata,
stawiając na karcie głosowania znak
„X” obok jego nazwiska. Głosować
można tylko na jedną osobę. Postawienie znaku „X” przy więcej niż jednym
kandydacie albo brak znaku powoduje
nieważność głosu. 
MM

do tego dnia przyjmowane są
wnioski dotyczące głosowania
przez pełnomocnika; można je
składać w pok. 107 w Urzędzie
Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku
do piątku 7.30-15.30

20 października
do tego dnia przyjmowane są
wnioski o dopisanie do spisu
wyborców w przypadku chęci
głosowania w innym lokalu
wyborczym niż właściwy dla
miejsca zamieszkania; wnioski
składa się w pokoju 112 w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki
7.30-17.00, od wtorku do piątku
7.30-15.30

23 października

Naprzeciw niepełnosprawnym
Osoby niepełnosprawne mogą pod numerem telefonu 32 27397-03 lub 32 373-34-68 uzyskać informacje o właściwym dla siebie
obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych
znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
w wybranym obwodzie głosowania.
Osoba niepełnosprawna może głosować w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille’a.

do tego dnia przyjmowane są
wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania;
z zaświadczeniem takim można
głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za
granicą lub na polskim statku
morskim; wnioski składa się
w pok. 110 w Urzędzie Miejskim
przy ul. Powstańców Śląskich
5-7, w poniedziałki 7.30-17.00,
od wtorku do piątku 7.30-15.30
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Ważne daty

Wybieramy posłów i senatorów

wokół nas
Park przy kościele Bożego Ciała otrzymał imię kardynała Augusta Hlonda

Uroczystość nadania imienia przyciągnęła tłumy mieszkańców

Był pierwszym biskupem diecezji katowickiej, prymasem
Kościoła katolickiego w Polsce, przez lata duchowym
przywódcą naszego kraju.
Kardynał August Hlond został
patronem parku przy kościele
Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach. Uroczystość nadania
imienia wpisała się w obchody 90-lecia istnienia parafii.

gólnie bliskie – dodaje pani prezydent.
Położony pomiędzy ulicami Paderewskiego, Miłą i Olsztyńską park otrzymał imię kardynała Augusta Hlonda
podczas obchodów 90-lecia istnienia
parafii Bożego Ciała w Kończycach.
– Erygowania parafii dokonał właśnie
ksiądz kardynał August Hlond. Jest ona
o kilka miesięcy starsza od diecezji, która również została ustanowiona przez
kardynała Augusta Hlonda. Pierwszy
proboszcz naszej parafii, ksiądz Karol
Skupin, został mianowany przez księ-

– Jako mieszkańcy Zabrza cieszymy się, że
udało nam się znaleźć odpowiednią przestrzeń, która zostanie powierzona opiece
kardynała ze Śląska. Niezwykłego człowieka. Dziś wracamy do jego myśli o rodzinie, ojczyźnie, wartościach – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki tej inicjatywie ta niesamowita postać, ten wyjątkowy Polak, będzie nam bliższy. To przecież człowiek,
który nie tylko na Śląsku walczył o Śląsk,
nie tylko w Polsce walczył o Polskę, ale
wszędzie, gdzie był, tak pięknie mówił
o Polsce, tak pięknie o nią zabiegał. Dla
mnie to postać szczególna. „Nie odrodzi
się kraj, dopóki nie odrodzi się rodzina”
– te słowa księdza kardynała są mi szcze-

Do 16 października w galerii
Miejskiego Ośrodka Kultury
oglądać można wystawę „Życie
kardynała Augusta Hlonda”.
Zgromadzono na niej archiwalne fotografie i dokumenty
przybliżające postać niezwykłego Ślązaka. Ekspozycję otwarto w ramach Kawiarenki
z oknem na świat, której gościem był Czesław Ryszka, autor książki „Prymas ze Śląska.
Sługa Boży Kardynał August
Hlond (1881–1948)”.

12

dza kardynała, wówczas jeszcze biskupa – opowiada ks. Andrzej Żmuda, proboszcz parafii Bożego Ciała. – Dzisiejsze
wydarzenie jest ważne nie tylko dla parafii, ale i dla całego miasta. Przede wszystkim honorujemy Ślązaka. Wybitną postać nie tylko jeżeli chodzi o Kościół, ale
i naszą ojczyznę. To wielki człowiek, który
uczył patriotyzmu, miłości do ojczyzny,
ale też był wspaniałym organizatorem –
zwraca uwagę ks. Andrzej Żmuda.
Proboszcz podkreśla, że nauczanie kardynała Augusta Hlonda idealnie pasuje

Odwiedź wystawę
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foto: Igor Cieślicki

Abp Wiktor Skworc i ks. Andrzej Żmuda

foto: Jerzy Przybysz

foto: Igor Cieślicki

Uczciliśmy pamięć k

wokół nas

foto: Jerzy Przybysz

Zdaniem mieszkańców

kardynała ze Śląska

foto: Igor Cieślicki

Iwona Holeczek z synem
– To bardzo ładne miejsce. Często tu
bywam, bo chodzę do tego kościoła.
Dobrze, że pomyślano o tym, aby je
uporządkować w taki sposób, że zadbano o ławki. Rodzice, którzy przyjdą
na mszę z dziećmi w wózkach i będą
zmuszeni wyjść na zewnątrz, nadal
będą mogli uczestniczyć we mszy. Dzisiejsza uroczystość to bardzo ważne
wydarzenie dla mieszkańców naszej
dzielnicy.

O piękną oprawę zadbali soliści

do współczesnych czasów. – To, co mówił, stale musimy wdrażać w życie i uczyć
tego. Mamy nadzieję, że parafia w Kończycach przyczyni się do przypomnienia
jego myśli – dodaje ks. Andrzej Żmuda.
Podczas zorganizowanej 19 września
uroczystości odsłonięta została pamiątkowa tablica. Posadzono też symboliczne dęby. – Dęby to drzewa niezwykłe. To synonim siły, stałości, wytrwałości,
drzewa, które opierają się wszelkim przeciwnościom i burzom, opierają się historii. Kardynał August Hlond jest właśnie
niczym ten dąb, który wyrósł na śląskiej
ziemi. To drzewo będzie przypominało
jego posługę tutaj. Bardzo dziękuję za
nadanie imienia kardynała Hlonda temu
miejscu. On wpisuje się w historię naszej
małej ojczyzny, ale też samych Kończyc.
Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za to, że
budował struktury Kościoła na Górnym

Śląsku. Do dzisiaj korzystamy z decyzji,
które wówczas podejmował – mówi arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita
katowicki.
– Jego wskazówki, jak należy żyć, jak należy postępować, żeby życie miało wyjątkową wartość, są czymś cennym,
szczególnie dla młodego pokolenia – zaznacza Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta.
Obchody 90-lecia istnienia parafii Bożego Ciała uświetniły koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej. Wystąpili również soliści Iwona
Socha (sopran), Adam Zdunikowski (tenor) i Adam Szerszeń (baryton).
Przypomnijmy, że kardynał August
Hlond w styczniu 1926 r. został pierwszym biskupem diecezji katowickiej, do
której należą Kończyce. Pół roku później papież Pius XI mianował go prymasem Polski. O nadanie jego imienia
parkowi w Kończycach wnioskowała miejscowa Rada Dzielnicy. To „syn
ziemi śląskiej, salezjanin, pierwszy biskup katowicki, prymas Kościoła katolickiego w Polsce. Jeden z najwybitniejszych Polaków, prawdziwy przywódca
duchowy Polski w latach 1926–1948” –
czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady
Miasta o nadaniu parkowi imienia kardynała Augusta Hlonda. 

MM

foto: Jerzy Przybysz

foto: Igor Cieślicki

W kościele Bożego Ciała zagrała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej

Beata Hoszkiewicz z córką
i wnuczkami
– Bardzo się cieszę, że mamy w Kończycach miejsce poświęcone kardynałowi Augustowi Hlondowi, wielkiemu
człowiekowi i patriocie. To nasza parafia. Będę tu często przychodzić razem
z dziećmi. Okolica jest zielona, czysta,
sprzyja spacerom. Pochodzę z Rudy
Śląskiej, a w Kończycach mieszkam od
wielu lat. Lubię tę dzielnicę, dobrze mi
się tu mieszka.
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wokół nas
W październiku przypada jubileuszowy XV Dzień Papieski

W październiku obchodzić będziemy jubileuszowy XV Dzień
Papieski. W tym roku obchodom towarzyszy hasło „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.
Z okazji Dnia Papieskiego w Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaplanowano wyjątkowy
koncert. Wystąpi chór Magnificat. Na
koncert zapraszają MGW oraz Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po koncercie
zaplanowano biesiadę w stylu śląskim.

Będzie też okazja do zwiedzania ekspozycji muzeum. Chętni będą mieli
możliwość wsparcia programu stypendialnego Fundacji. Funduszem stypendialnym objętych jest już blisko 2,5 tysiąca osób, które otrzymują wsparcie
od gimnazjum do ukończenia studiów.
Prowadzenie tak dużego programu jest
możliwe jedynie dzięki ofiarności osób,
które podczas Dnia Papieskiego, i nie
tylko, wspierają finansowo tę inicjatywę. Od 4 do 22 października przeprowadzana będzie zbiórka publiczna na
rzecz stypendystów, którzy są nazywani „żywym pomnikiem świętego Jana
Pawła II”. Początek koncertu w gmachu

foto: archiwum brata Mariana Markiewicza

Muzyką uczcimy Ojca Świętego

muzeum przy ul. 3 Maja 19 w niedzielę,
11 października, o godzinie 17. 
GOR

Dwanaście nowych radiowozów dla zabrzańskiej policji

Pomogą skutecznie zadbać o bezpieczeństwo

Dziewięć aut już trafiło do komendy
i komisariatów. Pozostałe trzy policjanci dostaną do końca tego roku. Jednorazowego odnowienia taboru na tak
dużą skalę jeszcze w zabrzańskiej jednostce nie było.
– Radiowozy poprawią naszą skuteczność
w działaniu, a to przecież jest priorytetem –
mówił młodszy inspektor Dariusz Wesołowski, komendant miejski policji w Zabrzu. – Dwanaście nowych samochodów
to duże wzmocnienie naszej floty. Jesteśmy
dzięki temu w stanie odmłodzić nasz tabor
samochodowy, w którym niestety są jeszcze pojazdy służbowe mające nawet po 15
lat i przebiegami sięgające ponad 300 tysięcy kilometrów. Te auta są wysłużone,
ich stan techniczny jest już zły, często coś
się psuje. Dzięki pozyskaniu nowych ra-
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foto: Igor Cieślicki

Dziewięć z nich jest oznakowanych, pozostałe trzy to
samochody „cywilne”. Zabrzańscy policjanci dostali do
dyspozycji nowe radiowozy.
Auta kosztowały ponad 700
tysięcy złotych, a ich zakup
w połowie został sfinansowany przez samorząd.

Dziewięć aut już trafiło do zabrzańskiej jednostki, pozostałe policjanci dostaną do końca roku

diowozów możemy usunąć z naszej floty
najgorsze pojazdy – dodaje komendant.
Zakup nowych radiowozów to koszt
przeszło 700 tys. zł. Połowę tej kwoty
przekazało miasto. Łącznie zabrzański
samorząd wsparł w tym roku policję
kwotą prawie 1,5 mln zł. Z tych pieniędzy sfinansowane zostały m.in. dodatkowe patrole, dofinansowano też
termomodernizację komendy i komisariatów.
– Dla mieszkańców Zabrza bezpieczeństwo to bardzo istotny obszar życia, dlatego miasto z dużą dbałością spogląda
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w kierunku służb i wysiłku, jaki wkładają
w codzienną pracę. Współpraca miasta
z komendą układa się bardzo dobrze.
Dziś Zabrze należy do jednego z bardziej
bezpiecznych miast w aglomeracji śląskiej. To efekt tej współpracy, ale żeby
mieć efekty, trzeba mieć narzędzia. Dlatego oddajemy w ręce funkcjonariuszy
kolejne radiowozy – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Nowe radiowozy to samochody marki
Kia oraz Opel. Zabrzańska policja ma
w tej chwili do dyspozycji 62 auta i dwa
motocykle. 
SOR
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Wybieramy projekty w ramach drugiej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

Decyduj o tym,
jak zmienia się Twoja okolica

Spośród 128 wniosków zakwalifikowanych do głosowania
mieszkańcy wybiorą projekty,
które zostaną zrealizowane
w ramach drugiej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Do podziału są
cztery miliony złotych. Swoje
głosy będzie można oddawać
do 8 października.
W drugiej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy
przedstawili ogółem 139 projektów
o łącznej wartości prawie 31,5 mln zł.
Wymogów formalnych nie spełniło jedenaście z nich. O tym, które z pozostałych zostaną zrealizowane, zdecydują w głosowaniu sami mieszkańcy.
Przypomnijmy, że w pierwszej edycji przedsięwzięcia swoje zdanie wyraziło 17,3 procent zabrzan. To jedna z najwyższych frekwencji w kraju,
wśród miast realizujących budżety obywatelskie. Do realizacji skierowano trzynaście projektów. Pierwsze
z nich są już finalizowane.

Poznaj zgłoszone
projekty
L i s tę i o p i s y w s z y s t k i c h
projektów poddanych pod
głosowanie mieszkańców
można znaleźć na stronie internetowej www.um.zabrze.pl
w zakładce „Budżet partycypacyjny”.
– Zabrzański budżet partycypacyjny pokazuje, że mieszkańcom naszego miasta
nie brakuje ciekawych i wartościowych
pomysłów, służących poprawie jakości życia w poszczególnych dzielnicach.

Ważne daty:

28 września –
8 października

głosowanie mieszkańców

19 października
ogłoszenie wyników
głosowania

Jak głosować?
Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego poprzez standardowe przeglądarki
stron www. W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkaniec podaje imię, nazwisko, numer PESEL oraz składa oświadczenie o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją
procedury budżetu partycypacyjnego. Opcjonalnie mieszkaniec
może podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane potwierdzenie głosowania. Zostaną także wyznaczone dodatkowo publiczne miejsca, w których udostępnione zostaną stanowiska
umożliwiające głosowanie. Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może głosować raz, wskazując co najwyżej
trzy projekty, przyznając każdemu z nich punkt. Do realizacji zostaną
skierowane projekty, począwszy od najwyżej ocenionego, aż do wyczerpania puli pieniędzy.

Dziękuję wszystkim za poświęcony czas,
zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie poszczególnych projektów.
Mieszkańcy kolejny raz udowodnili, że są
kreatywni i chcą mieć wpływ na to, jak
wygląda i funkcjonuje nasze miasto. Zachęcam wszystkich zabrzan do głosowania w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. Na pewno warto – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W drugiej edycji przedsięwzięcia
z trzech do czterech milionów złotych
wzrosła pula pieniędzy oddanych do
dyspozycji mieszkańców. Zmieniono
także zasady podziału tych środków.
Duże dzielnice dostaną 2,7 mln zł. Do
małych trafi 1,3 mln zł. Do udziału
w głosowaniu uprawniony jest mieszkaniec, który najpóźniej na dwa dni
przed wzięciem udziału w tym etapie
procedury budżetu partycypacyjnego
ukończył 16 lat i wpisany jest do miejskiego zbioru meldunkowego na pobyt stały lub czasowy.
Szczegółowe informacje dotyczące
zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego można znaleźć m.in. na stronie
www.um.zabrze.pl. 
GOR

Dzielnice duże i małe
Do dużych dzielnic, gdzie
mieszka powyżej pięć tysięcy
osób, zaliczono:
Centrum Południe, Centrum
Północ, Zaborze Północ, Rokitnicę, Biskupice, Helenkę, Guido,
os. Kotarbińskiego.
Poniżej tego progu sklasyfikowano dzielnice małe:
os. Mikołaja Kopernika, Zaborze Południe, Maciejów, Zandkę, Grzybowice, Kończyce, Pawłów, Makoszowy, os. Młodego
Górnika.
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Na zabrzańskich uczelniach rusza nowy rok akademicki

Z indeksami po wiedzę
foto: Wydział Inżynierii Biomedzycznej Politechniki Śląskiej

Zainteresowanie rośnie

Zajęcia z protetyki dentystycznej na Wydziale Inżynierii Biomedycznej

Coraz bogatsza staje się akademicka oferta Zabrza. Pięknieją
uczelniane budynki, a studenci
dostają do wyboru nowe specjalizacje. Dodatkową zachętę,
by sięgnąć po indeks właśnie
w naszym mieście, stanowi
zaplecze w postaci stawiających na innowacje placówek
naukowo-badawczych.
Kilka nowości przygotowały na ten
rok akademicki działające w Zabrzu
wydziały Politechniki Śląskiej. Wydział
Organizacji i Zarządzania rozszerzył
swoją ofertę o specjalności związane
z mediami i e-biznesem. – Decydujemy się na modyfikacje, ponieważ chcemy odpowiadać na potrzeby studentów
i rynku pracy – wyjaśnia dr Andrzej
Polewczyk, prodziekan ds. studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. – Ten rok akademicki rozpocznie prawie 900 nowych
studentów, to podobna liczba jak w zeszłym roku – dodaje.
W tym roku zabrzański kampus Politechniki Śląskiej znacznie się powiększył. W lutym do użytku oddana bo-
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wiem została nowa siedziba Wydziału
Inżynierii Biomedycznej. – Warunki są
teraz zupełnie inne, niż jeszcze w poprzednim roku akademickim – podkreśla prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. – W tym roku akademickim
indeksy odbierze około 150 studentów.

Krzewimy kulturę i sztukę
Agnieszka
BeberokSurowiec
dziekan zabrzańskiego wydziału
WST
– Wydział Mediów,
Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu powstał z myślą o krzewieniu kultury oraz sztuki wśród mieszkańców Zabrza i całej aglomeracji śląskiej.
To wyjątkowe miejsce na mapie edukacyjnej regionu. Przyjazny, wyposażony
w nowoczesne pracownie i sale wykładowe budynek, zlokalizowany w centrum miasta, ścisła współpraca z sąsiadującym z nami Teatrem Nowym,
a przede wszystkim dbałość o możliwie
najwyższą jakość kształcenia sprawiają,
że warto u nas studiować.
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Prof. Maciej
Misiołek
dziekan Wydziału
Lekarskiego
z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym ŚUM
– Obecnie w Zabrzu
kształci się na naszej uczelni ponad
dwa tysiące młodych ludzi. Choć powstały nowe jednostki w Kielcach, Rzeszowie i Zielonej Górze, nasza uczelnia
cieszy się ogromnym, wciąż rosnącym
zainteresowaniem. Na jedno miejsce
przypada kilkunastu kandydatów.
W tym roku na kierunek lekarsko-dentystyczny anglojęzyczny pozyskaliśmy kolejnych kilkunastu studentów, więc przedsięwzięcie się rozrasta.
To wpływa pozytywnie na wizerunek
uczelni.
Myślę, że najciekawszą nowością, którą
przygotowaliśmy w naszej ofercie, będzie nowa specjalizacja, którą chcemy
uruchomić na II stopniu studiów. To inżynieria medyczna – dodaje.
Śląski Uniwersytet Medyczny oferuje studentom w Zabrzu trzy kierunki:
lekarski, lekarsko-dentystyczny i ratownictwo medyczne. – W ubiegłym

Budynek ŚUM przy pl. Traugutta

wokół nas

Dr Andrzej
Polewczyk
prodziekan ds.
studenckich WOiZ
Politechniki Śląskiej
– Wydział Organizacji i Zarządzania
oferuje kierunki zarówno o charakterze społecznym, jak
i inżynierskim. Nie zmienia to faktu, że
co roku staramy się wprowadzać pewne
nowości. W tym roku są trzy nowe specjalności. Na kierunku zarządzanie jest
to e-biznes i administracja cyfrowa na
studiach II stopnia. Na socjologii to socjologia biznesu i mediów oraz socjologia Internetu i społeczności wirtualnych. Liczymy, że młodzi ludzie, którzy
w komputerowym świecie czują się bardzo dobrze, będą zainteresowani tymi
propozycjami.
roku, po kilku latach starań, otworzyliśmy kierunek lekarsko-dentystyczny anglojęzyczny – przypomina prof. Maciej
Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM w Zabrzu.
Blasku nabiera baza dydaktyczna
uczelni. Aktualnie dobiega końca termomodernizacja budynku przy pl.
Traugutta. Odnowione i docieplone
zostały ściany zewnętrzne. W gmachu
wymieniono okna, wyremontowa-

no konstrukcję dachu i wymieniono
jego pokrycie. Zmodernizowane zostały instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji. Prace kosztowały prawie 3,6 mln zł i zostały zrealizowane w
ramach prowadzonego przez miasto
programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
– Termomodernizacja to z jednej strony
oszczędności, z drugiej kwestie wizerunkowe. Ten budynek będzie teraz piękną
wizytówką miasta i uczelni. To bardzo
ważne, bo przyjeżdżają do nas profesorowie i studenci z całej Polski i z różnych zakątków świata. Bardzo się cieszymy, że znalazły się środki i przyjazny
naszej uczelni samorząd – mówi prof.
Maciej Misiołek. – Jednocześnie trwają prace remontowe i termomodernizacyjne w kampusie w Rokitnicy. Dotyczą
one Katedry Medycyny Środowiskowej
i Epidemiologii oraz Katedry Mikrobiologii i Immunologii. Pierwszy etap remontu kampusu ma się zakończyć do końca roku. Czekamy też na rozstrzygnięcie
konkursów, w których bierzemy udział.
Chcielibyśmy, aby został wyremontowany nasz główny budynek w kampusie
w Rokitnicy. Rokitnica jest naszą perłą
i gdyby udało się to zrobić, byłoby fantastycznie – uśmiecha się prof. Maciej
Misiołek.

foto: Igor Cieślicki

Nowe specjalności

Estetyka i troska
o środowisko
Andrzej Pilot
prezes WFOŚiGW w Katowicach
– Remont budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy placu Traugutta to kolejny element realizowanego w Zabrzu na bardzo szeroką skalę
programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Jestem
pod ogromnym wrażeniem zaangażowania zabrzańskiego samorządu
w tej dziedzinie. Cieszę się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej może wspierać
te inicjatywy. O profesjonalizmie zabrzańskiego samorządu świadczy
fakt, że wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Zabrze
może być znakomitym przykładem dla
innych miast.

Prof. Marek Gzik
dziekan Wydziału
Inżynierii Biomedycznej Politechniki
Śląskiej
– Dzięki przychylności zabrzańskiego
samorządu pozyskaliśmy budynek przy ulicy Roosevelta,
w którym do tej pory funkcjonowały Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Gmach przeszedł
gruntowny remont. To w nim realizowany jest teraz w większości proces dydaktyczny. Ale to jeszcze nie koniec naszej ekspansji w Zabrzu. Obok nowego
budynku wydziału jest jeszcze otwarta
przestrzeń, gdzie chcielibyśmy wybudować kolejny obiekt. Znalazłyby się w nim
zintegrowane laboratoria na potrzeby
prowadzenia badań i dydaktyki.

foto: Igor Cieślicki

To nie koniec naszej ekspansji

Zabrzański wydział WST

W planach jest stworzenie tzw. centrum symulacji. – Przygotowujemy się
do wyremontowania i zaadaptowania
budynku przy placu Dworcowym. Centrum symulacji dedykowane jest zarówno kierunkowi lekarskiemu, jak
i lekarsko-dentystycznemu. Będą też
stanowiska dla ratowników medycznych
– zapowiada prof. Maciej Misiołek.
Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej proponuje dwa kierunki: reżyserię oraz reali-

zację obrazu filmowego, telewizyjnego
i fotografię. Bogata i stale rozwijana
jest oferta studiów podyplomowych.
W roku akademickim 2014/2015 poszerzyła się ona o charakteryzację i stylizację, kreatywne techniki produkcji filmowej, mediaworking, postprodukcję
nowych mediów, reżyserię form multimedialnych oraz scenografię i kostiumologię w filmie, teatrze i telewizji.
– Trzeba mieć świadomość, że prowadzone na zabrzańskim wydziale kierunki
studiów mają charakter niszowy i liczba
studentów na poszczególnych kierunkach nigdy nie będzie wysoka. To studia
wysoko specjalistyczne, wymagające
ogromnego zaangażowania, kreatywności i sporego wkładu własnej pracy
twórczej studenta. Dotyczy to zarówno
studiów pierwszego stopnia, jak i studiów podyplomowych – podsumowuje
Agnieszka Beberok-Surowiec, dziekan
zabrzańskiego wydziału WST. 

MM, SOR
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W naszym mieście otwarto pierwszy w regionie Park Technologii Medycznych

Będą tu prowadzone badania
w obszarach kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, geriatrii, genomiki
oraz chorób środowiskowych
i cywilizacyjnych. Ich wyniki
mają się przekładać na innowacyjne rozwiązania wprowadzane do codziennej praktyki.
W Zabrzu otwarty został we
wrześniu Śląski Park Technologii Medycznych. To pierwsza taka placówka w regionie!

Uczestnicy uroczystości w sali operacyjnej Śląskiego Parku Technologii Medycznych

foto: Igor Cieślicki

prezes spółki Kardio-Med Silesia, której sztandarową inwestycją jest nowy
ośrodek.
W Śląskim Parku Technologii Medycznych działają m.in. Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych
Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych oraz Laboratorium
Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych. Są pomieszczenia umożliwiające organizowanie telekonferencji
i sala operacyjna.
Niektóre laboratoria dedykowane są
do prowadzenia określonych badań,

foto: Igor Cieślicki

Innowacje z myślą o pacjentach

ale powstały również pomieszczenia
typu open space. Każdy, kto będzie
miał pomysł i pieniądze na jego realizację, będzie mógł prowadzić tu badania, korzystając ze sprzętu, do jakiego
nie ma dostępu w swoim macierzystym ośrodku.
– Wdrażanie w życie tego, co rodzi się
w głowach naukowców, to ogromne osiągnięcie. Ten ośrodek będzie miał pozytywny
wpływ nie tylko na wizerunek Zabrza, ale
i całego Śląska – podkreśla Gabriela Lenartowicz, wicewojewoda śląski.
Na niesamowite tempo prac przy tworzeniu nowego ośrodka, którego budowa i wyposażenie trwało nieco ponad

foto: Igor Cieślicki

– Śląski Park Technologii Medycznych jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska medycznego, by łączyć wysiłki lekarzy i naukowców w tych dziedzinach,
które mogą wpływać na przyszłość polskiej medycyny – mówi prof. Marian Zembala, minister zdrowia i dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.
– Finalizujemy właśnie
pięć lat przygotowań.
Śląski Park Technologii
Medycznych to projekt
nastawiony na badania, ale również ich komercjalizację. Jest skierowany do lekarzy, naukowców i ludzi
biznesu – zwraca uwagę Adam Konka,
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Nowy ośrodek powstał u zbiegu ulic Cieszyńskiej i Skłodowskiej-Curie
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Profesor Marian Zembala
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– Dziękuję pani prezydent za wszystkie działania, dzięki którym
mogę się czuć dumnym
zabrzaninem – mówi
prof. Bogusław Maciejewski.
Stworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych to efekt współpracy
zabrzańskiego samorządu, Śląskiego
Centrum Chorób Serca oraz Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa
Religi. To właśnie te podmioty są udziałowcami spółki Kardio-Med Silesia.
Prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik podkreśla, że Zabrze od lat znane jest ze znakomitej medycyny, a nowy
ośrodek jest kolejną wizytówką w tej
dziedzinie. – Śląski Park Technologii Medycznych to pierwsza tego typu placówka
w naszym regionie. Jej zadaniem będzie

Nowoczesne wyposażenie laboratoriów

Technologii Medycznych szacowany
był pierwotnie na 29 mln zł. Ostatecznie obiekt został wybudowany i wyposażony za kwotę 19,5 mln zł. Projekt był
realizowany w 60 procentach z unijnej
dotacji. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

prowadzenie prac naukowo-badawczych
oraz działań na rzecz inicjowania, rozwoju i transferu do gospodarki nowych
rozwiązań związanych z nauką, medycyną, inżynierią biomedyczną i informatyką. Śląski Park Technologii Medycznych
uzupełnia to, co już do tej pory działo się
w naszym mieście w obszarze innowacji.
To kolejny ważny krok w rozwoju Zabrza
– zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dziękuję za konsekwentne
budowanie
w Zabrzu akademickości i stwarzanie warunków do rozwoju nowoczesnych technologii.
Życzę sukcesów, których wymiernym efektem będzie poprawa jakości leczenia i życia nas wszystkich – podsumowuje prof. Marek Gzik,
dziekan działającego w Zabrzu pierwszego w Polsce Wydziału Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Koszt stworzenia Śląskiego Parku

foto: Igor Cieślicki

Budowa Śląskiego Parku Technologii Medycznych trwała nieco ponad rok

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Jedna z pracowni

foto: Instytut Onkologii

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

rok, zwraca uwagę prof. Przemysław
Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Teraz przyszedł czas
na wypełnienie tego
projektu treścią – mówi
prof. Przemysław Jałowiecki.
– Śląski Uniwersytet
Medyczny
zamierza
się w to włączyć. Posadowimy tu Zakład
Zdrowia Środowiskowego, ale to nie jedyna aktywność naszej uczelni w tym miejscu. Będziemy chcieli przyciągnąć młodych naukowców, doktorantów, którzy
tutaj będą mieli szansę spełnić się i zrealizować swoje naukowe marzenia – dodaje rektor uczelni.
Prof. Bogusław Maciejewski, dyrektor
Centrum Onkologii w Gliwicach, podkreśla w nawiązaniu do słów Alberta Einsteina, że nowy ośrodek będzie
swoistym odciskiem stopy pozostawionym na planecie Śląsk.

Nowoczesne wyposażenie laboratoriów
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Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia

Urodziny pod znakiem promocji przedsiębiorczości

foto: Igor Cieślicki

foto: Igo
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Laureaci tegorocznej edycji konkursu „Marka – Śląskie”

Laureatów szóstej już edycji
konkursu „Marka Śląskie” poznaliśmy podczas wrześniowej
gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Uroczystość miała wyjątkowy
charakter, ponieważ była okazją do uczczenia jubileuszu
25-lecia funkcjonowania Izby.

foto: Igor Cieślicki

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach została powołana 19
czerwca 1990 r. Jest kontynuatorką tradycji pierwszej Izby Handlowej w Gliwicach utworzonej w 1859 r.
– Jej cele nadal są aktualne, choć realizujemy
je innymi metodami.
Naszym głównym zadaniem jest wspieranie
firm, tworzenie odpowiednich warunków dla
prowadzenia biznesu poprzez wskazywanie rozwiązań i regulacji prawnych na
szczeblu regionalnym i centralnym –
mówi Wiktor Pawlik, prezes RIPH.
Od kilku lat Izba, wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego, organizuje konkurs „Marka Śląskie”. – Wyróżnienie to jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji tu
pracujących. Pokazuje zmiany dokonujące się województwie, podkreśla to, co
o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa i świat – tłumaczy Wiktor Pawlik.
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Lotnicze
– Jestem szczęśliwy, kieS.A., Akadedy możemy docenić tych,
micki Chór
którzy tworzą miejsca praPolitechnik i
cy, nowoczesny przemysł,
Śląskiej
w Glidbają o historię – podkreśla
Występy mażoretek
wicach, Społeczprof. Marian Zembala, minine Towarzystwo
ster zdrowia, członek kapituły
Hospicjum
CORDIS,
konkursu „Marka Śląskie”.
Firma Przemysłowo-BudowNagrody i wyróżnienia przyznane zostały w dwunastu kategoriach. – Mu- lana LECHBUD i Kopex S.A.
simy budować „Markę Śląskie” i poka- – Chciałbym podziękować za to, że podzywać, jak rzetelny jest Śląsk. Musimy jęliście ryzyko działalności gospodarczej.
budować wspólną śląską politykę – zwra- Jestem zobowiązany za to, że tworzyliście
ca uwagę Mariusz Nowak, dyrektor miejsca pracy. Za każde należy wam się
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemia- osobne podziękowanie. Niech wam Pan
nowicach Śląskich, które otrzymało Bóg nie szczędzi odwagi w waszej działalności gospodarczej – mówi do nagronagrodę w kategorii „Zdrowie”.
W gronie laureatów znalazło się tak- dzonych arcybiskup Wiktor Skworc,
GOR
że m.in. Górnośląskie Towarzystwo metropolita katowicki. 

Nagroda za wspieranie biznesu
Wyróżnienie „Inno Silesia” w konkursie „Usługi publiczne na
rzecz przedsiębiorczości” otrzymał Urząd Miejski w Zabrzu.
Docenione zostało w ten sposób utworzenie Zabrzańskiego
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
Konkurs organizują Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”. Przedsięwzięcie skierowane jest do
jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu promowanie oraz upowszechnienie wysokiej jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorczości w województwie śląskim. Przypomnijmy, że oferta ZCRP skierowana jest zarówno do
osób, które chcą założyć działalność gospodarczą, jak i tych, które już prowadzą
swój biznes. Swoich przedstawicieli mają tu m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz Powiatowy Urząd Pracy. ZCRP organizuje kursy i szkolenia. Pomaga w nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami. Placówka
ma swoją siedzibę w pawilonie przy ul. Powstańców Śląskich 3. 
GOR
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Ruszyła kolejna edycja konkursu „Zabrzański Biznesplan”

foto: Jerzy Przybysz

Z pomocną dłonią do przedsiębiorców

Jedno ze stoisk podczas tegorocznego „Pikniku w Rytmie Firmy”

Do 30 listopada przyjmowane są zgłoszenia uczestników
trzeciej już edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Przedsięwzięcie, którego celem jest zachęcenie do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, organizuje Zabrzańskie
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

foto: Jerzy Przybysz

– Zwracamy uwagę na pomysł. Musi być
ciekawy i innowacyjny. Na zwycięzców
czekają nagrody pieniężne oraz rzeczowe, jak na przykład opłacony lokal, gotowe do użycia strony internetowe, urządzenia biurowe, pomoc prawna czy kursy
językowe – wylicza Kamila Molęda z Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prace nad rekordowym szałotem

Konkurs „Zabrzański Biznesplan” organizowany jest już po raz trzeci. W poprzedniej edycji laureaci otrzymali nagrody o łącznej wartości około 150 tys.
zł. Wśród projektów, które były najwyżej oceniane, znalazły się m.in. innowacyjne zajęcia dodatkowe z biologii czy
geografii dla dzieci, kardiologiczna klinika weterynaryjna czy też produkcja
przypominającego marmur innowacyjnego mineralnego materiału kompozy-

towego, służącego do
p r z ygotow y wania
przedmiotów dekoracyjnych, takich
jak np. gazony czy
fontanny.
Oprócz zabrzańskiego samorządu
konkurs wspierają
również organizacje
z otoczenia biznesu
oraz firmy z całej Polski.
Dzięki ich pomocy znaczenie
przedsięwzięcia stale rośnie. Formularze wniosków i szczegóły dotyczące
regulaminu można znaleźć na stronie:
www.um.zabrze.pl w zakładce „Zabrzański Biznesplan 2015”.
Przedsięwzięciem nakierowanym na integrację środowiska przedsiębiorców
i ułatwienie nawiązywania kontaktów
był z kolei wrześniowy „Piknik w Rytmie Firmy”, którego kolejna już edycja
przygotowana została na Kąpielisku
Leśnym w Maciejowie. – Przedsiębiorcy
sami mówią, że oczekują takich spotkań,
dlatego nie mieliśmy problemu z zaproszeniem ich na piknik. Z roku na rok impreza się rozrasta – podkreśla Katarzyna
Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na potrzebę organizowania tego typu
spotkań wskazuje Zbigniew Tucholski
z restauracji „Niezłe Ziółko”. – To najlepsza forma reklamy i współpracy między przedsiębiorcami. Poznajemy się,
ktoś spróbuje naszych potraw i później
na przykład zaproponuje nam przygotowanie cateringu, bo już nas poznał –
mówi restaurator.
– To wydarzenie wpisuje się na długą listę
działań podejmowanych przez samorząd
na rzecz przedsiębiorców. Nasze miasto
rozwija się, w specjalnej strefie ekonomicznej pojawiają się kolejni inwestorzy.
Takie imprezy, jak „Piknik w Rytmie Firmy,” pomagają nawiązać kontakty – zaznacza Katarzyna Dzióba, wiceprezydent Zabrza.
Na pikniku pojawili się wystawcy reprezentujący wiele branż. Przedsiębiorcy mogli skorzystać z porad
przedstawicieli Państwowej Inspekcji
Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Urzędu Pracy.
– Można u nas zasięgnąć porad
foto: Igo
r Ci e
ślic
ki
dotyczących prawa pracy. Przedsiębiorcy pytaZwyciężczyni
ją o kwestie legalności
I edycji konkursu
zatrudnienia, rozliczania czasu pracy.
Od wielu lat konsekwentnie pojawiamy się na tego typu
imprezach – mówi
Piotr Gdański z PIP.
– Nie można zamknąć
się w biurze, w siedzibie firmy. Bez kontaktów
biznes sobie nie poradzi. Piknik jest jedną z wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Są jeszcze śniadania
biznesowe, powstał inkubator przedsiębiorczości. Atmosfera sprzyja biznesowi
w Zabrzu – podkreśla Gabriela Pudlo-Chojnacka, prezes zabrzańskiego oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej.
Atrakcją tegorocznej imprezy było
wspólne przygotowanie rekordowego
śląskiego szałotu. Pracy było sporo, bo
na pokrojenie czekało 100 kg ziemniaków, 75 kg pietruszki, 75 kg marchewki i 20 kg ogórków. – W moim domu to
potrawa podstawowa, można ją podawać
na wiele sposobów – zapewnia Brygida
Birnot ze Związku Górnośląskiego. 

SOR
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System Wczesnego Ostrzegania zapewnia szybkie informowanie mieszkańców o zagrożeniach

foto: Igor Cieślicki

z kolei współdziała z ośrodkiem o zasięgu krajowym, w Warszawie.
– Taka struktura umożliwia przepływ informacji w dwie strony. Informację o zagrożeniach, które wystąpiły u nas, przekazujemy do Katowic. Z województwa
otrzymujemy sygnały o zagrożeniach,
które mogą dotrzeć do Zabrza. Gdy są
poważne, ogłaszany jest alarm – tłumaczy Zdzisław Dziekciarz z Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– W naszym Systemie Wczesnego Ostrzegania utrzymujemy w stałej gotowości
system syren alarmowych. W Zabrzu jest
ich 46, ale 21 z nich można uruchomić
także z Wojewódzkiego Centrum ZarząCentrala miejskiego monitoringu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM
dzania Kryzysowego. System Wczesnego Ostrzegania umożliwia niezwłoczne
uzyskiwanie informacji o zdarzeniach
zagrażających ludziom, ich mieniu oraz
środowisku. O tym, jak jest ważny, przekonaliśmy się w 2010 roku, kiedy poziom
foto: Igo
Kłodnicy w dwie godziny zrównał się
r Ci e
ślic
ki
Aż 13 instytucji i 20 największych przedsiębiorstw
z wysokością wału. Dzięki dobrze
działającemu systemowi monależy do Systemu Wczesnego Ostrzegania
gliśmy ostrzec mieszkańców
w Zabrzu. Zapewnia to sprawne i szybkie
i przygotować ewakuację –
dodaje.
informowanie mieszkańców o różnego roWarto pamiętać, że dwa
dzaju zagrożeniach i klęskach żywiołowych.
lata temu rodzaje sygnałów
alarmowych zostały
Istotne jest jednak, by wiedzieć, jak zachoznacznie
uproszczone.
Syrena przy pl. Wolności
wać się w przypadku sytuacji kryzysowej.
– Obecnie istnieją tylko dwa.
To ogłoszenie alarmu i jego odwołanie.
Oba trwają trzy minuty.
czy
Bumar-Mikulczyce.
Do zabrzańskiego Systemu Wczesnego
Alarm ogłasza się dźwiękiem moduloOstrzegania włączone są m.in. Urząd Zabrzański system jest częścią
Miejski, komendy policji i straży pożar- ogólnopolskiego. Jego serce, czyli Po- wanym, a odwołuje dźwiękiem ciągłym
nej, pogotowie ratunkowe, Powiato- wiatowe Centrum Zarządzania Kryzy- – podsumowuje Zdzisław Dziekciarz.
wy Inspektorat Nadzoru Budowlanego sowego, ściśle współpracuje z innymi W przypadku, kiedy istnieje ryzyko wyoraz firmy, w tym Zabrzańskie Przed- ośrodkami tego typu w regionie oraz stąpienia zagrożeń, w środkach masosiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, z Wojewódzkim Centrum Zarządza- wego przekazu nadawane są komuniPolska Spółka Gazownictwa, Fortum nia Kryzysowego w Katowicach, które katy ostrzegawcze.

Gdy zabrzmią syreny

źródło: www.mac.gov.pl

Artykuł sponsorowany w ramach obowiązku kierowania organizacją szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony przez Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze.
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Rozstrzygnięto XX edycję konkursu ekologicznego „Zielone Zabrze”
Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach:
fo

Balkon
Łucja Goczoł

to

n
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:

m
tru

a
niz
ga
Or

Ogród przydomowy
Jan Mnich

ządowych
ozar
cji P

Zieleniec na osiedlu
mieszkaniowym
Zabrzańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa Administracja
Domów Spółdzielczych „Północ”
Zieleniec przed zakładem pracy
Centrum Edukacji i Rehabilitacji

Łucja Goczoł na swoim balkonie

W takich miejscach
chce się spędzać czas

Ogródek działkowy
Helena i Eugeniusz Krajewscy
(ROD „Wiśnia”)
Katarzyna i Łukasz Juraszek
(ROD „Wiśnia”)
Wiesław i Ewa Osińscy
(ROD „Kaprys”)
Józef Kozielski
(ROD „Kaprys”)
Halina i Henryk Janczekowie
(ROD „Wiśnia”)

Po raz kolejny mieszkańcy Zabrza udowodnili, że potrafią zatroszczyć się o przyrodę i nie jest im obojętne, jak prezentuje
się ich najbliższa okolica. We wrześniu rozstrzygnięta została
kolejna edycja konkursu ekologicznego „Zielone Zabrze”. Poznaliśmy najładniejsze w mieście zieleńce, ogródki i balkony.

foto: Centrum Organizacji Pozarządowych

Działkowcy dbają o swoje ogródki

niu pani Łucji nie brakuje roślin i nie
sposób oprzeć się wrażeniu, że z pewnością króluje tu przyroda. Ale to nic
dziwnego, biorąc pod uwagę, że pani
Łucja jest biologiem, a rośliny towarzyszą jej od zawsze. Lubi je pielęgnować
i już teraz planuje, jak zabezpieczyć je
przed zimą. – Trzeba wszystko dobrze
przemyśleć. A na balkonie mam już przygotowane doniczki na wczesne tulipany –
podkreśla pani Łucja.
Uczestnicy konkursu mogli startować
w pięciu kategoriach: najpiękniejszy
balkon, ogród przydomowy, zieleniec
na osiedlu mieszkaniowym, zieleniec
przed zakładem pracy, ogródek działkowy. Łącznie we wszystkich kategoriach rywalizowało 46 uczestników.
Dodatkowo do konkursu delegatura
rejonowa w Zabrzu Polskiego Związku Działkowców zgłosiła 13 rodzinnych
ogrodów działkowych wyróżnionych
w wyniku oceny wewnętrznej.
W lipcu i sierpniu zgłoszone tereny zielone oceniała komisja złożona z przed-

przyznano pięć równorzędnych pierwszych miejsc

foto: Centrum Organizacji Pozarządowych

– W tym roku rośliny zajmują trochę więcej miejsca niż zwykle, ale miejsce na stolik zawsze się znajdzie. Bardzo przyjemnie
jest wypić tu kawę, poczytać – uśmiecha się Łucja Goczoł, która w kategorii
„Najpiękniejszy balkon” zwyciężyła już
po raz kolejny. Na jej balkonie można
podziwiać m.in. hortensje, floksy, stokrotkę afrykańską i surfinie. Królują tu
także pelargonie, róże, wrzosy i jałowiec. To miejsce tak zielone i przytulne, że aż się prosi o to, by spędzać tu
chwile wypoczynku. Także w mieszka-

*

Taki ogród wymaga sporo pracy

stawicieli Polskiego Związku Działkowców oraz pracowników Wydziału
Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Pod uwagę była brana estetyka obiektu, układ kompozycyjny roślin, trafność doboru gatunków oraz różnorodność odmian.
Konkurs „Zielone Zabrze” organizowany jest cyklicznie od 1996 r. Jego celem
jest m.in. zachęcenie mieszkańców do
upiększania miasta poprzez tworzenie i dbałość o zieleńce, ogrody przydomowe, ogrody działkowe i balkony.
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Za nami jedenasta edycja Dnia Nauki

XI Dzień Nauki przyciągnął tłumy młodych ludzi

Tłumy młodych ludzi przyciągnął zorganizowany 18 września w parku przy ul. Dubiela
XI Dzień Nauki. Były efektowne doświadczenia, pokazy
i występy artystyczne. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia wzięło udział około 40
wystawców.
– Najbardziej podobają mi się stoiska medyczne i pokazy pierwszej pomocy. Cieszę
się, że mogę uczestniczyć w takich zajęciach – zapewnia Julia Pradella, czwartoklasistka ze Szkoły Podstawowej nr 7.
– Dzień Nauki to fajna sprawa. Możemy
w przyjemny sposób przyswoić wiedzę
i poznać nieznane nam dotąd bliżej dziedziny – podkreśla Dominika Giela z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5,
który również przygotował swoje stoisko. – Dużo osób nas odwiedza. Mamy
pokazy pierwszej pomocy i laboratorium
chemiczne – wylicza Aleksandra Paczkowska z ZSO nr 5.
Eksperymentalnie było też na stoisku
Zespołu Szkół nr 10, gdzie przygotowano pokazy we współpracy z Politechniką Śląską. – Prezentujemy doświadczenia
z falami dźwiękowymi i rakiety wodne.
Wzbudzają duże zainteresowanie. Jeste-
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przekonać się, jakie wyniki osiągają i jak
dobrze są przygotowane do edukacji
młodych ludzi – mówi wiceprezydent
Zabrza Jan Pawluch.
Podczas Dnia Nauki prezentowały się
również zabrzańskie placówki naukowo-badawcze. Swoje stoiska przygotował m.in. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Fundacja
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi czy Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych PAN. Były
też nietypowe prezentacje. Wiktoria
Beń na Dzień Nauki przyjefoto: Jerz
y Pr
z yb
chała w ramach promoysz
wania szkoły, do której uczęszcza, czyli
Technikum
Weterynarii w Nakle Śląskim. Towarzyszył
jej
sympat yczny
śmy w klasie
piesek o imiez rozszerzeniem
niu Taya, któz fizyki i chcemy
ry
wzbudzał
pokazać, że fizypowszechne
ka może być nauśmiechy i zainteprawdę
ciekawa.
Co taki robot potrafi...
resowanie. A wszystDzięki takiej imprezie
ko to za sprawą opamożemy również promonowanych
umiejętności
wać naszą szkołę – zwraca
i sztuczek.
uwagę Daria Slodczyk.
– Dzięki stoiskom przygotowanym przez – Taya ma cztery lata. To moja ukochana
szkoły wiele osób może zapoznać się towarzyszka. To, co dziś tu pokazujemy,
z ofertą tych placówek, a jednocześnie jest efektem czteroletniej pracy. Oczywiście w formie zabawy, by się nie zniechęcała. Kocham zwierzęta, dlatego właśnie
wybrałam tę szkołę. Jestem po raz pierwszy na Dniu Nauki i uważam, że to świetny pomysł. Młodzi ludzie mają okazję dotknąć tego, z czym na co dzień nie mają
styczności. To również znakomity patent
na to, aby zainteresować często nielubianymi i nierozumianymi przez uczniów
przedmiotami, takimi jak na przykład fizyka czy chemia – uśmiecha się Wiktoria.
Nie zabrakło także muzycznych akcentów. Na scenie wystąpili młodzi artyści
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
st. w Zabrzu. Były – wspólne tańczenie
zumby, konkurs wiedzy o Zabrzu oraz
pokazy ratownictwa medycznego, judo
i samoobrony. Dzień Nauki organizowany jest przez zabrzański samorząd,
Fundację Rozwoju Kardiochirurgii oraz
Centrum Kształcenia Praktycznego
Pokazy pierwszej pomocy
i Ustawicznego w Zabrzu. 
MM
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W parku jak w laboratorium

wokół nas
W Grzybowicach obchodziliśmy we wrześniu tradycyjne dożynki

foto: Jerzy Przybysz

W podziękowaniu za plony

Laureaci konkursu na najlepiej przystrojony pojazd tegorocznych dożynek

Setki mieszkańców przyciągnęły zorganizowane w Grzybowicach 5 września miejskie
dożynki. Były występy, konkursy z nagrodami i pokaz
sztucznych ogni.

Dożynkowe uroczystości zainaugurowane zostały mszą. Barwny korowód
przeszedł następnie ulicami Grzybowic na miejscowy stadion, gdzie starostowie dożynek przekazali na ręce
prezydent Zabrza bochen chleba.
– Zanim podzielimy ten bochen, musimy
pokłonić się wszystkim, którzy przygoto-

wali tegoroczne święto plonów. Jest ono
coraz piękniejsze, podobnie jak dzielnica, w której się odbywa. Podziękowania należą się członkom Rady Dzielnicy
Grzybowice, ale przede wszystkim zabrzańskim rolnikom za ich trud i poświęcenie – mówiła prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Podczas tegorocznych dożynek zagrał zespół Loka. Wystąpiły także
Piekarskie Klachule oraz Orkiestra
Parafialna z Grzybowic. Nie zabrakło
atrakcji zarówno dla najmłodszych,
jak i nieco starszych mieszkańców. –
W dożynkowych paradach uczestniczymy od początku. Zawsze przygotowujemy kolorowo udekorowany pojazd,
a dekoracja ma jakiś motyw przewodni. Były już krasnale, pszczoły czy rzepa
ciągniona przez dziadka. W tym roku
wymyśliliśmy krowę. Przystrojenie samochodu trwało prawie tydzień i brało
w tym udział kilka osób. Sporo do powiedzenia mieli najmłodsi. W zeszłym
roku zajęliśmy drugie miejsce, teraz
pierwsze, więc trudno będzie za rok wymyślić coś równie udanego. Ale pomyślimy. Jest jeszcze trochę czasu – śmieją
się Barbara i Hubert Zwiorkowie, którzy w konkursie na najładniej przystrojony pojazd wygrali kosiarkę. 

WG

W zabrzańskiej komendzie odbyły się obchody Dnia Strażnika Miejskiego

Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
– Zabrzańskich strażników oceniamy
bardzo wysoko. Trzeba pamiętać, że
ich praca to przede wszystkim służba
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców,
a potem dopiero stosowanie represji. Jestem przekonany, że straż miejska powinna zostać w strukturach miejskich –
mówi wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski.
Przypomnijmy, że zabrzańska straż
miejska powołana została do życia
w 1991 r. Strażników było wówczas kilkunastu. Teraz jest ich ponad 60, a do
dyspozycji mają nowoczesny sprzęt.
– Cieszę się, że w Zabrzu bardzo dobrze układa się współpraca straży miej-

skiej z policją – zaznacza Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta.
Kierująca zabrzańską jednostką Mirosława Uziel-Kisińska zwraca uwagę,
że każda dzielnica w mieście wymaga innych działań ze strony funkcjonariuszy.
– Dlatego tworzymy specjalną mapę zagrożeń w mieście i zgodnie z nią postępujemy. Inaczej planuje się też działania w zależności od pory roku. Wiosna
to czas kontroli placów zabaw, parków
czy przygotowujących się do sezonu kąpielisk. Zimą zwracamy uwagę na oblodzone chodniki czy śnieżne nawisy na
dachach. Z kolei jesień wiąże się z opie-

foto: Jerzy Przybysz

Jest jedną z nielicznych jednostek w kraju, które każdego dnia
dyżurują przez 24 godziny na dobę. W ciągu roku odnotowuje
około 40 tysięcy interwencji. Zabrzańscy funkcjonariusze obchodzili 4 września Dzień Strażnika Miejskiego.

Wręczanie awansów służbowych

ką nad maluchami idącymi do szkoły.
Kontrolujemy okolice placówek oświatowych, przybliżamy uczniom zasady
ruchu drogowego – wylicza Mirosława Uziel-Kisińska. – Ale zdarzają się też
nietypowe interwencje. Kiedyś musieliśmy zadbać o zgubione przez rodziców
dziecko, a raz funkcjonariusze odebrali
w samochodzie poród – dodaje. 

WG
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lekcja historii
Muzeum Miejskie w Zabrzu ma już 80 lat

foto: Archiwum Państwowe w Katowicach

Urodziny wśród eksponatów

Wystawa w Städtisches Heimatmuseum

Muzeum Miejskie w Zabrzu jest najstarszą instytucją kultury
w naszym mieście. Zostało założone w 1935 roku w niemieckim
jeszcze Hindenburgu na fali zainteresowania mieszkańców organizowanymi wówczas okolicznościowymi ekspozycjami.
Prezentowały one m.in. historyczne i etnograficzne zbiory miejscowego nauczyciela, kolekcjonera i badacza przeszłości
Kurtha Vietha, dokumenty z archiwum
miejskiego czy zabytki archeologiczne
zgromadzone przez dr. Aloisa Lerche,
nauczyciela w Städtische Oberschule für
Jungen przy dzisiejszym pl. Traugutta 1.
W tym czasie brak instytucji gromadzącej i chroniącej artefakty z przeszłości
miasta, w liczącym ok. 130 tys. mieszkańców Hindenburgu, był już zauważalny i często podkreślany. Miejscowość wyraźnie odstawała od Gliwic czy Bytomia,
które swoje muzea posiadały już od wielu lat. Co więcej, w Hindenburgu nie działały również stowarzyszenia, które wzorem sąsiednich miejscowości dążyłyby
do stworzenia instytucji opiekującej się
zabytkami czy zajmującej się badaniem
przeszłości miasta. Samo organizowanie
wystaw tymczasowych, lokowanych m.in.
w szkołach, było niewystarczające. Ubolewano, że szereg znalezisk z terenu miasta
– skamieniałości odkopywane w kopalniach, historyczne przedmioty z początków lokalnego górnictwa czy wytwory
rodzimego rzemiosła – uległo rozproszeniu po innych miejscowościach bądź zostało zniszczonych. Wszystko to stało się
impulsem do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu stworzenia w Hindenburgu muzeum.
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19 sierpnia 1935 r. ówczesny nadburmistrz miasta Max Fillusch złożył wniosek
do prezydium rejencji w Opolu z prośbą
o zgodę na utworzenie izby regionalnej.
Powoływał się na konieczność zorganizowania instytucji, która gromadziłaby
i chroniła materialne dziedzictwo miasta
dla przyszłych pokoleń oraz stwarzała
możliwość zapoznania się mieszkańców
z jego bogatą historią. Placówka uczyć
miała historii ojczystej, wyrabiać u zwiedzających poczucie bliskości z miejscem
zamieszkania i dumę ze swoich korzeni.
3 października 1935 r. prezydent rejencji zezwolił na utworzenie w Hindenburgu takiej instytucji. Datę tę uważa się za
początek istnienia współczesnego Muzeum Miejskiego w Zabrzu, które jest jej
bezpośrednim spadkobiercą.

Pierwsze wystawy
Na spotkaniu osób zaangażowanych
w tworzenie izby, które odbyło się 30
października, ustalono podstawowy zakres jej działalności, a na szefa placówki
wybrano Theodora Juroka, inspektora
w Urzędzie Miejskim. Wybrano nazwę
instytucji, która funkcjonować miała
jako „Hindenburger Heimatstube” (Zabrzańska Izba Regionalna). Największym problemem okazało się znalezie-
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nie odpowiedniego lokum, choć i z tym
sobie poradzono. Na działalność placówki pozyskano dwie sale w willi dyrektora miejskiej rzeźni przy obecnej ulicy
Szczęść Boże 32a. Dla publiczności jej podwoje otwarto 1 kwietnia 1936 r. Na zorganizowanej wystawie pokazano m.in.
znaleziska archeologiczne z obszaru
miasta, laski sołtysie, podarowane przez
muzeum w Gliwicach, przekazane przez
Kurta Vietha sprzęty rolnicze i gospodarstwa domowego, wytwory rzemiosła zabrskiego oraz zabytki sztuki sakralnej,
które tradycja wiąże z drewnianym kościołem św. Andrzeja, rozebranym w latach 60. XIX w. Na podstawie odnalezionych w archiwum we Wrocławiu planów
sztygar Erich Novinsky wykonał model
tegoż kościoła, który dopełnił całość ekspozycji. W jednej z sal urządzono część
honorową, prezentując tam portrety zasłużonych dla Zabrza obywateli z Adolfem Hitlerem na czele.
Izba cieszyła się dużą popularnością,
a jej zbiory zaczęły się szybko rozrastać.
Jak podawał Teodor Jurok, o ile w 1936 r.
odwiedziło ją 277 osób, to w następnym
już 1285. Dość szybko przekazane instytucji pomieszczenia okazały się niewystarczające, co wymusiło konieczność
poszukiwania nowej siedziby. Dzięki
staraniom dyrektora placówki i władz
miejskich znalezioną ją w kamienicy
przy Schecheplatz 9 (obecnie pl. Krakowski), która stała się domem dla zabrzańskiego muzeum na następne 68
lat. W nowym miejscu placówka zyskała wyższą rangę, swoją działalność inaugurując tam już jako Städtisches
Heimatmuseum (Miejskie Muzeum Regionalne).
Pierwsza wystawa, udostępniona 29
maja 1938 r., zajęła parter kamienicy,
prezentując w siedmiu salach zabytki
z zakresu prehistorii, początków osadnictwa na terenie miasta, rolniczej strony jego dziejów, sztuki sakralnej, lokalnego przemysłu, historii społecznej,
rzemiosła, handlu i komunikacji oraz
zdjęcia i ryciny. Wkrótce, prócz wystawy
stałej, cały czas rozbudowywanej i poprawianej, rozpoczęto organizację ekspozycji czasowych, wśród których dominowały te z zakresu sztuki. W kolejnych
latach zajęto dalsze piętra kamienicy,
planując także jej rozbudowę. Na tere-
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Plany rozbudowy nie doczekały się realizacji. II wojna światowa zahamowała działalność instytucji, a zmiany polityczno-administracyjne, które nastąpiły w 1945 r.,
nie oszczędziły placówki i jej zbiorów. Rozgrabiona, z poniszczonymi eksponatami, w zdewastowanym budynku, została
przejęta przez polską władzę jako mienie opuszczone i poniemieckie. 12 czerwca 1945 r. oficjalnie przekazano ją do zarządzania nowemu kierownikowi, którym
mianowano Kazimierza Żurowskiego, archeologa ze Lwowa, członka grupy operacyjnej ratującej i zabezpieczającej zabytki
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Od tego
momentu na gruzach niemieckiej instytucji zaczęto tworzyć polskie muzeum, które
dokumentować miało przede wszystkim
polskość Zabrza. A nie było to łatwe zadanie. Część znajdujących się w budynku
zabytków o ile nie wywieziono wcześniej
z Zabrza, to rozkradziono. Relacje nowych
administratorów wspominały też o celowym niszczeniu zbiorów, jeszcze przed
zabezpieczeniem budynku przez polskie
władze. Traktowano je bowiem jako świadectwo niemieckiej, tak znienawidzonej
wówczas, historii. Wspominano również
o wybuchu wrzuconego do wnętrza gmachu granatu, który zdemolował szereg
przedmiotów, w tym zabytkowe drzwi,
tradycyjnie łączone z drewnianym kościółkiem św. Andrzeja. Do dziś tkwi w nich
jego odłamek. Również stan budynku był
zły. Szyby powybijano, zamki w drzwiach
uszkodzono, popękały rury wodociągowe. Niemniej jednak po trzynastu miesiącach intensywnej pracy całego personelu,
15 lipca 1946 r., otwarto pierwszą wystawę traktowaną jako ekspozycja stała. Ulokowano ją w tych samych siedmiu salach
na parterze, w których w 1938 r. zaprezentowano dzieje niemieckiego Hindenburga. Charakter wystawy był zapewne zbliżony do tego, co pokazano w tym miejscu
kilka lat wcześniej. Eksponaty prezentowały tematykę pięciu działów funkcjonujących wówczas w muzeum: archeologię,
etnografię, sztukę kościelną, przemysł
i technikę oraz górnictwo. Ekspozycja ta
zapoczątkowała działalność wystawienniczą placówki w polskim Zabrzu, która kontynuowana jest do dziś.

Aleksandra Korol-Chudy

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Ewangelicki znak czasu
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 Mikulczyc...
Archiwalna fotografia przedstawia kościół ewangelicki wybudowany w połowie lat 30. XX wieku przy dzisiejszej ul. Brygadzistów w Mikulczycach. Drewniany budynek na przestrzeni lat nie zmienił się praktycznie wcale. Podobnie
jak przed laty wygląda również jego bezpośrednie otoczenie.
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Na ratunek zbiorom

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

Ewangelicki kościół w Mikulczycach powstał w połowie lat 30. XX wieku

foto: Jerzy Przybysz

nie sąsiedniego ogródka zamierzano
postawić budynek dla archiwum miejskiego, łącząc obie instytucje krytym
przejściem.

Od tego czasu budynek z zewnątrz nie zmienił się w ogóle
WYJAŚNIENIE
W tekście „Cmentarz na Borzywerku” we wrześniowym numerze
Naszego Zabrza Samorządowego pojawił się wstęp pochodzący z tekstu
opublikowanego w rubryce „Lekcja historii” miesiąc wcześniej.
Za pomyłkę Autora i Czytelników serdecznie przepraszamy.
– REDAKCJA –
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foto: Renata Matysik

Zabrze zwyciężyło w tegorocznej edycji akcji Honorowy Dawca Energii Fortum

Najlepsi uczestnicy tegorocznej edycji akcji spotkali się na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie

Energetyczny zastrzyk dobroci
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– To dla nas duży zastrzyk pieniędzy, który przeznaczymy na organizację warsztatów międzypokoleniowych, zorganizujemy wieczór śląski, więc znów skupimy
się na integracji i przekazywaniu tradycji
– mówi Marcin Kłak, zastępca prezesa
fundacji Twój Everest, która miała spory
wkład w uzyskany wynik.
– Był moment, kiedy mieliśmy do lidera stratę około 20 tysięcy kilometrów. Ale nie po to
mamy Everest w nazwie, żeby odpuścić. Założyliśmy grupę na Facebooku, do której zaprosiliśmy aktywne osoby. Fenomenem jest
to, że do akcji włączyły się też inne miasta,
nawet za granicą. Jesteśmy dumni z tego,
co nam się udało – cieszy się Anna Kaczmarska, prezes fundacji Twój Everest.
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Łucja
Chrzęstek-Bar
przewodnicząca
Komisji Sportu,
Turystyki i Rekreacji
Rady Miasta
– Wyniki tegorocznej edycji akcji pokazują, że mieszkańcom naszego miasta nie brakuje zarówno okazywanego
innym serca, jak i chęci spędzania wolnego czasu w zdrowy i aktywny sposób. Wyrazem tego ostatniego jest również rosnąca ciągle liczba uczestników
przedsięwzięć organizowanych w ramach programu „Aktywne Zabrze”. To
bardzo budujące. Gratuluję osiągniętego rezultatu i życzę jeszcze lepszej kondycji w przyszłym roku.

Trzecia edycja akcji została podsumowana na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie.
Najlepsi zawodnicy odebrali upominki.
– W Wiśle, gdzie mieszkam, organizowane są
różne imprezy dla miłośników nordic walking.
W jednej z nich uczestniczyła ekipa Aktywnego
Zabrza i to od nich dowiedziałam się o Honorowym Dawcy Energii Fortum. W tym roku dorzucałam swoją
energię już po raz drugi. Trenuję codziennie, czasem nawet są to dwa treningi
dziennie, rano 15 kilometrów i wieczorem
kolejne 15 kilometrów z kijkami. Dało to
pierwszy wynik w Zabrzu i w Polsce! – cieszy się Wanda Przybylska z Wisły.  SOR

Gratuluję wyniku!
Tomasz
Głogowski
poseł na Sejm
– Gratuluję zabrzanom
znakomitego wyniku! Szczególnie cieszy mnie,
że dyscypliną najczęściej wybieraną przez uczestników
akcji była jazda na rowerze. To sport,
który jest mi bardzo bliski. Byłem inicjatorem zorganizowanego na początku
tego roku w Zabrzu I Halowego Pucharu Polski w Speedrowerze. Była to pierwsza tego typu impreza w naszym kraju.
Myślę, że zaczęliśmy w ten sposób nowy
etap w historii polskiego speedrowera.

foto: Igor Cieślicki
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Ta edycja akcji była pod każdym względem rekordowa. Podwoiła się liczba
uczestników. Potroił się pokonany dystans. Walka o pierwsze miejsce była zacięta i trwała do ostatnich dni.
– Trzecia edycja przerosła nasze oczekiwania.
W akcji wzięło udział
około 6,3 tysiąca uczestników, którzy przemierzyli łącznie ponad 980
tysięcy
kilometrów.
W zeszłym roku było to około 300 tysięcy,
a samo Zabrze w tym roku uzyskało wynik
prawie 350 tysięcy kilometrów – wylicza
Daria Sulgostowska, koordynator akcji
Honorowy Dawca Energii Fortum.
W tegorocznej akcji wzięło udział pięć
miast, w których działa firma Fortum.
W każdym z nich pokonane kilometry
przeliczane były przez specjalną aplikację na energię. Uzyskany rezultat oznaczał wymierną pomoc dla wybranych
wcześniej organizacji charytatywnych.
W Zabrzu czek na 30 tys. zł dostała fundacja Twój Everest.

To bardzo budujące

foto: Igor Cieślicki

Prawie 350 tysięcy kilometrów przemierzyli mieszkańcy
Zabrza na rowerze, z kijkami
i biegając. Ten wynik pozwolił wygrać trzecią edycję akcji
Honorowy Dawca Energii Fortum. Zwycięstwo oznacza pomoc finansową dla zabrzańskiej fundacji Twój Everest.
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Za nami IX Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Mierzwy

O transplantacji podczas meczu

foto: Jerzy Przybysz

dacją Śląskiego Centrum Chorób Serca
współpracujemy już trzy lata. Zawodniczki odwiedzają Centrum na przykład
podczas Dnia Dziecka. Dajemy z siebie
tyle, ile możemy – dodaje.
Piłkarze rywalizowali na stadionie
Gwarka Zabrze w Biskupicach. Na
przygotowanych tu stoiskach można było m.in. znaleźć informacje na
temat zdrowego trybu życia. Promowano także ideę transplantacji
narządów. – Ludzie przychodzą kibicować, a przy okazji zobaczą nasze stoisko i zapytają o coś – mówi
foto: Jerz
y Pr
z yb
ysz
Patryk, który ponad
pięć lat temu przeW tegorocznej edycji turnieju zwyciężyła ekipa GTL
szedł przeszczep.
– W taki sposób
O puchar Fundacji Śląskiego Centrum Chorób
możemy pomóc
Serca rywalizowali uczestnicy IX Turnieju Piłki
osobom, które
leżą w szpitaNożnej im. Andrzeja Mierzwy. Impreza była
lach i czekają
również okazją do propagowania idei transna przeszczep
– dodaje Justyplantacji oraz zdrowego stylu życia.
na, która czteRywalizacja na murawie
ry lata temu była
W sportowej rywalizacji wzięły udział – Graliśmy mecz popacjentką Śląskiedrużyny Urzędu Miejskiego w Zabrzu, kazowy z drużyną,
go Centrum Chorób
Śląskiego Centrum Chorób Serca, która w półfinale strzeSerca.
I Urzędu Skarbowego w Gliwicach oraz liła najwięcej bramek – wyW tegorocznej rywalizacji
Górnośląskiego Towarzystwa Lotnicze- jaśnia Andrzej Englisz, opiekun
go w Katowicach. W tym roku w turnieju medyczny KKS Zabrze. – W turnieju bie- najlepsza okazała się drużyna GTL.
SOR
zadebiutowały zawodniczki KKS Zabrze. rzemy udział po raz pierwszy, ale z Fun- 

W Rokitnicy odbył się VI Plener Rowerowy Zabrze 2015

Na krótkich dystansach rywalizowali najmłodsi. Leśne wertepy pokonywali zawodowcy. W niedzielę, 20 września,
w Rokitnicy odbył się VI Plener Rowerowy.
Zawody kolarskie rozgrywane w Rokitnicy na stałe zagościły już w kalendarzu imprez sportowych miasta. –
Przez lata impreza ewoluowała, poszła
w kierunku rodzinnym i piknikowym.
Tym sposobem mamy dwie areny zmagań. Główna trasa prowadzi przez las,
druga jest dla dzieci, na bieżni wokół bo-

iska piłkarskiego. Startują tam nawet
trzy- i czterolatki. To impreza dla całych
rodzin – podkreśla Grzegorz Miedziński, organizator. – Chcemy pokazać, że
rower jest dla wszystkich i pozwala na
aktywne spędzanie czasu z całą rodziną
– dodaje.
– Jestem tu już po raz trzeci. Lubię te
emocje i adrenalinę podczas jazdy –
mówi Michał Fojcik, jeden z uczestników zawodów.
– Trasa, którą jedziemy, jest bardzo fajna. Jestem tu już drugi raz – dodaje
Wojciech Sol.
Podczas imprezy rozegrane zostały Mistrzostwa Uczniów Zabrza oraz
Amatorskie Mistrzostwa Zabrza. SOR

foto: Jerzy Przybysz

Amatorzy i zawodowcy na siodełkach

Uczestnicy tegorocznych zawodów na trasie
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Sport
Na trybunach Stadionu im. Ernesta Pohla może już zasiąść osiem tysięcy kibiców

Dwunasty zawodnik coraz mocniejszy

foto: Jerzy Przybysz

Ważny aspekt finansowy

Na północnej trybunie kibice zasiedli po raz pierwszy 4 października na meczu z Legią

Na coraz silniejszy doping mogą liczyć piłkarze Górnika Zabrze.
Na rozegrany 4 października mecz z Legią Warszawa otwarta została dolna część północnej trybuny Stadionu im. Ernesta Pohla.
Oznacza to, że budowany przy ul. Roosevelta obiekt może pomieścić już ponad osiem tysięcy osób.
li uwagę, że zniknął już płot otaczający
do tej pory plac budowy. Umożliwi to
prowadzenie prac wykończeniowych
wokół obiektu. Sporo dzieje się rów-

Stadion im. Ernesta Pohla przy ul. Roosevelta to już w coraz mniejszym stopniu plac budowy, a w coraz większym
sportowa arena mogąca pomieścić tysiące kibiców. – Chcemy zakończyć prace budowlane do końca roku. W tej chwili intensywność robót jest tak duża, że na
budowie pracuje najczęściej około 300
osób – podkreśla Tadeusz Dębicki, prezes spółki Stadion w Zabrzu.
W najbliższych dniach na trybunach
pojawią się wszystkie krzesełka. Przechodnie i kierowcy z pewnością zwróci-

foto: Jerzy Przybysz

Dopingujcie nas gorąco!

Radość ze zdobytej bramki

30

Leszek
Ojrzyński
trener Górnika
Zabrze
– Kibice są naszym
dwunastym
zawodnikiem, nie tylko w przypadku
spotkań, które rozgrywamy w roli gospodarzy. Licznie uczestniczą również
w naszych meczach wyjazdowych, a nie
wszystkie kluby mają tak wiernych, oddanych i zdeterminowanych sympatyków. Nowy stadion będzie należał do
najpiękniejszych obiektów w Polsce. Ma
kapitalną bryłę, zresztą ten projekt od
początku budził podziw i uznanie w środowisku piłkarskim. Od spotkania z Legią mecze będzie oglądało ponad 8,5
tysiąca widzów. Torcida słynie z ogłuszającego, fantastycznego dopingu,
który piłkarzom dodaje skrzydeł. Dlatego prosimy kibiców: dopingujcie nas
gorąco, bo to nas po prostu motywuje.
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Marek Pałus
prezes Górnika
Zabrze
– Jeszcze w aktualnym sezonie mecze Górnika będzie
mogło
obserwować aż 24 tysiące
widzów. Biorąc pod uwagę funkcjonalność, architekturę, położenie i uwarunkowania komunikacyjne, w Zabrzu powstaje obiekt wyjątkowy. Stadion to
przede wszystkim miejsce zmagań sportowych, niemniej ma pełnić także funkcję użytkową i komercyjną. Znajdą się
tu puby, restauracje, klubowe muzeum,
sklepy sportowe czy klub fitness. Na stadionie będą się także odbywać koncerty. Obiekt będzie zatem tętnił życiem
nie tylko w czasie meczów piłkarskich.
Podobnie dzieje się w najlepszych klubach Europy. Tam stadiony są ulubionym miejscem spotkań. Jestem przekonany, że w Zabrzu będzie identycznie.
Z punktu widzenia klubu ważny jest też
aspekt finansowy, Ponad 20 tysięcy kibiców to więcej niż trzy tysiące i wystarczy
pomnożyć tę liczbę przez cenę biletów.
nież wewnątrz. – Aktualnie kończymy
pomieszczenia techniczne. Są one niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonalności obiektu. Zamontowane są już
kamery i głośniki – wylicza prezes Tadeusz Dębicki.
Praktycznie gotowe jest umiejscowione w narożniku stadionu przeszklone
centrum dowodzenia imprezą masową. Swoje stanowiska będą miały tam
m.in. policja, straż pożarna i służby medyczne. W najbliższych dniach znikną
otaczające jeszcze pomieszczenie rusztowania.
Warto jednak pamiętać, że stadion przy
ul. Roosevelta nie będzie tylko areną
zmagań piłkarskich. – Chcemy, by obiekt
żył codziennie. Szkieletem oczywiście są
mecze ligowe Górnika Zabrze. Zależy nam
jednak, by zapanowała moda przychodzenia na stadion, chociażby do restauracji. Chcielibyśmy, żeby odwiedzali nas nie
tylko kibice, ale wszyscy, którzy chcą miło
spędzić czas w atrakcyjnej przestrzeni –
mówi Tadeusz Dębicki. 
SOR

Sport
Powstaje film oparty na losach legendarnego piłkarza Górnika Jana Banasia

„Gwiazdy” zawitały na stadion

Ostatnie poprawki i... można kręcić
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foto: Igor Cieślicki

Magdalena Cielecka i Eryk Lubos

foto: I
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– To rzecz o pasji do piłki i miłości dwóch
ck i
przyjaciół do tej samej kobiety. Uznałem, że życiorys Jana Banasia bardzo dobrze nadaje się na film
i trzeba go zrobić. A gwiazdy to
zawsze marzenia. Tutaj naszego
bohatera, ale też innych piłkarzy – mówi Jan Kidawa-Błoński.
W roli Jana Banasia zobaczymy
na ekranie Mateusza KościukieNie zabrakło akcentów z minionej epoki
wicza, rodziców zawodnika grają Magdalena Cielecka i Paweł Deląg. Akcja filmu zacznie się w 1943 r.,
a zakończy w 1974 r. Rozegrano wtedy finały mistrzostw świata w RFN, na
które z przyczyn politycznych Jan Banaś
pojechać nie mógł.
Do tej pory filmowcy pojawili się również na Zandce i przed halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która
„udawała” terminal lotniska w Kolonii.
– Można powiedzieć, że w pracach nad
filmem przekroczyliśmy już półmetek.
Chcemy, by był gotowy przed przyszłorocznym Festiwalem Filmowym w Gdyni.
Ogólnopolską premierę planujemy oczywiście w Zabrzu – podkreśla Jan Kidawa-Błoński. Film „Gwiazdy” powstaje przy
Statyści na murawie stadionu
wsparciu miasta. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Kręcimy tu sceny meczu towarzyskiego, jaki ekipa młodego
jeszcze Górnika rozgrywała z drużyną żołnierzy Armii Czerwonej
– tłumaczy Jan Kidawa-Błoński.
Następnie filmowcy przenieśli się
do lat 70. Nie mogło więc zabraknąć
czarnej wołgi, waty cukrowej i groźnie
wyglądających milicjantów.
„Gwiazdy” to film oparty na historii
Jana Banasia, legendarnego piłkarza
Górnika, który w barwach zabrzańskiego klubu zdobył w latach 70. dwa tytuły mistrza Polski i trzy Puchary Polski.
Przyczynił się do awansu Górnika do
finału Pucharu Zdobywców Pucharów.
Ponad 30 razy zagrał także w reprezentacji Polski, m.in. w słynnym meczu
z Anglią na Stadionie Śląskim w 1973 r.
Polska wygrała wtedy 2:0.

Reżyser Jan Kidawa-Błoński na Stadionie im. Ernesta Pohla
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Na trybunach łopotały flagi
z sierpem i młotem, a z ustawionej między nimi wielkiej
planszy spoglądała twarz Józefa Stalina. Atmosfera z 1950
roku zapanowała za sprawą
ekipy filmowej na Stadionie im.
Ernesta Pohla. We wrześniu
były tu kręcone sceny do filmu „Gwiazdy” w reżyserii
Jana Kidawy-Błońskiego.
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Kto sieje wiatr, zbiera burzę”, nagrody otrzymują: Teresa Pawlak – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Teresa Niewiadomska – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 22
października.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Zdzisława Jeziorska – poczęstunek w McDonald’s, Maria Pindur – poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho oraz Brygida Birnot – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki
brzmiało: Sukulent, autorem cytowanego wiersza jest Tadeusz Borowski,
a myśl Stefana Wyszyńskiego brzmi: „Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka”.
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F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Poziomo: 1 – rzymskie łoże do spania,
odpoczynku i biesiad, 5 – marny dziennikarz, 8 – żywią się nią jedwabniki,
9 – ratunkowa dla rozbitków, 10 – coś
z alkoholi, 11 – rząd świateł przed sceną, 12 – wieś w Małopolsce z pięcioma parkami rozrywki, 14 – bezsilność,
16 – przeszkoda ze śniegu, 19 – tam można kupić używane auto, 21 – potocznie
o sitarzu, 22 – straszą dzieci, 23 – początek skali, 24 – zgorzel wargi i policzka,
26 – zbrojny spisek, 28 – Jan … Pawluśkiewicz, 29 – nastąpi po „dziś”, 30 – dychawica, 33 – słodki na pączku, 35 – cienkie
płótno bawełniane, 37 – prezydent USA,
38 – Agnieszka z „Kawy czy herbaty”,
39 – mama lub tata, 40 – klamra spinająca mury, 41 – rośnie w miarę jedzenia,
42 – śląski taniec ludowy.
Pionowo: 1 – kurort, wczasowisko,
2 – materiał na pieluszki, 3 – wiosenny
grzyb, 4 – pierwszy w klasie, 5 – dawny taniec dworski, 6 – zimowy pojazd,
7 – polski alpinista i himalaista, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników,
13 – to, co może zastępować coś innego, 15 – uczy geometrii i algebry,
17 – wozi pasażerów, 18 – trudna sytuacja, 20 – kłótnie, zwady, 21 – biblijna
góra, 25 – zdiagnozuje zaćmę lub jaskrę,
27 – malutki schabowy, 30 – zapach,
31 – zespół podobnych komórek,
32 – fotograficzny lub telefoniczny, 34 –
tkanina na wsypy, 36 – prymitywny pług.
Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 22 października pod adresem: Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 10/2015
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 22 października. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia kościół św. Anny. Nagrody otrzymują: Ilona Pobuta – poczęstunek w restauracji Stara
Szkoła oraz Teresa Bielecka i Marianna Borzęcka
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho.
Zwyciężczynie prosimy o kontakt z redakcją do 22
października.

ROZRYWKA

Słuchajcie jak echo śpiewa

3

SłucHajcie jAk echo śpiewa
swoją triUmfaLną pieśń
nas już nie mA a ono wcIąż jeszcze żyje
drzeWom powIerza nasze taJemnice
a księżyc kiedy na niego patRzę
tak samo wyGląda jak wTedy

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

STARA
SZKOŁA

Z 12 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło
– imię i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 października.
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wakacje pracownika,
dzieło kartografa,
potrawa lub… klapa,
podwodny pocisk z napędem,
niepotrzebna do wysłania listu elektronicznego,
nie pasuje do kożucha,
pozostają po krojeniu
chleba,
wierszowana zagadka.

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 października.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Stanisława
Jerzego Leca, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 października.
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Kultura
Za nami VI Metropolitalna Noc Teatrów

Projekt „Teatr Polska”

O emigracji na scenie

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

W malownicze rejony województwa świętokrzyskiego,
podkarpackiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego
dotarł zespół Teatru Nowego w Zabrzu, prezentując
spektakl „Jasiu albo Polish
joke” w reżyserii Macieja
Podstawnego.

Premierowe „Zaręczyny”
„Zaręczyny” to najnowszy spektakl Teatru Nowego w Zabrzu.
Jego premiera wpisała się w program szóstej edycji Metropolitalnej Nocy Teatrów. Ale atrakcji czekało tego dnia dużo więcej.
„Jasiu albo Polish joke”

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Teatr Nowy w Zabrzu zaprosił 26 września na przygotowane w ramach warsztatów „Lato w Teatrze Nowym 2015”
spektakle „Król Maciuś I” oraz „ONY”.
W programie znalazły się także warsztaty teatralne i wspólne czytanie dramatu. Była okazja do zwiedzania kulis.
W Filharmonii Zabrzańskiej wystawiony został spektakl „Boże mój”.
Zwieńczeniem Metropolitalnej Nocy
Teatrów w Zabrzu była premiera ko-

Premiera odbyła się podczas Nocy Teatrów

medii „Zaręczyny” Wojciecha Tomczyka w reżyserii Marcina Sławińskiego.
Akcja spektaklu rozgrywa się podczas
rodzinnej uroczystości, jaką są oficjalne zaręczyny z udziałem przyszłych teściów. A przecież wtedy każdy chce wypaść jak najlepiej...
– Doświadczenie uczy, że widzowie – Polacy więcej wymagają od komedii, niż
od utworów „poważnych”. Zwłaszcza od
komedii poświęconych im – Polakom.
Oczekiwania Polaków wobec komedii
przypominają te, które towarzyszą budowie autostrad. Wszyscy chcą, by dobrych dróg było jak najwięcej, nikt nie
chce, by przebiegały w sąsiedztwie jego
domu. W komediach ma być identycznie.
Chcemy się śmiać ze wszystkich wokół.
Z siebie niekoniecznie – mówi Wojciech
Tomczyk.
Pomysłodawcą i współorganizatorem
Metropolitalnej Nocy Teatrów jest Górnośląski Związek Metropolitalny. 

GOR

Pokazy przygotowano w ramach projektu „Teatr Polska”. W każdym miejscu spektakl poprzedziły warsztaty
teatralne dotyczące aktualnego problemu emigracji. – Wspólnie z uczestnikami zastanawialiśmy się, w jaki sposób jesteśmy postrzegani za granicą,
co w Polsce nam się podoba i jakie
elementy bądź cechy przenieślibyśmy
z innych krajów. Usłyszeliśmy wiele indywidualnych i emocjonujących wypowiedzi na temat doświadczeń emigracyjnych, a także historie związane
z przyniesionymi przedmiotami – opowiada prowadzący warsztaty Paweł
Janicki z Teatru Nowego.
To nie koniec trasy w ramach projektu. Już 26 października zabrzańscy artyści wyjeżdżają w kolejne
miejsca. Tym razem będzie to Podkarpacie: Gorlice, Krosno, Strzyżów
i Lubaczów. 
GOR

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

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

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

„Zaręczyny” to najnowsza propozycja Teatru Nowego w Zabrzu
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