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Boże Narodzenie
to czas radości i pojednania.
Życzymy, aby te święta
przyniosły nam miłość,
ciepło i pokój.
W Nowym 2018 Roku
niech spełnią się
wszystkie marzenia.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Marian Czochara
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze
wraz z Radnymi

wokół nas

Fot. Igor Cieślicki

Filharmonia Zabrzańska oraz Dom Muzyki i Tańca zapraszają na Koncert Noworoczny

Zacznij rok koncertowo!

Nie trzeba jechać do Wiednia,
by nowy rok rozpocząć w równie efektowny sposób, jak nad
Dunajem. Koncert Noworoczny w Domu Muzyki i Tańca na
stałe wpisał się już w kalendarz
wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Znakomitych
solistów i towarzyszących im
artystów Filharmonii Zabrzańskiej będzie można podziwiać
już 1 stycznia o godzinie 17.

– Mają swój Koncert Noworoczny wiedeńczycy, mają też zabrzanie. Zapraszam
na wyjątkową galę, która tym razem
zachwyci nas już pierwszego dnia 2018
roku – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Niezapomniane chwile z muzyką tradycyjnie już zapewnią artyści Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej, którzy wraz ze znakomitymi solistami przypomną najpiękniejsze duety operetkowe. Podczas koncertu
„Gdy blaskiem gwiazd” wystąpią: Karina Skrzeszewska, Ewelina Szybilska,
Łukasz Gaj i Adam Szerszeń. Na scenie
zaprezentują się równie znakomici tancerze – Milena Burchardt, Kamila Borowska, Zofia Czechlewska, Sławomir
Greś oraz Adam Czechlewski. Autorką
choreografii koncertu noworocznego
jest Zofia Czechlewska.
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Maluchy spotykały się z Mikołajem i stroiły choinki. Na ulicach
rozbłysły świąteczne dekoracje, a w efektownie podświetlonym ratuszu pojawiła się wyjątkowa szopka przygotowana
przez uczniów zabrzańskich szkół plastycznych. Sprawdziliśmy,
jak w przededniu Bożego Narodzenia zmieniało się Zabrze.
Ponad trzy tysiące małych zabrzan
przybyło na spotkanie ze św. Mikołajem w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. – Mamy 22 piękne dmuchańce, dzieciaki mogą dekorować pierniczki
i bombki, a przede wszystkim przygotowa-
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w skali kraju i Europy placówki ginekologiczno-położniczej.

Zabrzańskie Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka uznane zostało za najbardziej
innowacyjny szpital w Polsce w konkursie
„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016”. Nasz ośrodek doceniono za stworzenie od podstaw wiodącej
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Od Mikołaja do choinki

Fot. UM Zabrze

Zacznij rok koncertowo!

Kolejnych 19 działek o łącznej powierzchni 44 hektarów włączonych zostało do zlokalizowanej między Mikulczycami a Rokitnicą zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Oznacza to, że strefa
w naszym mieście „urosła” do 157 hektarów.
Około 900 maturzystów z dwudziestu
szkół spotkało się na placu Warszawskim,
by zatańczyć tradycyjnego poloneza. Do
plenerowego tańca poprowadzili uczniów
artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
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liśmy dużo zajęć sportowych – podkreśla
Beata Łokas-Styrylska, dyrektor MOSiR.
– Mikołaja nie można z nikim pomylić.
Ma strasznie dużą białą brodę, czerwone
ubranie, wielki brzuch i dźwiga wielki worek prezentów. No i do tego tak fajnie się
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Fot. Tomasz Jodłowski

Jezus przedstawiony jest w szopce jako światło wydobywające się z prezentu
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Na osiedlu budowanym przy ul. Żywieckiej został oddany do użytku trzeci blok.
Powstało w nim 16 mieszkań o powierzchni od 37 do 70 metrów kwadratowych. Na
osiedlu powstać ma docelowo 12 budynków z ponad 150 mieszkaniami.
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prezentu. Jezus nie jest przedstawiony
dosłownie, tylko jako światło wydobywające się z tego prezentu. Nie chcieliśmy,
żeby było sztampowo. Jak nie ma dosłownie pokazanego Jezusa i Świętej Rodziny, ludzie zaczynają zadawać pytania:
gdzie oni są i właściwie o co chodzi z tym
światłem? Chciałabym żeby ludzie, którzy przyjdą tę szopkę zobaczyć, pomyśleli
choć przez chwilę o tym, że największym,
najcenniejszym prezentem, jaki dostajemy na święta, jest Jezus który się rodzi. I to
jest prezent za darmo. Wszystko inne jest
tylko dodatkiem – podkreśla Małgorzata
Malczyk, nauczycielka w Zespole Szkół
nr 18, pod której kierunkiem uczniowie
przygotowali szopkę.
– Nasza praca była
etapowa. Najpierw
powstała koncepcja,
projekt szopki, dopiero potem wykonanie.
Współpracowaliśmy
ze sobą, stale się konsultując. Myślę, że tegoroczny zamysł jest
ciekawy i pozwala nam interpretować na
swój sposób to wykonanie. Robienie szopki wprowadziło nas w klimat świąteczny
i mam nadzieję, że świąteczna atmosfera
otoczy wszystkich tych, którzy przyjdą ją
zobaczyć, a być może skłoni też do przemyśleń czym tak naprawdę są święta – mówi
Laura Dera, jedna z uczennic.
– Pierwszy raz biorę
udział w tym przedsięwzięciu.
Bardzo
mi się podobało, bo
wszystko odbywało
się w superatmosferze – podsumowuje
Adam Kirka.
MM

Fot. Tomasz Jodłowski

Militarny Mikołaj na placu Wolności

– Staramy się zawsze, aby naszej szopce
towarzyszyła jakaś refleksja. W tym roku
skupiliśmy się na idei prezentu. Pokazaliśmy żłobek w formie takiego jakby

Fot. Tomasz Jodłowski

śmieje. Do mnie przychodzi co roku, chociaż w domu go nie widziałem, bo przychodzi ukradkiem – opowiadał 5-letni Bartek.
– Mikołaja nie trzeba się bać, bo chociaż
jest wielki, to jest bardzo milutki, no i lubi
dzieci. Dorośli czasem też dostają prezenty, jak są grzeczni, bo inaczej to czeka na
nich rózga – mówiła 6-letnia Paulina.
Mikołaj w militarnych klimatach zagościł
z kolei na placu Wolności, gdzie imprezę
przygotowało Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. – Chcieliśmy wyjść do
młodych zabrzan i pokazać, że istniejemy,
a przy okazji zaprosić do nauki podstaw
ratownictwa – tłumaczy Wacław Widuchowski, dyrektor MTW.
Na wspólnym strojeniu choinki przedszkolaki spotkały się 11 grudnia przed
Teatrem Nowym. Organizatorem zabawy było Przedszkole nr 41. O świąteczny
klimat już od samego wejścia do miejskiego ratusza zadbali natomiast uczniowie zabrzańskiego plastyka, którzy przygotowali w holu nietypową szopkę.

Fot. Jerzy Przybysz
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Ruszył program „10 na 10” , w ramach
którego dziesięciu dramaturgów z francuskojęzycznych krajów przyjechało do Zabrza, by poznać historię naszego miasta.
Efektem wizyty stały się napisane przez
nich krótkie sztuki dla młodych artystów.

Na budowie elektrociepłowni Fortum
zamontowano tzw. walczaka, czyli kluczowy element kotła, w którym następuje
rozdzielenie pary wodnej od wody.
Dziesięć osób i firm związanych z Zabrzem znalazło się w gronie laureatów przyznawanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą Laurów Umiejętności i Kompetencji.
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Ukazał się kolejny album z wyjątkowej serii prezentującej dzielnice Zabrza

Mikulczyce oczami mieszkańców

Zastępca dyrektora MBP Natalia Wojtoń

– Naukowe monografie są potrzebne, ale
historia Zabrza pisana przez jego mieszkańców ma niespotykany walor autentyzmu i emocjonalnej siły. Doświadczenia

Fot. Jerzy Przybysz

Chór Resonans con tutti

zgromadzone podczas pracy nad dotychczasowymi wydawnictwami i tą publikacją
pokazały, jak wielki mamy szacunek do
tradycji i korzeni, które stworzyły podwaliny nowoczesnego miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Gdy za kilka lat ułożymy wszystkie albumy o naszych dzielnicach, to nie tylko zajmą one sporą przestrzeń, ale pokażą, co
naprawdę nosimy w sercu – dodaje.
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Wyjątkowy charakter miały zorganizowane w Domu Muzyki i Tańca tradycyjne
Cecylki. Koncert ku czci św. Cecylii wpisał
się w obchody jubileuszu 20-lecia Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu.
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W Szkole Podstawowej nr 15 oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna.
Na budowę obiektu miasto przeznaczyło
prawie 2 mln zł.
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„Nasze Mikulczyce” to piąty
album z serii przybliżającej
dzielnice Zabrza. Wcześniej
ukazały się wydawnictwa opowiadające o Biskupicach, Kończycach, Pawłowie i Rokitnicy.
W najnowszym albumie, który jest najobszerniejszym z cyklu, tradycyjnie już nie zabrakło unikatowych
zdjęć, nostalgicznych wspomnień
i barwnych opowieści ludzi, którzy
nieraz spędzili w dzielnicy całe życie.
W powstanie książki zaangażowało
się 62 autorów, którzy przygotowali
94 teksty. Na 350 stronach zaprezentowano 641 fotografii, a indeks zawiera aż 1704 nazwiska osób związanych
z dzielnicą.
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Specjaliści
ze
Szpitala
Miejskiego
w
Zabrzu
wszczepili
78-letniej kobiecie zaprojektowany
i wydrukowany
specjalnie dla niej
w technologii 3D tytanowy implant stawu
biodrowego. Operacja była unikalna zarówno ze względu na zastosowaną technologię,
jak i wiek pacjentki.
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Fot. Szpital Miejski

Fot. Jerzy Przybysz

Ponad 90 tekstów i około 640
zdjęć zgromadzonych na 350
stronach. Tak w największym
skrócie można opisać najnowszy album z cyklu prezentującego dzielnice Zabrza. W Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
odbyła się 11 grudnia promocja
wydawnictwa „Nasze Mikulczyce”. Wcześniej ukazały się
wydawnictwa opowiadające
o Biskupicach, Kończycach,
Pawłowie i Rokitnicy.
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Fot. Jerzy Przybysz

na inicjatywa, by historię miasta pokazywać poprzez jego dzielnice, prostymi
słowami zwykłych ludzi – zwraca uwagę
Joachim Wienchor.
– Ten piękny album
ma wielki potencjał.
Jako rzeźbiarz widzę
jego bryłę, znacznie
większą od wcześniej
wydanych pozycji, co
świadczy o jego bogatej zawartości. To
prawdziwy dokument czasu – podkreśla
uczestniczący w promocji albumu prof.
Krzysztof Nitsch.
– Chciałbym, żebyśmy
spojrzeli na ten album
jako jedną z książek
składających się na historię Zabrza – mówi
Tomasz Iwasiów, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, która zajmuje się przygotowaniem
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Albumy wręczają prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor Tomasz Iwasiów

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

– Mam wielką satysfakcję, że pomagałem
w tworzeniu albumu –
mówi Józef Skoczylas,
który mieszka w Mikulczycach od 1945 r.
– Chętnie wspominam
lata, gdy grałem tutaj
w piłkę w Górniku Mikulczyce. Mam w tym
środowisku do dziś wielu przyjaciół, by wymienić chociażby znanego niemal wszystkim
zabrzanom Jerzego Gorgonia. Cieszę się, że
udało mi się innych zachęcić do włączenia
się w przygotowanie tej książki – dodaje.
– Dobrze, że taka
książka powstała. Znalazłem w niej zdjęcie
drużyny
piłkarskiej,
w której grałem osiem
lat i której byłem kapitanem. Jestem na tej
fotografii wśród kolegów. Będę teraz miał piękną pamiątkę
z tamtych czasów – uśmiecha się Tadeusz Salamon.
Swoje miejsce w albumie ma Ewa Koloch, która również zaangażowała się
w jego przygotowanie.
– Osiem lat pracowałam w tutejszej bibliotece – tłumaczy pani
Ewa. – Kupiłam album
synowi, który przeprowadził się do Poznania,
ale wciąż żyje Zabrzem.
Na pewno będzie się
cieszył z takiego prezentu – dodaje.
Joachim Wienchor, radny z Mikulczyc,
przyznaje, że podczas pracy nad albumem zebrano materiały, które pozwoliłyby zapełnić nawet 700 stron. – Ze
względów technicznych do druku poszło
mniej, to, co najbardziej istotne. To pięk

Radni z Mikulczyc nie kryli wzruszenia

cyklu. – Mamy już zatem historię, która
dawno przekroczyła tysiąc stron, obejmuje
kilka tysięcy fotografii, w której pojawiają
się tysiące nazwisk, a przecież nie jesteśmy
jeszcze nawet na półmetku – dodaje.
Goście grudniowej promocji mieli okazję obejrzeć m.in. występ związanego
z Mikulczycami chóru Resonans con
tutti. Na scenie zaprezentowały się
także młode artystki z zespołu Mak.

WG
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przez „Artystów z Zabrza”. Książka przedstawia najwybitniejsze osoby związane
z zabrzańskim sportem oraz dzieje klubów
i historię rozwoju w naszym mieście wielu
dyscyplin od czasów przedwojennych do
współczesności.

Na rynku ukazał się album „Sportowcy
z Zabrza”. To drugie wydawnictwo z cyklu
zainaugurowanego przed ponad rokiem

Po raz szósty wręczone zostały Zabrzańskie Ateny. Nagrody przyznawane w uznaniu działań przyczyniających się do umacniania wizerunku Zabrza jako ośrodka
nauki, medycyny i innowacyjnej gospodarki
otrzymali dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik, koncern energetyczny Fortum i firma Artifex Mundi.
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Samorząd województwa nagrodził gminy i osoby działające na rzecz rodzin

Zabrze docenione za wspieranie rodzin

– Rodzina ma wiele odbić. Istnieje rodzina samotnego rodzica, pełna, wielopokoleniowa. Każda wymaga stałej pomocy.
Zadania wspomagające wykonują zarówno MOPS-y, organizacje pozarządowe, jak i samorządy. Jest wiele gmin, które w dziedzinie zwiększania standardów
życia rodzinnego prowadzą praktyki niestandardowe, ponadprogramowe, którym się po prostu chce pomagać – mówi
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik z Zarządu Województwa Śląskiego. – Polityka miejska powinna być nakierowana
na wspieranie rodzin, ponieważ to one
stanowią fundament społeczeństwa. Rodziny mają czuć się dobrze w swoim środowisku. Poprzez bliskość obiektów edukacyjnych oraz kulturalnych należy im te
życie ułatwić, a także dołożyć wszelkich
starań, aby zadowolenie z jego jakości
było jak największe – dodaje.

Laureaci wyróżnień w sali Sejmu Śląskiego

Zabrze znalazło się wśród trzech gmin
województwa śląskiego realizujących
najbardziej wartościowe inicjatywy
przyjazne rodzinie. Pozostałe to Czeladź i Mszana. – Staraliśmy się pokazać
te samorządy, które w odniesieniu do potrzeb, jakie w nich występują, podejmują
takie inicjatywy, które w maksymalnie
efektywny sposób wspierają rodziny –
podkreśla Bożena Borowiec, dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Statuetkami „Przyjaciel rodziny 2017”
wyróżniono z kolei po raz pierwszy
osoby fizyczne zasłużone dla regionalnej polityki prorodzinnej, które
prowadzą lub prowadziły efektywne
działania na rzecz rodzin. Kandydatów
zgłaszały m.in. jednostki samorządu

T
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Sejm przyjął ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Utworzenie metropolii oznacza dla zrzeszonych
w niej miast finansowy zastrzyk z budżetu
państwa w wysokości ćwierć miliarda złotych rocznie. W ramach metropolii m.in.
usprawniona zostanie komunikacja zbiorowa, wspólna będzie promocja.
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Fot. Tomasz Jodłowski

Statuetki „Gmina przyjazna
rodzinie 2017” oraz „Przyjaciel rodziny 2017” trafiły do
Zabrza. Nagrody zostały przyznane w konkursach organizowanych przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
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terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne. Jedną z nagród otrzymał Jan Szulik, koordynator
ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim
w Zabrzu, który został doceniony m.in.
za realizację projektu „O godność człowieka, w trosce o rodzinę”.
– Podejmuję działania na rzecz rodzin
nie dla wyróżnień, ale dlatego, że czuję
taką potrzebę. Zależy mi, żeby rodziny
coś z tego miały, żeby miasto i Śląsk coś
z tego miały – zaznacza Jan Szulik. – A jeśli kapituła dostrzegła i doceniła te działania, mogę się tylko cieszyć – dodaje.
Statuetki „Przyjaciel rodziny 2017”
otrzymali także ks. Bronisław Gawron z Piekar Śląskich, Jarosław Tobiasz
z Rybnika, Halina Świerczek z Żor i Anna
Kędra z Dąbrowy Górniczej. Z kolei na-
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prawie 90 mln zł. Jego efektem będzie stworzenie przy działającym w Zabrzu Wydziale
Inżynierii Biomedycznej zespołu specjalistycznych laboratoriów, w których będą
prowadzone prace naukowo-badawcze
ukierunkowane na opracowanie nowych
technologii i wyrobów medycznych.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej oraz
koncernu Philips podpisali umowę w sprawie wspólnej realizacji projektu o wartości
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Mieszkańcy
wybrali swoich przedstawicieli do rad
dzielnic
na
kolejną 4-letnią kadencję.
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Fot. Tomasz Jodłowski

grody „Przyjaciel ekonomii społecznej
2017” odebrali Jerzy Krótki, Joanna Pietrzyba-Waszczak oraz Barbara Mizera.
Wręczenie nagród stanowiło zwieńczenie konferencji „Rodzina jest najważniejsza…”. Była ona m.in. okazją do
zaprezentowania planu profesjonalnego wspierania rodziny na lata 2017–
2020. Zawiera on pakiet szkoleń skierowanych do pracowników systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
którzy swoje działania prowadzą na terenie województwa śląskiego. Współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego przedsięwzięcie obejmować będzie m.in. szkolenia
z zakresu stosowania prawa, kompetencji osób pracujących bezpośrednio
z dziećmi i rodziną, dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz
adopcji. Planowanych jest 116 szkoleń
wyjazdowych, w których udział ma
wziąć ponad 1,1 tysiąca uczestników.

GOR

Jan Szulik ze statuetką „Przyjaciel rodziny”

Wymiana cennych doświadczeń

O działaniach służących umacnianiu rodziny na przykładzie
samorządu mówiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podczas zorganizowanej w Warszawie pierwszej ogólnopolskiej konferencji „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej
demokracji”. Przedsięwzięcia zostało zorganizowane z okazji Dnia Praw Rodziny w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
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polityków, nad kształtem nowej Konstytucji,
która powinna uwzględnić prawa rodziny
i ich respektowanie w całym prawodawstwie, co byłoby gwarancją ładu społecznego
w państwie – mówi poseł Tadeusz Woźniak,
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Rozstrzygnięta została czwarta edycja
konkursu Zabrzański Biznesplan. Laureatem pierwszego miejsca w konkursie
został Bartosz Mikityn za projekt pod
nazwą „My Everyday Carry, produkcja
wielofunkcyjnych narzędzi”.
Funkcjonariusze drogówki otrzymali
ufundowane przez samorząd urządzenia do szybkiej analizy zawartości narkotyków w organizmie kierujących. Przedstawiciele miasta i policji podpisali także
umowę w sprawie dodatkowych patroli
na ulicach.

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2018

Fot. KMP Zabrze

– Konferencja obejmująca zagadnienia praw
rodziny w oparciu o zapisy zawarte w Karcie
Praw Rodziny będzie wkładem w ogólnonarodową dyskusję, zasygnalizowaną już przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych

przewodniczący Narodowego Komitetu
Obchodów Dnia Praw Rodziny.
Przedstawione przez prelegentów zagadnienia dotyczące praw rodziny spotkały
się z bardzo dużym zainteresowaniem
ponad 450 uczestników konferencji, reprezentujących rząd, Sejm, Senat, samorządy
wszystkich szczebli, świat nauki, środowisko nauczycieli, mediów, duszpasterstwa
rodzin, organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin, dzieci, praw rodziców, a także samych rodziców zainteresowanych tymi zagadnieniami.
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wokół nas
Podczas grudniowej sesji radni przyjęli budżet Zabrza na 2018 rok

Kolejny rok pod znakiem inwestycji
takie są liczby:

2,1 miliarda zł

to wartość inwestycji
zrealizowanych w Zabrzu
przy wsparciu z budżetu Unii
Europejskiej na lata 2007–2013

1,1 miliarda zł

Fot. Igor Cieślicki

stanowiły bezzwrotne środki
pozyskane z Unii Europejskiej

600 milionów zł
stanowiły środki
wygospodarowane
z budżetu miasta

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i skarbnik miasta Piotr Barczyk podczas sesji budżetowej

Prawie 172 miliony złotych przeznaczono na inwestycje w budżecie Zabrza na 2018 rok. Wśród planowanych przedsięwzięć
są m.in. dalsze termomodernizacje szkół i przedszkoli, prace
związane z rewitalizacją Zandki czy też budowa ekranów akustycznych w Maciejowie. Priorytetem przy tworzeniu dokumentu było optymalne wykorzystanie środków unijnych. Radni
przyjęli budżet podczas sesji zwołanej 18 grudnia.
– Budżet Zabrza na 2018 rok z jednej strony odpowiada na potrzeby mieszkańców,
a z drugiej nadal jest ukierunkowany na
rozwój miasta i jego modernizację – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Na wydatki majątkowe
miasto zamierza przeznaczyć prawie 172
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Fot. Robert Jaworski

Historia inspirowana losami znakomitego
przed laty piłkarza Jana Banasia na ekrany
kin w całym kraju trafiła w maju.

W zabrzańskim Multikinie odbył się
przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Jana Kidawy-Błońskiego „Gwiazdy”.
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miliony złotych, a na wydatki operacyjne
771 milionów złotych. Największy udział
w nich mają działania w sferze oświaty
i szeroko rozumianej pomocy społecznej. Przekażemy na realizację tych zadań
ponad połowę budżetu miasta – dodaje
pani prezydent.

Tysiące zwiedzających przyciągnęły IX Międzynarodowe Targi Turystyki
Przemysłowej. Partnerem imprezy był
włoski region Vallagarina i miasto Rovereto. Targi towarzyszyły odbywającej się
w naszym mieście już po raz 14. Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego. Jej tematem
była w tym roku atrakcyjna narracja jako
siła przyciągająca turystów do obiektów
poprzemysłowych.
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Podobnie jak w latach poprzednich,
nasze miasto zamierza nadal koncentrować się na możliwie największym
wykorzystaniu środków unijnych, przy
wsparciu funduszy pozyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
– Skuteczne wykorzystanie szansy, jaką
daje obecna perspektywa finansowa
Unii Europejskiej, jest niezmiernie istotne dla naszego miasta, tym bardziej,
że należy mieć świadomość, iż jest
to najprawdopodobniej ostatnia tak
duża pula środków. W efekcie Zabrze
w dalszym ciągu utrzymywać będzie
należną pozycję na mapie regionu, metropolii i kraju – zaznacza prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
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Budżet na rok 2018:
dochody:

905 mln zł
wydatki:

942,4 mln zł
wydatki majątkowe:

Projekt budżetu na 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, która zaleciła jednocześnie
stałe monitorowanie jego realizacji. –
Warto zwrócić uwagę, że w budżecie na
2018 rok zapewniono finansowanie nie
tylko obligatoryjnych działań miasta, ale
też wielu innych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz naszych mieszkańców.
Uważamy, że przedłożony projekt budżetu należy ocenić pozytywnie – mówił
w imieniu klubu „Skuteczni dla Zabrza”
Joachim Wienchor. Budżetu nie poparli
radni Platformy Obywatelskiej, argumentując to m.in. nieuwzględnianiem
zgłaszanych przez nich propozycji.
– W miarę zwiększania się możliwości finansowych będą rozważane kolejne projekty ważne dla mieszkańców i wzbogacające potencjał naszego miasta – zwraca
uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Liczę na zrozumienie i konstruktywną współpracę w nadchodzącym
roku. Mam nadzieję, że jej efektem będzie
realizacja kolejnego programu rozwoju
miasta, który zaowocuje wzrostem jego
majątku i zwiększeniem satysfakcji wśród
mieszkańców z podejmowanych działań
– dodaje prezydent Zabrza. 
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Głosowanie radnych w sprawie uchwały budżetowej

Ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Europejski Bank Inwestycyjny wspiera wyłącznie inwestycje, które są uzasadnione pod względem ekonomicznym, technicznym i finansowym, a także są
przyjazne środowisku. Obecnie jest najtańszym na rynku źródłem pozyskania
zwrotnych środków. Jak tłumaczy skarbnik miasta Piotr Barczyk, koszt zobowiązania zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym jest o połowę niższy, niż
w przypadku ofert dostępnych na rynku.
– Każde 100 milionów złotych pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
w koszcie finansowym jest równoważne pozyskaniu 50 milionów złotych na normalnym rynku – wylicza Piotr Barczyk. – Koszt obsługi zobowiązania w wysokości 330
milionów złotych jest zatem w przypadku Europejskiego Banku Inwestycyjnego porównywalny z kosztem obsługi zobowiązania na poziomie około 160 milionów złotych
zaciąganego na rynku – dodaje.
Środki z EBI mają być uruchamiane w transzach: 24 mln zł w 2017 r., po 70 mln
zł w latach 2018 i 2019, 100 mln zł w 2020 r. i 66 mln zł w 2021 r. Całkowita spłata
zobowiązań ma nastąpić w ciągu 25 lat. Warto zwrócić uwagę, że 330 mln zł to tak
naprawdę górny limit linii kredytowej uruchomionej przez EBI. Miasto nie musi
wykorzystać tej kwoty w całości. Wielkość zaciąganych zobowiązań będzie ostatecznie uzależniona od wysokości pozyskanych bezzwrotnych środków zewnętrznych, rozstrzygnięć przetargowych i harmonogramów realizacji zadań.
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Łaźnia Łańcuszkowa została wyróżniona
w prestiżowym konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Przedsięwzięcie organizują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Fot. MOK

Fot. Jerzy Przybysz

r

Fot. Igor Cieślicki

171,7 mln zł

Około 800 maluchów rywalizowało na
scenie Miejskiego Ośrodka Kultury podczas
szóstej już edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Igraszki”.

Po raz kolejny Zabrze znalazło się w programie Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga
van Beethovena. Na scenie Domu Muzyki
i Tańca wystąpili Hong Kong Sinfonietta
pod dyrekcją Yip Wing-sie oraz skrzypek
Yu Chien Tseng.
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Wiemy już, kto sięgnął po tytuł Wolontariusza Roku 2017

Pomaganie innym to ich pasja

Tegoroczni laureaci odebrali wyróżnienia w Multikinie
Fot. Tomasz Jodłowski

Na co dzień, bez względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia,
pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. Teraz zostali za to uhonorowani. W grudniu poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu „Wolontariusz Roku”. Jego rozstrzygnięcie wpisało się w obchody VII Międzynarodowych Dni Osób
Niepełnosprawnych i Wolontariatu.
Ich pasją jest pomaganie innym ludziom. Wspierają bezinteresownie tych,
którzy najbardziej tego potrzebują. Wolontariusze, bo o nich właśnie mowa,
obchodzili właśnie swoje święto.
– To ważny dzień, symboliczny. W tym dniu
chcemy bowiem ukłonić się wszystkim
tym, którzy mają otwarte serca, otwarte

T

Fot. Jerzy Przybysz

V
Po rewelacyjnej końcówce sezonu piłkarze Górnika Zabrze wywalczyli awans do
Ekstraklasy. Igor Angulo, który dla Trójkolorowych zdobył 17 bramek, został królem
strzelców sezonu 2016/2017.
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dłonie dla drugiego człowieka. Ludzi potrzebujących wokół nas jest naprawdę
bardzo dużo. Tych ludzi, którzy potrafią
zauważyć drugiego człowieka, jest też wielu. Od tych najmłodszych, uczniów szkół
średnich, poprzez ludzi dojrzałych, którzy
zmagając się z ciężkim życiem potrafią
zauważyć drugiego człowieka. To dobry
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Zespół Carrantuohill z Anną Buczkowską oraz młodzi
artyści z grupy tańca irlandzkiego Salake zachwycili publiczność podczas
koncertu inaugurującego jubileuszową, dziesiątą edycję
Metropolitalnego
Święta Rodziny. Wpisujące się w jego program festyny, koncerty, spektakle, konferencje i inne wydarzenia trwały prawie do
połowy czerwca.
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zwyczaj dzielenia się nie tylko dobrymi
praktykami, ale dzielenia się sercem – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Po raz siódmy chcieliśmy uhonorować
osoby, których misją jest pomaganie
innym. To są ludzie, którzy postanowili swój wolny czas przeznaczyć na pomoc innym. To są wolontariusze, którzy
najczęściej bardzo cicho, spokojnie,
codziennie, przychodzą czy to do naszych jednostek, czy to do organizacji
pozarządowych i dają serce oraz swoją
pracę. To jest dzień dla nich. Chcemy ich
uhonorować i pokazać innym – zaznacza Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
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Budowa trzech kolejnych bloków ruszyła na osiedlu powstającym przy ul. Żywieckiej. Budynki mają być gotowe w drugiej
połowie 2018 r.
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Wolontariusze Roku
2017
Kategoria indywidualna:

1. Teresa Dziadak
(Stowarzyszenie na rzecz
Adaptacji Osób Uzależnionych
i Ich Rodzin do Społeczeństwa
„Żyj i Daj Żyć”)
2. Agnieszka Wandzik
(Fundacja Śląskiego Centrum
Chorób Serca)
3. Agnieszka Roszak
(Dom Pomocy Społecznej nr 1)
4. Renata Krajewska
(Stowarzyszenie „Kontakt”
Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół
na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie)
5. Krystyna Bacia-Pietrus
(Forum Razem)
6. Łukasz Milik
(Fundacja Górnika Zabrze)

wia z nimi, pobawi się, pogra, to widać tę
radość, która udziela się również i mnie
– uśmiecha się Justyna Wandzik z Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu.
W programie obchodów VII Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych
i Wolontariatu znalazła się także konferencja „Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną – dobre praktyki”. Wzięli w niej udział m.in. Robert
Vaillant – pełnomocnik mera Seclin ds.
osób niepełnosprawnych, Alfred Haug
– były koordynator pomocy osobom niepełnosprawnym w Essen oraz Pascale
Aupicq – dyrektor ośrodka dla osób niepełnosprawnych L’Arbre de Guise. Konferencji towarzyszył kiermasz ręcznie
robionych prac świątecznych, w którym
udział brały warsztaty terapii zajęciowej,
spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia
oraz placówki edukacyjne.

MM

Laureatów tegorocznej edycji konkursu poznaliśmy podczas uroczystości
zorganizowanej 4 grudnia w Multikinie. – Pracuję na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. To jest właściwie nagroda dla nas wszystkich. Dla
zarządu, dla naszych podopiecznych, bo
ich uśmiech i radość to jest podziękowanie za naszą pracę – mówi Renata Krajewska, prezes Stowarzyszenia „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół
na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu.
– Zostałam wolontariuszką, bo daje mi
to siłę do życia. Wiem, że dzieci, które
są w szpitalu, potrzebują takich odwiedzin. To dla nich coś innego, coś, na co
czekają i z czego bardzo się cieszą. Kiedy
ktoś jest zamknięty w czterech ścianach
w szpitalu i przychodzą te same osoby,
to staje się to dla nich monotonią. Gdy
przychodzi do nich ktoś nowy, porozma-
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Firma Bud-Expert zaprezentowała swój
zakład uruchomiony na zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej.
Zamontowano w niej najnowszej generacji maszyny służące do obróbki elementów stalowych.
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Pary taneczne z kilkunastu krajów Europy wzięły udział w Międzynarodowym
Festiwalu Tańca Zabrze 2017. Impreza odbyła się w hali Pogoń.

Fot. Jerzy Przybysz

o

Konferencji towarzyszył kiermasz ręcznie robionych ozdób świątecznych

Fot. Jerzy Przybysz

r

Fot. UM Zabrze

Kategoria zespołowa

7. Barbara Zysk, Elżbieta
Piwowarczyk, Karina Trawka,
Halina Korż (Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnych „AMARI”)
8. Jolanta Dąbrowska, Jolanta
Ilewska, Teresa Jarasz, Tadeusz
Kaczor, Barbara Kwaśna,
Przemysław Palus, Halina
Piechniczek (Polski Związek
Niewidomych, Koło w Zabrzu)
9. Aleksandra Kowalik, Wiktoria
Stawinoga, Anna Biegańska,
Aleksandra Motyka, Weronika
Karlińska
(Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta)

Absolwenci i nauczyciele Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Liceum
Plastycznego działających w Zespole Szkół
nr 18 zaprosili na tradycyjne Dyplomarium. Wystawa prac przygotowana została w Domu Muzyki i Tańca.
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Znamy wyniki czwartej edycji Budżetu Partycypacyjnego

Mieszkańcy wybrali inwestycje
dla swoich dzielnic
Jeden projekt ogólnomiejski i 22 w poszczególnych dzielnicach
zostaną zrealizowane w efekcie czwartej edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. O tym, jakie inwestycje będą realizowane, zdecydowali mieszkańcy, którzy w listopadowym
głosowaniu oddali ponad 33 tysiące głosów.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem partycypacyjnym
i możliwościami, jakie on daje. Dziś możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji
i przedsięwzięć, ale samemu je kreować,
dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które
są tymi najpilniejszymi. Dziękuję za udział
w głosowaniu. Warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować, na co mają
być wydatkowane pieniądze przeznaczone na kolejne edycje budżetu partycypacyjnego – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
W ramach czwartej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego do
podziału było 4,01 mln zł. Dla każdej
z dzielnic „dużych” zarezerwowano po
250 tys. zł, a dla „małych” – po 140 tys.
zł. Na wykonanie projektów ogólnomiejskich – 500 tys. zł. Mieszkańcy zgłosili ogółem 70 wniosków. Sześć z nich
nie spełniało wymogów formalnych.
Pozostałe trafiły pod ocenę mieszkań-
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wał. Wśród gości obchodów jubileuszu
był m.in. prezydent RP Andrzej Duda.
Po raz kolejny Zabrze stało się areną
juwenaliów. Do wspólnej zabawy, połączonej z prezentacją poszczególnych wydziałów, zaprosili studenci Politechniki
Śląskiej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca obchodzili 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce inwazyjnego modelu
leczenia zawału serca. Zabrzański ośrodek był pierwszym, który ją zastoso-
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ców. W głosowaniu, które trwało od
16 listopada do 1 grudnia, wzięło udział
ponad 20 tysięcy zabrzan, którzy łącznie
oddali przeszło 33 tysiące głosów.
– Najwięcej głosów zdobył ogólnomiejski projekt budowy tras rowerowych, na
który zagłosowało w sumie 3179 osób –
mówi Eugeniusz Mizerski z Wydziału
Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu
Miasta w Zabrzu. – Spośród projektów
dzielnicowych najwięcej głosów oddano
w Rokitnicy, gdzie rywalizowały ze sobą
projekty trzech szkół. Ostatecznie na
zwycięski projekt małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 oddano
łącznie 1851 głosów. Niewiele mniej, bo
1710 głosów, oddano na boisko piłkarskie
w Mikulczycach. 1597 osób zagłosowało
w dzielnicy Centrum Południe na projekt
modernizacji terenów przy przedszkolach. 1166 głosów zdobył projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 17
w dzielnicy Zaborze Północ – wylicza Eugeniusz Mizerski.
Wybrane przez mieszkańców projekty
zostały wpisane do projektu uchwały
budżetowej na 2018 rok. 
WG

Po gruntownej modernizacji oddany został do użytku Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Prace pochłonęły ponad 5 mln zł.
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Wybrane projekty dzielnicowe
Biskupice
Stworzenie „Centrum Aktywności
i Wypoczynku” – 189 350 zł
Centrum Południe
Modernizacja terenu przy Przedszkolach
nr 9, 12, 23, Szkole Podstawowej nr 15
oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki
– „Projekt na 5-kę!” – 250 000 zł
Centrum Północ
Naturalny plac zabaw przy
Przedszkolu nr 28 im. Janoscha – 123 000 zł
Szkolny plac zabaw
w Szkole Podstawowej nr 8 – 76 500 zł
Grzybowice
Zagospodarowanie skweru
przy ul. Szczecińskiej – 139 840 zł
Guido
Sportostrada zabrzańska – 250 000 zł
Helenka
Mali Aktywni – place zabaw
przy Przedszkolach nr 6, 38
i Szkole Podstawowej nr 33 – 250 000 zł
Kończyce
Bajkowy plac zabaw z minimiasteczkiem
ruchu drogowego – 140 000 zł
Maciejów
Orlik w Maciejowie – kontynuacja budowy
drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012
na terenie Parku Rodzinnego
przy ul. Kondratowicza – 140 000 zł
Makoszowy
Termomodernizacja budynku
przychodni Revitamed i remizy OSP Makoszowy,
ul. Daleka 1 – 64 800 zł
Rozbudowa placu zabaw na skrzyżowaniu
ulic Jaśminowej i Gawrona – 75 600 zł
Mikulczyce
Budowa ogólnodostępnego boiska
piłkarskiego ze sztuczną murawą – 250 000 zł
Osiedle Mikołaja Kopernika
Remont chodnika – 21 660 zł
Zagospodarowanie terenu pomiędzy
ulicami Banachiewicza, Galileusza
oraz Gagarina – 118 262,15 zł
Osiedle Młodego Górnika
Budowa chodnika i parkingu
przy ul. Szybowej 7a, b oraz budowa
chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej – 135 500 zł
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Modernizacja osiedla – 249 320 zł
Pawłów
Rozbudowa oraz modernizacja
placu zabaw przy DOK – 139 289 zł
Rokitnica
Sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej nr 28 – 250 000 zł
Zaborze Południe
Siłownia pod chmurką
dla Szkoły Podstawowej nr 16 – 82 000 zł
Boisko do siatkówki plażowej
dla Szkoły Podstawowej nr 16 – 58 000 zł
Zaborze Północ
Budowa boiska
przy Szkole Podstawowej nr 17 – 250 000 zł
Zandka
Monitoring – 140 000 zł
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Najzdolniejsi zabrzańscy uczniowie otrzymali stypendia prezydenta miasta

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

Fot. UM Zabrze

wać swoje pasje, a w przyszłości osiągać
dalsze sukcesy – uważa Maciej Żurawski,
który sukcesami zakończył udział m.in.
w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
oraz w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.
– Interesuję się wieloma rzeczami: sztuką,
malarstwem, ale też historią i sztukami
walki. Stypendium nie jest dla mnie celem,
lecz środkiem, który pozwoli mi osiągać
dalsze cele. Mam na myśli rozwijanie pasji
językowej czy też zdolności artystycznych –
mówi Paweł Hetman z ZSO nr 11 w Zabrzu, laureat wojewódzkich konkursów
przedmiotowych z języka angielskiego
i polskiego.
Stypendystą z tej samej szkoły jest
również Jakub Gogolok, który będąc
uczniem liceum, jest jednocześnie... studentem III roku stacjonarnych studiów
matematycznych na Uniwersytecie Śląskim i obecnie pisze pracę licencjacką.
– Jestem dumna z moich uczniów i nauczycieli, którym co roku chce się podejmować
trud przygotowania uczniów do olimpiad
i konkursów przedmiotowych. Jestem tu
z pięcioosobową, silną grupą. Są wśród
nich i humaniści, i matematycy. Cieszę się,
że ich zaangażowanie jest nagradzane
taką piękną nagrodą – podkreśla Magdalena Wojtaś, dyrektor ZSO nr 11. – Trzeba
umieć tych uczniów z pasją wyłuskać. Kluczem jest nauczyciel, który sam ma pasję,
sam się edukuje i któremu chce się siedzieć
z uczniami. Jeśli się spotkają dwie osoby
z pasją, jest szansa na sukces – dodaje.
MM

Stypendia zostały wręczone podczas spotkania w Sali Historycznej ratusza

Są laureatami olimpiad i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. Odnoszą sukcesy w sporcie i spełniają się artystycznie. Teraz
zostali za to docenieni. W przededniu świąt Bożego Narodzenia
najzdolniejszym zabrzańskim uczniom zostały przyznane stypendia prezydenta miasta. Będą je otrzymywać przez dziesięć miesięcy.
– Przepełnia nas ogromna duma, gdy patrzymy na sukcesy tych młodych zabrzan.
To wyjątkowi ludzie, którzy z pasją realizują swoje zadania i konsekwentnie sięgają
po laury. To piękne, że w tak młodym wieku są nastawieni na zdobywanie wiedzy
i dzielenie się nią. W Zabrzu wspaniałych
uczniów mamy naprawdę wielu. Dziś dane
nam było poznać najlepszych z najlepszych – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Jak podkreśla naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Ewa Wolnica, wy-
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Przedpremierowe zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu było jednym
z hitów tegorocznej edycji Święta Szlaku
Zabytków Techniki. Goście Industriady
mogli przejść nieudostępnianym wcześniej zwiedzającym fragmentem Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Tomasz Kiełkowski / Archifoto

r

magania, by uzyskać stypendium, są
bardzo wysokie. W tym roku wpłynęło
18 wniosków, stypendiów przyznano 10.
– Trzeba być laureatem konkursu przedmiotowego, olimpiady. Liczą się więc nie tylko
oceny w szkole. Komisja miała naprawdę
trudną pracę – mówi Ewa Wolnica.
Stypendium dla uczniów klas gimnazjalnych wynosi 300 zł miesięcznie. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych to 400
zł. Stypendium wypłacane jest przez
dziesięć miesięcy. – To z pewnością duża
pomoc w tym, aby się rozwijać, pielęgno-

Wyjątkowy charakter miał zorganizowany 11 czerwca XIII Zabrzański Festiwal Orkiestr im. Edwarda E. Czernego. Dokładnie tego dnia mijała bowiem 100. rocznica
urodzin patrona przedsięwzięcia.

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się 20. Międzynarodowy
Festiwal Rysowania. Miejski Ogród Botaniczny stał się z kolei areną kolejnej edycji
Festiwalu Kwiatów.
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W specjalnej strefie ekonomicznej sprzedane zostały następne działki

Kolejni inwestorzy wybrali Zabrze!

Na terenach specjalnej strefy ekonomicznej systematycznie wyrastają nowe zakłady
Fot. UM Zabrze

Fot. Górnik Zabrze

Działkę o powierzchni 1,33 ha i wartości prawie 1,4 mln zł kupiła w grudniu
firma Orbitvu, która zajmuje się produkcją sprzętu do automatycznego
wykonywania fotografii produktowej.
– Jest to bardzo zaawansowany technologicznie i innowacyjny produkt, dzięki
czemu pracę znajduje tu wielu inżynierów. W nowej siedzibie w Zabrzu Orbitvu
planuje zatrudnić ponad 80 osób. Inwestycja rozpocznie się w 2019 roku, a jej
wartość wyniesie ponad 12 milionów złotych – mówi Rafał Kobos, pełnomocnik
prezydenta miasta ds. inwestorów.

T

vIi

Biskup gliwicki Andrzej Czaja, który jest
wiernym kibicem Górnika Zabrze, poświęcił przed nowym sezonem Arenę Zabrze.
W latach 1988–89 obecny biskup był wikarym w sąsiadującym ze stadionem kościele św. Józefa.
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Kolejnym przedsiębiorstwem, które ulokuje działalność w zabrzańskiej strefie
ekonomicznej jest firma M-Tech. Pracuje ona nad rozwiązaniami opartymi na
technologii LED dla przemysłu samochodowego oraz rolnictwa. Prowadzi też
badania w celu udoskonalania własnych
produktów. Inwestycja o wartości 7–8
mln zł rozpocznie się w przyszłym roku,
a jej zakończenie planowane jest w 2020 r.
Pracę w nowym zakładzie znajdzie nie
mniej niż 20 osób. Firma zdecydowała się
na działkę o powierzchni 0,96 ha, której
wartość wyceniono na 995 tys. zł.

a

Po raz kolejny przyznane zostały wyróżnienia im. św. Kamila. Na scenie Teatru Nowego
pamiątkowe statuetki otrzymali
znakomity diabetolog profesor
Krzysztof Strojek, proboszcz parafii św. Andrzeja ks. Arkadiusz
Kinel oraz znany propagator
trzeźwości Kazimierz Speczyk.
Nagroda ustanowiona została
w 2001 r. jako wyraz szacunku
i wdzięczności dla osób i instytucji, które angażują się w działalność społeczną i charytatywną
na rzecz mieszkańców Zabrza.
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– W ostatnich dniach kolejne dwie firmy kupiły nieruchomości w strefie i planują realizować plany biznesowe w naszym mieście.
Jest to najlepsze potwierdzenie, że przygotowana przez nas oferta terenów inwestycyjnych cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Oznacza to oczywiście między innymi
nowe miejsca pracy. A warto odnotować, że
stopa bezrobocia w Zabrzu jest obecnie na
historycznie niskim poziomie, gdyż wynosi
6,8 procent – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Nieruchomości w zabrzańskiej specjalnej strefie ekonomicznej zostały zagospodarowane już w prawie 30 procentach, a przypomnijmy, że dopiero dwa
lata temu zakończył się gigantyczny
projekt uzbrojenia tych terenów. Na
przygotowanie niezbędnej infrastruktury i dróg dojazdowych miasto przeznaczyło ponad 65 mln zł. Wpływy ze
sprzedaży nieruchomości wyniosły już
około 40 mln zł. Zatrudnienie w strefie
sięga obecnie około 500 osób. 
GOR
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Fot. Tomasz Jodłowski

Coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszą się tereny w zabrzańskiej części specjalnej strefy ekonomicznej. Tylko
w pierwszej połowie grudnia nabywców znalazły kolejne dwie
z przygotowanych tu działek. Oznacza to, że na przygotowanych przez miasto terenach inwestycyjnych między Mikulczycami a Rokitnicą ulokowało działalność już 15 firm!

wokół nas
Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki obradowali w Łaźni Łańcuszkowej

Z ministrem o pomysłach na turystykę

Fot. UM Zabrze

z Ministerstwem Sportu i Turystyki, jest to,
by tę przestrzeń zaprezentować jak najlepiej, by ją ożywić i pozwolić ambitnym,
dociekliwym turystom tu znaleźć to, czego
szukają – dodaje.
– Rzadko się zdarza, że temat seminarium
tak doskonale koresponduje z miejscem,
w którym seminarium się odbywa. Dziś
można rzec, że miejsce, w którym się znajdujemy, jest nie mniej ważne od wystąpień,
których wysłuchujemy – zwraca uwagę
Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki. – Odrestaurowane obiekty Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu przedstawiają kilku-

Minister Witold Bańka (w środku) tuż przed zjazdem w podziemia Kopalni Guido

– Gdyby kilka lat temu ktoś nazwał Zabrze
stolicą turystyki przemysłowej, wzbudziłby
zdziwienie i niedowierzanie – mówi Grzegorz Chmielewski, wiceprezes Polskiej
Izby Turystyki. – Tymczasem teraz, dzięki
odważnej decyzji władz miasta, możemy
mówić o wielkim sukcesie. Jestem pełen podziwu, że w Zabrzu zrewitalizowano i stworzono warunki do funkcjonowania tylu
obiektów dziedzictwa przemysłowego. Doceniają to zarówno turyści, jak i profesjonaliści, którzy zajmują się turystyką na całym
świecie. Czekamy jeszcze tylko na udostęp-
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nienie wiosną Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej, co będzie dopełnieniem tego
wielkiego sukcesu – dodaje.
– Jeżeli do Zabrza przyjeżdżają przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, oznacza to, że mamy już wypracowaną pewną
pozycję – zwraca uwagę prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Seminarium
jest okazją do tego, by zaprezentować przestrzeń, która jest interesująca dla turystów,
dla ludzi ciekawych historii i przemian, jakie dokonują się na śląskim szlaku turystyki postindustrialnej. Naszą rolą, wspólnie

0
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Fot. Igor Cieślicki

O bogactwie dziedzictwa przemysłowego jako wyzwaniu
i atrakcyjnym produkcie dla turystyki rozmawiali uczestnicy
seminarium, które w grudniu odbyło się w naszym mieście.
Goście spotkania, wśród których był minister sportu i turystyki Witold Bańka, zwiedzili m.in. Kopalnię Guido.

Dariusz Rogowski z Ministerstwa Sportu i Turystyki

setletnią historię przemysłu górniczego, bez
którego nie byłoby Śląska. Obiekty przemysłowe otrzymują dziś nowe życie. Turystyka
industrialna jest prężnie rozwijającą się gałęzią, a Śląsk ma wszelkie podstawy, by na
obiektach poprzemysłowych oprzeć swoją
turystyczną markę – dodaje. 
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Od kiedy z myślą o inwestorach przedłużona i uzbrojona została ul. Handlowa
w Grzybowicach, kolejne firmy wyrasta-

Po raz kolejny Zabrze z powodzeniem
sięgnęło po unijne dofinansowanie. Dzięki wsparciu w wysokości ponad 7 mln zł
nowe oblicze zyska 21 terenów zielonych
w mieście. Z kolei kwota 8,3 mln zł pozwoli na modernizację kanalizacji deszczowej
w centrum miasta.

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

ją przy niej wręcz jak grzyby po deszczu.
W lipcu działalność w tym miejscu rozpoczęło przedstawicielstwo niemieckiego
przedsiębiorstwa Vollmer, które zajmuje
się produkcją, sprzedażą i serwisowaniem
urządzeń służących do ostrzenia, szlifowania i obróbki materiałów.

W Muzeum Miejskim otwarta została
wystawa poświęcona sukcesom zabrzańskiego sportu.
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17

wokół nas

Za nami kolejny rok zrówno
Rozmowa
z Małgorzatą Mańką-Szulik,
prezydent Zabrza

Pani prezydent, za nami kolejnych dwanaście miesięcy ważnych dla mieszkańców wydarzeń, inwestycji, inicjatyw.
Z czym przede wszystkim będzie nam się
kojarzyć rok 2017?
Rok 2017 to przede wszystkim dalszy
rozwój gospodarczy naszego miasta.
Jednym z priorytetów w działalności zabrzańskiego samorządu jest przyciągnięcie do miasta inwestorów. Na przygotowanie niezbędnej infrastruktury
i dróg dojazdowych w specjalnej strefie
ekonomicznej przeznaczyliśmy ponad
65 milionów złotych. Pozyskaliśmy na
ten projekt dofinansowanie z funduszy
unijnych. Efekt jest taki, że dziś prezentujemy inwestorom atrakcyjną ofertę.
Jak widać, spotyka się ona z dużym zainteresowaniem, o czym świadczą kolejne
podmioty, które tutaj rozpoczynają działalność. Choć od zakończenia realizacji
projektu minęły dopiero dwa lata, strefa
przyciągnęła kilkunastu inwestorów. To
firmy Metal Service Center, ERAE, Droma,
Kłos, BudExpert, Metal Solution, Schoeller
Allibert, PGB, Orion, YSP, Mandersloot,
Jakon, ENEL, Export Pack, M-Tech i Orbitvu.
Pięć z nich – Kłos, Schoeller Allibert, YSP,
BudExpert i ERAE – prowadzi już działalność.
Kolejne przetargi czekają na rozstrzygnięcie.
Ale inwestorów przyciąga nie tylko strefa
ekonomiczna. Kolejne firmy pojawiają się
wzdłuż ulicy Handlowej. Koncern energetyczny Fortum buduje na Zaborzu nowoczesną elektrociepłownię, rozbudowywane jest Centrum Handlowe Platan, a już
niebawem przy Drogowej Trasie Średnicowej ruszy budowa kompleksu handlowo-usługowego IKEA.
Warto przy tym pamiętać, że Zabrze na
przestrzeni ostatnich lat doświadczone
było boleśnie skutkami restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. W mieście zamknięto wszystkie państwowe kopalnie,
przeniesiono do innych ośrodków takie
przedsiębiorstwa, jak Gazobudowa, zreorganizowano Kopex. Mimo tego udało
się doprowadzić do uzyskania stopy bezrobocia w Zabrzu na poziomie 6,6 procent, a przecież był okres, gdy wskaźnik
ten przekraczał nawet 20 procent.
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słuszny i przynosi wymierne efekty. Pamiętajmy, że turystyka generuje nowe miejsca
pracy oraz ożywia rozwój całego miasta.

Do tak wyraźnego spadku bezrobocia przyczyniło się stworzenie warunków sprzyjających pozyskiwaniu nowych inwestorów
oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Wyrazem tego było między innymi stworzenie Zabrzańskiego Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości. Dużym zainteresowaniem cieszy się organizowany przez
nie konkurs Zabrzański Biznesplan, do którego co roku dołącza kilkanaście nowych
podmiotów.
W  kończącym się właśnie roku Zabrze
umocniło także swoją pozycję na szlaku
turystyki postindustrialnej...
Zdecydowanie tak. Oddaliśmy do użytku
pierwszą część podziemnej trasy w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że w rozwój
turystyki postindustrialnej w Zabrzu zainwestowaliśmy już ponad 200 milionów
złotych, a ponad 130 milionów z tej kwoty stanowiło dofinansowanie pozyskane
ze źródeł zewnętrznych. Co roku nasze
obiekty odwiedza ponad 150 tysięcy osób,
a docelowo ta liczba ma się podwoić. Przed
nami rewitalizacja i udostępnienie turystom kolejnych obiektów stanowiących
industrialne dziedzictwo naszego regionu,
ponieważ jesienią pozyskaliśmy następną
gigantyczną unijną dotację w wysokości
58 milionów złotych. Zwieńczeniem tegorocznych działań w obszarze turystyki było
seminarium z udziałem ministra Witolda
Bańki oraz innych przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki. Czułam ogromną
radość, widząc z jakim zachwytem te osoby
dotykają tego, co udało nam się przygotować w dziedzinie turystyki postindustrialnej. Widać, że kierunek rozwoju miasta,
który przyjęliśmy jedenaście lat temu, jest
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Co dla naszego miasta oznacza projekt
realizowany wspólnie przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i koncern Philips?
Ostatnie dwanaście miesięcy to wiele
niezwykle ważnych przedsięwzięć podejmowanych w dziedzinie medycyny, nauki
i nowoczesnych technologii. Kolejne projekty realizuje Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
nawiązał z kolei współpracę z koncernem
Philips. Jego efektem będzie stworzenie
przy wydziale Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu.
To zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów, w których będą opracowywane
nowoczesne technologie oraz wyroby medyczne, mające być odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny, zwłaszcza
w obszarze starzejącego się społeczeństwa
oraz medycyny spersonalizowanej. To projekt o wartości ponad 90 milionów złotych,
a jego realizacja wpłynie z pewnością na
rozwój innowacyjnych technologii badawczych i produkcyjnych w naszym regionie,
a także spowoduje wzmocnienie potencjału badawczego Zabrza w zakresie inżynierii
biomedycznej.
To wszystko nie byłoby możliwe, gdybyśmy
kilka lat temu nie podjęli decyzji o przekazaniu Politechnice Śląskiej budynków zajmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Obie
placówki mają teraz siedziby z prawdziwego zdarzenia, a kampus uczelni przy ulicy
Roosevelta funkcjonuje z coraz większym
rozmachem. Rozwija się także baza dydaktyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który przy ulicy Dworcowej kończy
właśnie budowę, za kwotę 16 milionów
złotych, nowoczesnego centrum symulacji.
Będzie to niezwykle nowoczesny ośrodek
umożliwiający jeszcze lepsze kształcenie
przyszłych lekarzy i stomatologów.
Naszą dumą jest modernizowany systematycznie Szpital Miejski z uruchomionym niedawno Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
i pozostałymi prężnie działającymi oddziałami. Już dziś cieszymy się z kolejnych inicjatyw zarządu szpitala podejmowanych dla
podniesienia jakości świadczonych usług
medycznych.
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oważonego rozwoju miasta
W minionym roku sporo działo się również w dziedzinie ekologii...
Ekologia jest bardzo istotnym obszarem
naszych działań. W ostatnich latach Zabrze
wydało prawie 200 milionów złotych na
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz realizację projektów
w ramach Programu Ograniczania Niskiej
Emisji. W tym roku pozyskaliśmy milionowe dotacje z Unii Europejskiej na poprawę
jakości terenów zielonych oraz uporządkowanie kanalizacji deszczowej w centrum.
Swoimi doświadczeniami w tym zakresie
dzieliliśmy się z naszymi partnerami w kraju i w Europie, uczestnicząc między innymi
w konferencjach zorganizowanych w Berlinie czy Essen.

Jak Zabrze poradziło sobie z wprowadzoną w tym roku reformą oświaty?
Do trwającego roku szkolnego przygotowywaliśmy się wszyscy bardzo intensywnie, ponieważ obszar naszej miejskiej
oświaty trzeba było poukładać na nowo.
Myślę, że zadanie wykonaliśmy dobrze.
Mimo wszechstronności zmian, konsekwentnie pracujemy dla zapewnienia stabilnych warunków funkcjonowania systemu oświaty. Jednocześnie prowadzimy
działania inwestycyjne, modernizacyjne
i projektowe, zmierzające do uzyskania
najwyższej jakości bazy edukacyjnej. Troszcząc się o rozwój infrastruktury oświatowej, mamy świadomość, że inwestowanie
w młode pokolenie to działanie potrzebne
i społecznie ważne. Przypomnijmy, że na
oświatę przeznaczamy co roku z budżetu
miasta ćwierć miliarda złotych.
Ponad 20 milionów złotych przekazujemy
z kolei na kulturę. Jestem przekonana, że
to dobrze wydane pieniądze. Zabrzanie
i goście naszego miasta mogą korzystać
z szerokiego wachlarza propozycji Domu
Muzyki i Tańca, Teatru Nowego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, naszych muzeów czy też jednej
z zaledwie dwóch w regionie filharmonii.
Zrealizowane do tej pory inwestycje
można by długo wymieniać, ale nasze
miasto pod tym względem nie zwalnia
tempa. Wystarczy spojrzeć na przyszłoroczny budżet...
Dla dalszego rozwoju naszego miasta
niezwykle ważne jest skuteczne wykorzystanie unijnej perspektywy finansowej na
lata 2014–2020. Tym bardziej, iż jest to naj-

prawdopodobniej ostatnia tak duża pula
środków. By móc z niej efektywnie skorzystać, sięgnęliśmy po rozłożone na sześć lat
wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 330 milionów złotych.
Trzeba bowiem pamiętać, że aby pozyskać
unijne dofinansowanie, samorząd musi
mieć środki na wkład własny do każdego
projektu.
Uzyskanie wsparcia EBI było dużym wyzwaniem. Prace z tym związane trwały
półtora roku. Wiązały się ze szczegółowymi
analizami finansów naszego miasta dokonywanymi przez EBI, Regionalną Izbę
Obrachunkową czy agencje ratingowe.
Przyznanie nam środków stanowi zatem
potwierdzenie stabilnej sytuacji naszych
finansów. Miasta, które borykają się z problemami finansowymi, nie mają bowiem
na to szansy. Pieniądze z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego pozwolą nam sięgnąć po trzykrotnie większe bezzwrotne
środki z Unii Europejskiej. Innymi słowy,
każdy milion z EBI pozwoli na pozyskanie
trzech milionów z funduszy unijnych. Przygotowaliśmy listę ponad 40 projektów, które chcemy realizować.
Jakie to projekty?
Wśród planowanych przedsięwzięć są remont ulicy Piłsudskiego, budowa drogi łączącej strefę ekonomiczną z autostradą A1
czy uzbrojenie terenów osiedla mieszkaniowego Słoneczna Dolina, gdzie powstaje
nowa dzielnica. Możliwe będzie również
przeprowadzenie takich inwestycji, jak
udostępnienie Domu Muzyki i Tańca dla
osób niepełnosprawnych oraz powiększenie widowni Teatru Nowego. Podejmiemy
program rewitalizacji osiedla Zandka oraz
projekty proekologiczne pozwalające na
ochronę powietrza. Dzięki realizacji tych
oraz wielu innych, oczekiwanych społecznie, działań zapewnimy Zabrzu dalszy
rozwój pozwalający poprawić jakość życia
mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną
miasta.
Przypomnijmy, że korzystając z budżetu
Unii Europejskiej na lata 2007–2013, zrealizowaliśmy inwestycje za 2,1 miliarda złotych. Aż 1,1 miliarda złotych to bezzwrotne
środki pozyskane z Unii Europejskiej, kolejnych 600 milionów złotych wygospodarowaliśmy z budżetu naszego miasta.
A jak 2017 rok postrzega Pani z perspektywy kibica Górnika Zabrza?

Rok 2017 z pewnością był rokiem Górnika, który po spektakularnym awansie do
ekstraklasy sprawił nam ogromną niespodziankę podczas jesiennej rundy rozgrywek. Miejsce, na którym obecnie się
znajdujemy, to wielkie osiągnięcie i zaskoczenie dla piłkarskich ekspertów. Ale musimy sobie jasno powiedzieć, że nie wydarzył
się cud. To wynik ogromnej, odpowiedzialnej pracy wielu ludzi i konsekwencji w dążeniu do celu. My często lubimy zmiany. Był
okres, gdy nad trenerem Marcinem Broszem także zbierały się chmury i pojawiały
się głosy, że trzeba go zmienić. Nie zrobiliśmy tego, podobnie jak kiedyś w przypadku trenera Adama Nawałki, i dziś możemy
się cieszyć z efektów jego pracy. To wszystko nie wydarzyłoby się także bez finansowego wsparcia klubu, do czego udało nam
się przekonać radnych. Jeśli do tego dołożymy dziesięć lat szkolenia młodzieży, po
którą trener sięga, to efektem jest obecna
postawa Trójkolorowych.

Mecze Górnika rozgrywane w 2017 roku
przy ulicy Roosevelta obejrzało z trybun
Areny Zabrze prawie 370 tysięcy osób.
To najlepszy wynik w ekstraklasie. Nie
sposób zatem nie zapytać, co z czwartą
trybuną stadionu?
Pracujemy nad tym, ale pamiętajmy, że
mamy w mieście wiele ważnych inwestycji do zrealizowania. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze nie tak dawno pojawiały się
głosy, że stadion jest za duży, po co nam
tyle miejsc. Ostatnie miesiące pokazały, że
pod względem frekwencji Górnik bił w ekstraklasie rekordy. Czwarta trybuna jest
potrzebna, ale musimy wiele rzeczy równoważyć. Mamy w mieście silną piłkę ręczną oraz wiele innych klubów sportowych.
Rozwijamy programy Aktywne Zabrze oraz
Rekreacja nad Bytomką.
W Zabrzu systematycznie prowadzimy
wiele działań na rzecz dalszego zrównoważonego rozwoju miasta. Pamiętając
o naszych tradycjach, wciąż przekształcamy dawne miasto ciężkiego przemysłu
w miejsce, gdzie nowoczesnej gospodarce,
medycynie, nauce, innowacyjnym technologiom towarzyszą turystyka, kultura
i sport. W 2018 roku priorytetem samorządu pozostanie ciągła poprawa jakości życia
mieszkańców. Mając świadomość dorobku
poprzednich pokoleń, wciąż chcemy rozwijać nasze piękne miasto.
Rozmawiał: Igor Cieślicki
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W Zabrzu odbyły się regionalne obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Fot. Jerzy Przybysz

Bolesna data w naszej historii

Kwiaty składa przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz

Tradycyjnie już na Zaborzu odbyły się 13 grudnia obchody
36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Miejsce nie jest
przypadkowe. Na terenie parafii św. Jadwigi znajduje się bowiem zakład karny, w którym w czasie stanu wojennego internowano działaczy „Solidarności” i opozycjonistów.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy, którą w kościele św. Jadwigi odprawił biskup
nominat ks. Andrzej Iwanecki. Uczestnicy nabożeństwa złożyli następnie kwiaty
pod tablicą upamiętniającą miejsce internowania działaczy NSZZ „Solidarność”.
– To była data tragiczna w historii naszego narodu. Władza wypowiedziała temu
narodowi wojnę. Tak naprawdę był to początek końca komunizmu. Zaczęła się trud-
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Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława
Moniuszki w Zabrzu oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Mały Śląsk” wystąpili podczas
XXXIII Festiwalu Chopinowskiego w Kartause Gaming. Impreza od ponad 30 lat
stanowi jedno z najciekawszych wydarzeń muzycznych w Austrii.

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2018

Fot. Lois.com, Alois Spandl

Fot. Tomasz Jodłowski

etapów największego wyścigu kolarskiego w Polsce. Przed zawodowym peletonem wytyczoną w mieście pętlę pokonali
uczestnicy rowerowej rywalizacji dzieci.

Najlepsi kolarze świata ścigali się na ulicach naszego miasta podczas 74. Tour de
Pologne. Przy Arenie Zabrze zlokalizowana
była meta najdłuższego z tegorocznych
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na i czasem krwawa droga do wolności.
Niestety, były też takie momenty w naszym
kraju, że ta data była fałszywie przedstawiana. Dlatego my jesteśmy od tego, by
mówić i przypominać, jak wtedy faktycznie
było – podkreśla Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.
– Uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy
w trudnych czasach potrafili upomnieć się

o wolność i prawa obywatelskie. W gronie
licznych pocztów sztandarowych nie zabrakło zabrzańskiej młodzieży, za co serdecznie dziękuję – zaznacza prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że przy ul. Janika na
Zaborzu znajduje się zakład karny,
w którym w czasie stanu wojennego
internowano działaczy „Solidarności”
i opozycjonistów. Tutejsi księża byli wtedy duszpasterzami internowanych, którzy zaczęli trafiać do zakładu w Zaborzu
w pierwszym dniu stanu wojennego.
Przez rok istnienia obozu przewinęło się
przez niego kilkaset osób. Byli to głównie działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także z ówczesnego województwa
częstochowskiego.
W Zabrzu przetrzymywany był m.in. legendarny przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r. i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego Andrzej Rozpłochowski.
Obóz zamknięto w grudniu 1982 r.
Internowanych przewieziono wówczas
do zakładów w Raciborzu i Strzelcach
Opolskich. Wielu z nich jest obecnie
członkami Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym.
Zabrzańskie uroczystości zostały zorganizowane przez miasto Zabrze, Zarząd
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego.
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101. urodziny obchodziła 9 grudnia pani Zofia Wymysłowska

Fot. Magdalena Mionc

Fot. Magdalena Mionc

Pani Zofia czeka na barszcz i kompot z suszu

Razem z panią Zofią świętowali jej najbliżsi

Jest miłośniczką seriali, programów politycznych i wielką
fanką piłki nożnej. Jej ulubiony piłkarz to Robert Lewandowski. Mieszkająca w Zabrzu od 1945 roku Zofia Wymysłowska obchodziła 9 grudnia 101. urodziny.
– Mama jest dla mnie najciekawszą osobą,
jaką znam. Najmilszą i taką, na której można polegać – podkreśla Witold Wymysłowski, syn jubilatki. – Mama nigdy nie pracowała zawodowo. Zajmowała się domem
i ten dom był dla niej najważniejszy. Pieniądze zarabiał tato, a mama nas wychowywała. Z siostrą nie znaliśmy przedszkola czy
żłobka. Kiedy chodziliśmy do szkoły, mama
pilnowała nas w nauce. Robiła nam dyktanda, czytaliśmy lektury – dodaje.
Pani Zofia w Zabrzu mieszka od 1945 r.
Ma syna i córkę oraz czworo wnucząt. – Jestem emerytką, więc mogę sobie pozwolić na
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to, żeby być na każde zawołanie mamy, bo
mieszkamy w tym samym bloku – uśmiecha
się Małgorzata Zygmańska, córka pani Zofii. – Mama lubi drzemki w fotelu, ale mobilizująco działa na nią telewizja. Nawet kiedy
zdarza się dzień, że nie bardzo chce się jej
wstać z łóżka, to wstaje, ponieważ lubi być
na bieżąco ze wszystkimi tureckimi serialami, które namiętnie ogląda – dodaje.
W ubiegłym roku pani Zofia aktywnie brała udział w kulinarnych przygotowaniach
do świąt. W tym roku jest bardziej kierownikiem, który dyryguje rodziną. – Babeczki
są robione pod dyktando mamy. Ona wykle-
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Zabrze zajęło pierwsze miejsce w rankingu dostępnych dla ruchu turystycznego tras podziemnych. Zestawienie opublikowało Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”. Wyprzedziliśmy m.in. Kraków, Sandomierz i Lublin.

Fot. CH Platan

Fot. Tomasz Kiełkowski/archifoto
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jała je sama, ja pomagałam w wypełnianiu
ich i ozdabianiu. Jeszcze rok temu mama
piekła na urodziny tort. W tym roku zrobiłyśmy go z kuzynką same, choć mama bacznie
obserwowała, co i w jakiej ilości do niego dodajemy – zaznacza pani Małgorzata.
Pani Zofia nie może się już doczekać wigilijnego barszczu z uszkami i kompotu z suszu. Pytana o receptę na długowieczność
rozkłada ręce. – Po prostu żyje się z dnia
na dzień. Rano wstaję, myję się i sprzątam
mieszkanie, bo lubię porządek. Krzątam
się po domu albo idę do córki. Cieszę się ze
spotkań rodzinnych, z tego, że mogę pobyć
z bliskimi – mówi pani Zofia, przyznając, że
w telewizji najwięcej emocji budzą w niej
polityka i sport. Niezmiennie trzyma kciuki
za Roberta Lewandowskiego. – Chciałabym, żeby zawsze był na pierwszym miejscu
i nie miał sobie równych w strzelaniu bramek
– uśmiecha się pani Zofia. 
MM

Ruszyła rozbudowa Centrum Handlowego „Platan”. Po zakończeniu prac kompleks stanie się jedną z największych galerii handlowo-usługowych w regionie.

„Z wiarą i nadzieją” to tytuł poruszającego
filmu, którego premiera odbyła się w Łaźni Łańcuszkowej. Obraz zrealizowany został przez Telewizję Zabrze we współpracy
z Urzędem Miejskim oraz Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Wszystko zaczęło się na przełomie lat
60. i 70. XX wieku, gdy bardzo młody
Christian Marczak zaczął szukać swojego zawodowego miejsca w życiu.
– W tamtych czasach ciężko było zdobyć
zawód. Trafiłem przypadkowo do piekarni, do znanego wówczas w Zabrzu
zakładu pana Kuchty, i tak się to zaczęło. Wykonywałem tam najpierw prace

Christian Marczak z córką Beatą

pomocnicze, ale szybko poznawałem
tajniki profesji i z biegiem lat zdobyłem
papiery czeladnicze, a potem mistrzowskie. Wtedy też przez sześć lat pracowałem w kopalni, ale ten bakcyl już został
połknięty. Zrozumiałem, że nie chcę być
górnikiem, tylko cukiernikiem. Czułem
to w kościach, że muszę nim zostać –
uśmiecha się, wspominając swoje za-

T

Wyjątkowe koncerty wpisały się w program V Międzynarodowego Festiwalu im.
Krzysztofa Pendereckiego. Ich zwieńczeniem było spektakularne wykonanie dzieła „Siedem bram Jerozolimy” w naziemnej
części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.
Za pulpitem dyrygenckim stanął sam
Mistrz, prof. Krzysztof Penderecki.
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wodowe początki Christian Marczak,
właściciel „Wiedeńskiej”.
Swój sklep przy ul. Krasińskiego otworzył z żoną w 1973 r. Pomysł na nazwę
przyszedł mu do głowy, gdy patrzył
na... sernik wiedeński. – Zaczynaliśmy
na starych, jeszcze przedwojennych
urządzeniach. Wciąż były dobre, chociaż trzeba je było czasem naprawiać.

Turystyczna oferta Zabrza wzbogaciła
się o kolejną atrakcję. To otwarta w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza podziemna
trasa pokazująca, jak rozwijało się górnictwo na przestrzeni ostatnich dwustu lat.
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Fot. Oliviera Föllmi

Słynie ze smacznych pączków,
które mają swoich stałych odbiorców nie tylko w Zabrzu.
Kolejka ustawia się tutaj również po ciasta drożdżowe,
strucle, torty. Wszystko robione według sprawdzonych
receptur szefa, niezmiennych
od kilku dziesiątków lat. Cukiernia „Wiedeńska”, mimo
swojego wieku, wciąż ma się
dobrze i przyciąga klientów.

Fot. Jerzy Przybysz

Cukiernia jak nad pięknym,
modrym Dunajem

Wystawa wielkoformatowych zdjęć
autorstwa wybitnego fotografika Oliviera Föllmi otwarta została przed Domem
Muzyki i Tańca. Niezwykła fotograficzna
podróż przez wszystkie kontynenty przybliżała bogactwo i różnorodność kultur
i krajobrazów świata.
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Od kilku lat pan Christian jest już na
zasłużonej emeryturze, a firmę od
2014 r. prowadzi jego córka Beata.
Nastąpiła częściowa wymiana urządzeń, ale nadal można tu zobaczyć
dość zabytkowe maszyny, jak choćby ubijarka i krajalnica do pączków.
– Chciałabym nadal rozwijać nasz rodzinny interes i otworzyć nowy punkt
w przyszłym roku, bo widzę, że mamy
możliwość zwiększenia produkcji. Mamy
dobry piec ceramiczny, który trzeba
wykorzystać. Zobaczymy, jak to
będzie dalej z branżą cukierniczą – mówi Beata Marczak.
Właściciele cukierni „Wiedeńska”
od
początku
należą do Cechu Małej
i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu. Korzystają z fachowej
pomocy
przy
prowadzeniu
dokumentacji,
ale wciąż też
szkolą
przyszłych cukierników,
choć
i do tego zawodu chętnych
jest coraz mniej.
Pan
Christian
wyliczył, że spod
jego ręki wyszło
około czterdziestu
adeptów
niełatwej sztuki
pieczenia najróżniejszych
słodkości.
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Fot. Jerzy Przybysz

W 1990 roku firma się powiększyła o sąsiadujące z nią mieszkanie i mieliśmy
więcej swobody. Trochę to było podyktowane przepisami. W tym czasie przyszła
do nas między innymi uczennica, która
potem przepracowała w naszej firmie
ponad trzydzieści lat, a nieco później
cukiernik związany potem z nami osiemnaście lat. Chyba dobrze się u nas czuli –
mówi z satysfakcją Christian Marczak.
Kolejnym etapem rozwoju firmy było
uruchomienie dwóch sklepów przy ul.
Krakowskiej i Franciszkańskiej. W drugim punkcie, oprócz sprzedaży słodkości, ruszyła także produkcja lodów.
Dziś firma działa tylko przy ul. Krasińskiego. Tutaj odbywa się produkcja
i sprzedaż słodkich wypieków. Specjalnością zakładu są znane w całym mieście pączki, te same od lat,
według receptury Christiana Marczaka. Mają swoich stałych nabywców, ale powodzeniem cieszą się
także śląskie kołocze, ciasta drożdżowe, strucle makowe i torty
na zamówienie. Wszystko
co firma produkuje,
sprzedawane jest na
miejscu.
– Nie oddajemy naszych wyrobów do
innych sklepów,
bo chcemy, by
klienci wiedzieli,
co
jest robione
przez
nas.
A tak to potem wymieszany towar nie wiadomo od
kogo pochodzi, kto ponosi winę w razie
jakiejś reklamacji. Staramy się dbać
o własną reputację – zaznacza Christian Marczak.

0

Pani Beata prezentuje
firmowe wypieki

1

7
objęła fotografie, publikacje prasowe
oraz unikatowe materiały audiowizualne
powstałe przy okazji relacjonowania wydarzenia.

Promocja niezwykłej książki odbyła się
w Śląskim Centrum Chorób Serca. Profesor Marian Zembala, dyrektor ośrodka,
opowiada w niej o wyjątkowych ludziach,
których spotkał na swej drodze.

Wystawę z okazji 50. rocznicy wizyty
w Zabrzu gen. Charlesa de Gaulle’a przygotowało Muzeum Miejskie. Ekspozycja

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik została laureatką Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. To najstarsze
regionalne wyróżnienie w kraju. Zostało
przyznane za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności
lokalnej oraz za ideę i konsekwentne
pielęgnowanie zainicjowanego przed
dziesięcioma
laty
Metropolitalnego
Święta Rodziny.
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lekcja historii
Przypominamy najważniejsze wydarzenia z lat kończących się cyfrą „8”

Co tam panie w ósmym?
Pierwsza zabrzańska data z ósemką na końcu roku dotyczy
najbardziej na południe wysuniętej dzielnicy Zabrza, czyli Makoszów. W „Rejestrze wolnych chłopów ziemi bytomskiej”,
sporządzonym w 1498 r., nazwa tej wioski pojawia się po raz
pierwszy. Z rejestru wynika, że w Makoszowach znajdowała się
w tym czasie karczma i młyn.
W 1818 r. Grzybowice, które jako jedyne
z terenu obecnego Zabrza w 1743 r. nie
znalazły się w nowo utworzonym powiecie bytomskim, a w powiecie toszeckim,
przeniesiono do tego pierwszego.
W 1848 r. w Małym Zabrzu stanęły
pierwsze z siedmiu domów dla robotników kopalni „Concordia”. Ich wybudowanie przy obecnej ul. ks. N. Bończyka
dało początek później „Sand Kolonie”
zwanej popularnie Zandką. Dziesięć lat
później, w 1858 r., Spółka Bracka oddała
do użytku szpital wybudowany w Małym
Zabrzu. Jako pierwszy powstał budynek
główny zlokalizowany przy ul. 3 Maja 15.
Zwiększająca się liczba wiernych w parafii św. Andrzeja spowodowała konieczność zastąpienia kościoła drewnianego
murowanym. Wybudowano go w latach
1863–1866, a jego konsekracji dokonał
6 maja 1868 r. biskup wrocławski Adrian Włodarski. Pod koniec tegoż roku, 6
grudnia, uruchomiono prywatną gazownię wybudowaną przy ul. Stalmacha. Jej
właścicielami byli zaborski kupiec Max

Böhm, przemysłowiec Caesar Wollheim,
radca handlowy Emanuel Friedländer
z Zaborza, doktor Sackur z Berlina, inżynier Rudolf Schulz z Berlina i oberżysta
Hoffmann z Zabrza (którym mógł być
ówczesny teść M. Böhma).
Z dniem 11 stycznia 1888 r. erygowano
samodzielną parafię pw. św. Franciszka
z Asyżu w Zaborzu. Na jej czele stanął
budowniczy tamtejszego kościoła, ks.
Teofil Schöneich.
Kilka ważnych wydarzeń miało miejsce
w 1898 r. 2 maja oddano do użytku rzeźnię wybudowaną na rogu ulic Szczęść
Boże i Pułaskiego. 1 lipca w Starym Zabrzu poświęcono ratusz gminny wybudowany przy ul. Miarki 5. Rok 1898
to również początek zorganizowanego
czytelnictwa na terenie naszego miasta.
1 września w budynku szkoły zawodowej
spółki akcyjnej „Huta Donnersmarck”
otwarto bibliotekę zakładową tejże spółki. Była ona dostępna dla wszystkich
mieszkańców Zabrza. Z kolei 24 października otwarto bibliotekę publiczną w Za-
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Fot. Tomasz Kiełkowski/archifoto
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Obchodziliśmy 95. rocznicę nadania Zabrzu praw miejskich. Tysiące osób wzięły udział w zorganizowanych z tej okazji
Skarbnikowych Godach. Motywem przewodnim tegorocznej parady był sport.
Najpiękniejsze piosenki francuskie usłyszeliśmy z kolei podczas Koncertu Galowego w Domu Muzyki i Tańca.

borzu. Jej pierwszą siedzibą był ówczesny ratusz gminny przy ul. Wolności 438.
W styczniu 1918 r. dyplomowany nauczyciel muzyki Johannes Pionczyk
otworzył Instytut Muzyczny, przemianowany z czasem na Konserwatorium Muzyczne J. Pionczyka. 29 czerwca 1918 r.
w Pawłowie poświęcono tymczasowy
kościół pw. św. Pawła Apostoła mieszczący się w przystosowanej do kultu religijnego sali dawnej gospody.
Jednym z symboli architektonicznych
Zabrza jest były hotel „Admirals Palast”.
Oddanie do użytku części hotelowej, co
nastąpiło 8 lutego 1928 r., zakończyło
jego trwającą od 1924 r. budowę. 5 maja
1928 r. ukazał się pierwszy numer miejskiej gazety urzędowej „Hindenburger
Stadtblatt. Amtlicher Anzeiger der Stadtverwaltung Hindenburg (Oberschl.)”,
powołanej do życia zarządzeniem zabrskiego magistratu z 16 stycznia tegoż
roku. Tygodnik ten ukazywał się do końca sierpnia 1939 r. 1 lipca 1928 r. oddano w Rokitnicy do użytku szpital Spółki
Brackiej wybudowany według projektu
bytomskiego architekta Theodora Ehla.
Dwadzieścia lat później, 20 października
1948 r., w budynkach tego szpitala rozpoczęły się pierwsze zajęcia Akademii
Lekarskiej, powołanej 20 marca tegoż
roku uchwałą Rady Ministrów.
4 lipca 1928 r. nad Górnym Śląskiem
przeszło tornado, które pozostawiło po
sobie m.in. ruiny w Grzybowicach i Mi-

Aż 58 mln zł pozyskało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gigantyczna dotacja pozwoli na rewitalizację i udostępnienie turystom kolejnych
obiektów.
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Przedszkole nr 6 to kolejna placówka
oświatowa, która zmieniła oblicze w ramach
programu
termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej. Do tej
pory objął on już ponad 60 budynków,
a wartość inwestycji sięgnęła 90 mln zł.
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kulczycach. W tych ostatnich zniszczona
została wieża kościoła pw. św. Wawrzyńca. Jej fragmenty wpadły do wnętrza kościoła i uszkodziły tamtejsze organy. Do
równie niebezpiecznego tornada doszło
dwadzieścia lat później, 10 sierpnia 1948 r.
Tym razem w Zaborzu wiatr zrzucił
szczyt wieży kościoła pw. św. Franciszka i zniszczył 27-metrową wieżę przy
kościele pw. św. Macieja Apostoła w Zabrzu-Maciejowie.
Dwa warte odnotowania wydarzenia z 1928 r. miały miejsce 7
października. W Zabrzu kardynał
Adolf Bertram poświęcił kościół
pw. św. Kamila de Lellis, wybudowany według projektu gliwickiego architekta Heinricha
Gerlacha. Wnętrze świątyni zaprojektował znany koloński architekt prof. Dominikus Böhm.
Tego samego dnia otwarto ruch
kolejowy na nowej linii łączącej
Mikulczyce z Brynkiem. Jej wybudowanie spowodowane było
podziałem Górnego Śląska,
mającym miejsce sześć lat wcześniej.
Z kolei pod koniec tegoż roku, 16 grudnia, otwarto ruch na linii tramwajowej
łączącej Rokitnicę z osiedlem Helenka.
29 maja 1938 r. Städtisches Heimatmuseum, czyli obecne Muzeum Miejskie w Zabrzu, przeniosło się do nowej
siedziby na parterze kamienicy przy
pl. Krakowskim 9. Niedługo potem,
w czerwcu 1938 r., oddano dla zwiedzających Ogród Botaniczny zaprojektowany przez dyplomowanego inspektora
ogrodów Fritza Bercklinga. Końcówka
tego roku przyniosła tragiczne wydarzenia, które dotknęły również zabrzańskich Żydów. W nocy z 9 na 10 listopada miał miejsce pogrom Żydów znany
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Symboliczną kapsułę czasu, zawierającą
przesłanie skierowane do przyszłych pokoleń, umieszczono na szczycie wieży zegarowej głównego budynku kampusu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Rokitnicy.
Gruntowny remont efektownego gmachu
prowadzony jest w ramach pierwszego etapu rewitalizacji uczelnianego kompleksu.

pod nazwą „Nocy Kryształowej”. W jego
trakcie spalono na terenie III Rzeszy
liczne synagogi, w tym również wybudowaną w 1873 r. synagogę w Zabrzu.
Autorem najbardziej znanego wiersza poświęconego Zabrzu jest Władysław Broniewski. Wiersz „Zabrze”,
dedykowany górnikom kopalni „Zabrze-Wschód”, po raz pierwszy opublikowany został w „Trybunie Robotniczej”
i „Gazecie Robotniczej”, które ukazały
się 7 grudnia 1948 r. 31 grudnia 1948 r.

Ostatni z domów dla górników kopalni
„Concordia” wybudowanych w 1848 r. stał
jeszcze przy ul. ks. Bończyka na początku lat 50.
XX w. (ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu)

Zabrze liczyło 125 058 mieszkańców,
z czego 79 425 stanowiła ludność miejscowa, 45 463 – ludność napływowa,
a 170 osób określono jako Niemców.
1 stycznia 1958 r. w Zabrzu-Grzybowicach erygowano parafię pw. Matki Boskiej Różańcowej, wydzieloną z parafii
pw. Trójcy Świętej w Wieszowie. Do tragicznego pożaru w kopalni „Makoszowy” doszło w nocy 28 sierpnia 1958 r.
W jego wyniku zginęło 72 górników,
a 87 doznało ciężkiego zatrucia. Pół
wieku później, 31 sierpnia 2008 r., przed
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siedzibą kopalni poświęcono pomnik
upamiętniający poległych w tym pożarze górników.
30 listopada 1968 r. w stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie zwodowano statek
m/s „Zabrze” przeznaczony dla Polskich
Linii Oceanicznych. Matką chrzestną
statku została Elżbieta Siemaszkiewicz,
ówczesna dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr II w Zabrzu.
Rok 1998 rozpoczął się od erygowania
parafii pw. św. Wojciecha, co nastąpiło
1 stycznia. Parafię wydzielono z mikulczyckiej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, obejmuje ona swoim zasięgiem
osiedla Mikołaja Kopernika
i Karola Hermisza. 13 czerwca
przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Powstańców Śląskich
odsłonięto pomnik „Spotkanie
z własnym ja” autorstwa Heinza Tobolli. Był to dar artysty dla
miasta, w którym się urodził.
Z kolei 29 września w Maciejowie uruchomiono oczyszczalnię
ścieków „Śródmieście”, działającą w technologii osadu czynnego. Dwa
dni później, 1 października, blisko tysiąc
studentów rozpoczęło rok akademicki
na przeniesionym do Zabrza Wydziale
Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej. Pomieszczenia wydziału zlokalizowano w przebudowanych obiektach
dawnych koszar wojskowych przy ul.
F.D. Roosevelta 26–28.
Dziesięć lat temu, w Barbórkę, 4 grudnia 2008 r., w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oddano do
zwiedzania poziom 320 metrów.



Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

7

Ponad tysiąc nowych studentów oficjalnie rozpoczęło rok akademicki na działających w Zabrzu Wydziałach Organizacji
i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Ponad 70 mieszkań powstanie na osiedlu budowanym przez miejską spółkę
ZBM-TBS przy ul. Trocera. W fundamentach jednego z bloków zamurowano symboliczną kapsułę czasu.
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W latach kończących się cyfrą „8” zanotowaliśmy sporo spektakularnych osiągnięć sportowych

Sportowe emocje z ósemką w tle
W latach z ósemką na końcu nie brakowało również zapewniających niesamowite emocje wydarzeń sportowych. Przypominamy najważniejszej z nich.

1948

14 grudnia dochodzi do fuzji czterech
zabrzańskich klubów. Z połączenia
Zjednoczenia, Concordii, Skry i Pogoni
powstaje wielosekcyjny Górnik Zabrze.
Katowicki „Sport” pisał w ostatnich
dniach grudnia, że „w Zabrzu powstał
najsilniejszy liczebnie i organizacyjnie klub sportowy w Polsce, liczący 12
sekcji, kilka tysięcy członków czynnych
i wspierających, dysponujący wszystkimi urządzeniami sportowymi łącznie
z pięknym miejskim stadionem”. Inicjatorem fuzji był Julian Gajdzicki, były „sy-

1958

Na czerwcowych mistrzostwach
Europy w Sztokholmie trójskoczek
Józef Schmidt zdobywa pierwszy
w swojej karierze tytuł mistrza Starego Kontynentu. Urodzony w Kochłowicach zawodnik Górnika Zabrze skacze
16,43 metra, co jest nowym rekordem
mistrzostw Europy. Schmidt ma wówczas 23 lata. To nie koniec sukcesów
lekkoatletów z Zabrza, bowiem najlepszy w Europie jest także Jerzy Chromik,
inny wybitny zawodnik Górnika. Chro-
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Dotychczasowy proboszcz zabrzańskiej
parafii św. Franciszka z Asyżu, ks. prałat
Andrzej Iwanecki, został nowym biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej.

26

Zabrzu

Urodzony w Zabrzu Maksymilian
Grzywocz (rocznik 1922) zdobywa
na MP w Warszawie złoty medal.
Jeden z pięciu, jakie ma w dorobku. Co więcej, po wszystkie sięga
na kolejnych turniejach w latach
1946–1950. Grzywocz był w tym
czasie najlepszym polskim zawodnikiem w wadze koguciej. W karierze stoczył 478 walk, z których wygrał aż 449!

Fot. Muzeum Miejskie w

Pierwszy duży sukces klubu piłkarskiego z Zabrza. Preussen Zaborze zostaje
mistrzem niemieckiej części Górnego
Śląska. Klub zajmuje również trzecie
miejsce w mistrzostwach południowo-wschodnich Niemiec. W drużynie grają: Skwara – Skiba, Kaczmarczyk – Lasotta, Kampa, Hanke – Czichon, Muschalik,
Clements, Palluschinski, Paschek. Syn
Kaczmarczyka 29 lat później sięgnie
z Górnikiem Zabrze po pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski.
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Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podjęło działania zmierzające do
wpisania zwyczajów związanych z obchodami Barbórki na listę niematerialnego
dziedzictwa UNESCO.
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1968

Górnik rozgrywa dwumecz z Manchesterem United w ćwierćfinale Pucharu Europy. 22 lutego na Old Trafford
„Czerwone Diabły” wygrywają 2:0.
Pierwszy gol pada po samobójczym trafieniu Alfreda Olka, a drugi w ostatniej
minucie meczu. Anglicy zagrali świet-
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Fot. Jerzy Przybysz

1928

birak”, który z armią generała Andersa
przez Iran i Włochy wrócił do Europy, by
ostatecznie zamieszkać w Zabrzu.

mik sięga po złoto w biegu na trzy tysiące metrów z przeszkodami, ustanawiając również rekord mistrzostw Europy
(8:32,2). Mało tego, Chromik – wówczas
najlepszy zawodnik w tej dyscyplinie na
świecie – w 1958 r. trzeci raz w karierze
bije rekord świata (8,32). Ten wybitny
sportowiec ma wówczas 27 lat.

W kościele św. Jana Chrzciciela w Biskupicach odbyły się obchody 160. rocznicy
poświęcenia tej najstarszej w naszym mieście świątyni.
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przed igrzyskami 26-letni zawodnik skoczył na Stadionie Śląskim 8,11 metra, co
było nie tylko nowym rekordem Polski,
ale też pierwszym w historii polskiej LA
skokiem powyżej ośmiu metrów. Po
50 latach jest to wciąż jedenasty wynik
w historii polskiego skoku w dal.

1978

Górnik Zabrze pierwszy raz w historii
spada z ligi. Drużyna, która osiem lat
wcześniej grała w finale Pucharu Zdobywców Pucharów, kończy sezon na
ostatnim miejscu, choć w jej barwach
grają jeszcze tak wybitni piłkarze, jak
Jerzy Gorgoń i Zygfryd Szołtysik.

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Na odbywających się w Pradze mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce Jerzy
Kowol z Górnika Zabrze ustanawia rekord Polski w biegu na 5000 metrów
(27:53,61). Do dziś żaden Polak nie przebiegł tego dystansu szybciej. W sztafecie 4x400 metrów srebro zdobywa urodzony w Zabrzu, i całą karierę związany
z Górnikiem, Zbigniew Jaremski.

1988
W fantastycznym konkursie skoku w dal
na igrzyskach w Meksyku startuje Andrzej Stalmach, wówczas najlepszy polski skoczek w dal. Konkurs przechodzi
do historii ze względu na występ Boba
Beamona, który oddaje skok „w XXI
wiek”, jak pisze ówczesna prasa. Amerykanin uzyskuje wynik 8,90. Do dziś
jest to drugi wynik w historii. Stalmach
z wynikiem 7,94 zajmuje ósme miejsce. Jest jednak rozczarowany, bowiem
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Fot. Agnieszka Wróblewska/MGW
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Stanowiący część kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza Park 12C otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najlepsza Przestrzeń
Województwa Śląskiego 2017”.

Górnik sięga po czternaste mistrzostwo Polski. Drużyna prowadzona
przez Marcina Bochynka wygrywa ligę
z 11-punktową przewagą nad GKS Katowice, ponosząc w sezonie tylko cztery porażki i strzelając 65 goli.
Górnik gra ostatnie do dziś mecze
w Pucharze Europy. W drugiej rundzie zabrzanie trafiają na Real Madryt.
Pierwszy mecz w Chorzowie ogląda 55
tysięcy widzów. Górnik gra bardzo dobrze, jednak pechowo przegrywa 0:1,
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tracąc gola z rzutu karnego. Zabrzanie
trafiają w poprzeczkę i słupek, a Krzysztof Baran nie wykorzystuje dwóch
sytuacji sam na sam z bramkarzem
„królewskich”. W rewanżu zanosi się
na sensację. W 78. minucie jest 2:1 dla
Górnika. Piotr Jegor strzela gola z 30
metrów, a wynik podwyższa Krzysztof
Baran. W końcówce Real strzela jednak
dwa gole i wygrywa 3:2.
Piłkarze ręczni Pogoni Zabrze zdobywają drugi w historii Puchar Polski.
W tym samym roku grający już swoje
mecze w hali przy ul. Wolności zawodnicy Pogoni zostają wicemistrzami Polski, przegrywając finał z Wybrzeżem
Gdańsk.

1998

Doskonały start bokserów Walki Makoszowy na indywidualnych mistrzostwach Polski, które odbywały się
w hali MOSiR-u w Zabrzu. Zawodnicy
Walki zdobywają siedem medali. Czterech z nich walczy w finałach, jednak
po złoto sięga tylko Henryk Zatyka.

2008

Polska reprezentacja pierwszy raz
w historii gra w finałach mistrzostw
Europy. W trzecim meczu z Chorwacją
wychodzi na boisko Tomasz Zahorski.
Do dziś jest jedynym graczem Górnika, który zagrał w turnieju tej rangi.
Wcześniej zabrzanie z powodzeniem
grali w biało-czerwonych barwach na
mistrzostwach świata.
Dariusz Czernik

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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O zmianach w przepisach, pomysłach
na programy i nowościach technicznych
rozmawiali w Zabrzu uczestnicy corocznej konferencji Stowarzyszenia „Polskie
Telewizje Lokalne i Regionalne”. W jej
program wpisały się obchody jubileuszu
25-lecia Telewizji Zabrze.

Fot. Jerzy Przybysz

ny mecz, ale jeszcze lepszy był Hubert
Kostka. Bramkarz Górnika dokonywał
cudów. Kiedy skończyło się spotkanie,
piłkarze gospodarzy ustawili szpaler, by
oklaskami podziękować Kostce za grę.
Rewanż zostaje rozegrany 13 marca na
Stadionie Śląskim. W zimowej scenerii
pasjonujące spotkanie ogląda sto tysięcy widzów. Górnik wygrywa, ale tylko
1:0. Gola strzela Włodzimierz Lubański.
To za mało, by awansować.

Zwycięstwem 3:1 nad Lechem Poznań
Górnik Zabrze zapewnił sobie tytuł mistrza
jesieni. Adam Nawałka przed towarzyskimi meczami z Urugwajem i Meksykiem
powołał do kadry narodowej Damiana Kądziora i Rafała Kurzawę.
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Pracowity grudzień zabrzańskich szczypiornistów

Fot. Jerzy Przybysz

Trzy mecze w siedem dni

Nasi szczypiorniści spisują się w tym sezonie znakomicie

W iście ekspresowym tempie rozegrali trzy ostatnie w tym roku
mecze piłkarze ręczni NMC Górnika Zabrze. Podopieczni trenera Rastislava Trtika wygrali dwa spotkania i zanotowali jedną
porażkę, co pozwoliło im zająć na koniec tej rundy drugie miejsce w swojej (granatowej) grupie.
Zabrzanie na parkiet wyszli 6 grudnia
w Elblągu, by zagrać z tamtejszym zespołem Meble Wójcik. Gospodarze niewiele
mieli do powiedzenia w starciu ze znacznie mocniejszym rywalem, choć trener
Trtik w pierwszej połowie wystawił w składzie kilku graczy rezerwowych. Górnik radził sobie bardzo dobrze i już po dziesięciu minutach gry prowadził 5:1. Zabrzanie

niemal cały czas utrzymywali bezpieczną
przewagę i kontrolowali sytuację na parkiecie. Mecz zakończył się wynikiem 28:17.
Zaledwie dwa dni później Górnik podejmował Wybrzeże Gdańsk. Utytułowany
rywal nie zamierzał w Zabrzu tanio skóry sprzedać i w początkowej fazie meczu
sprawiał Górnikowi sporo kłopotu, osiągając nawet prowadzenie różnicą pięciu

T

Widowiskową paradą św. Mikołaja zainaugurowana została tradycyjna impreza
„Idą Święta”. Jej nieodłącznym elementem jest przygotowany na placu Wolności
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy.
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Fot. Tomasz Jodłowski
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bramek. Pierwsza odsłona zakończyła
się rezultatem 16:13 dla gości. W drugiej
połowie już tak dobrze dla gdańszczan
nie było. Górnik dokonał roszad w obronie i szybko odrobił straty, wygrywając
ostatecznie 33:25. Najwięcej bramek
– dziesięć – strzelił Michał Adamuszek,
w tym jedną bezpośrednio z rzutu wolnego. Po tym meczu aż trzech zawodników NMC Górnika Zabrze docenionych
zostało w plebiscycie portalu Sportowe
Fakty podsumowującym 14. kolejkę
PGNiG Superligi! Oprócz Michała Adamuszka byli bramkarz Martin Galia i kapitan Trójkolorowych Bartek Tomczak.
– To był bardzo ciężki mecz dla nas. Z powodu wirusa, który dopadł zawodników,
dwa dni nie trenowaliśmy. Gdańsk gra
bardzo dobrą techniczną piłkę i nie wiadomo było czy wytrwamy kondycyjnie i pod
względem psychicznym. Ale gra się pełne
60 minut i dziękuję chłopcom, że zagrali
tak dobrze i pokonali klasowy zespół – mówił po meczu trener Rastislav Trtik.
Grudniową serię meczów Górnika kończyło określane jako hit kolejki spotkanie z Orlenem Wisłą Płock. Zabrzanie
jechali do utytułowanego rywala trochę
osłabieni kadrowo (brak m.in. Buszkowa i Tatarincewa), dlatego to nafciarze
byli faworytem tego starcia. Przewidywania okazały się trafne, piłkarze Górnika przegrali mecz 33:25. Zabrzanie
utrzymali po tym starciu drugie miejsce
w grupie granatowej Superligi.

WG

Ukazał się album „Nasze Mikulczyce”.
To piąta książka z serii przybliżającej dzielnice Zabrza. Wcześniej ukazały się wydawnictwa opowiadające o Biskupicach, Kończycach, Pawłowie i Rokitnicy.
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Do Zabrza trafiły statuetki „Gmina przyjazna rodzinie 2017” oraz „Przyjaciel rodziny 2017”. Nagrody zostały przyznane
w konkursach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego.

sport
Do lutego potrwa zimowa przerwa w rozgrywkach ekstraklasy

Fot. Jerzy Przybysz

Rundę jesienną kończymy na podium

Zajmowane obecnie trzecie miejsce w tabeli to świetny wynik zabrzańskiego beniaminka

Chociaż nie wyszedł Trójkolorowym ostatni mecz w 2017 roku,
to zimową przerwę w rozgrywkach ekstraklasy piłkarze Górnika rozpoczęli utrzymując miejsce na podium. To ogromny sukces, biorąc pod uwagę, że jeszcze na początku roku mało kto
dawał zabrzanom szanse na powrót z I ligi do piłkarskiej elity.
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Fot. Jerzy Przybysz
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Rozstrzygnięta została czwarta edycja
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Na realizację wybranych przez mieszkańców projektów przeznaczono z budżetu miasta ponad 4 mln zł.

ca czerwca 2020 r. podpisał m.in.
Adam Wolniewicz. Prawy obrońca
Górnika pochodzi z Rudy Śląskiej
i jest wychowankiem miejscowej
Gwiazdy. Z Górnikiem związany jest
jednak od młodzieńczych lat. Umowy podpisali także Szymon Matuszek
i Tomasz Loska. Kapitan Trójkolorowych związał się z klubem umową,
która będzie obowiązywała do końca
czerwca 2020 r. Umowa popularnego
„Gienka” obowiązywała będzie o rok
dłużej, czyli do końca czerwca 2021 r.
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W Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia odbyła się inauguracja badania epidemiologicznego
mającego na celu wykrywanie migotania przedsionków i niemego migotania
przedsionków. Objęto nim 430 osób
w wieku powyżej 65 lat z 17 gmin województwa śląskiego.

Uczniowie
zabrzańskiego plastyka przygotowali
w holu ratusza
oryginalną szopkę. Nie znajdziemy
tam dosłownego
przedstawienia
Świętej
Rodziny,
ale nie brakuje wymownych symboli. Autorzy chcą, aby każdy oglądający szopkę zadał sobie pytanie:
czy wśród świątecznych prezentów znajdziemy ten najważniejszy, ze światłem rodzącego się Chrystusa?
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Fot. Tomasz Jodłowski

– Nie patrzę na zespół Górnika przez
pryzmat ostatniego meczu. W ciągu
roku wydarzyło się bardzo dużo dobrych
rzeczy i chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali – podkreśla Marcin Brosz, trener Trójkolorowych. – Dziękuję bardzo
kibicom, bo nawet przy niekorzystnym
wyniku zespół czuł wsparcie – dodaje.
Przypomnijmy, że pod koniec jesiennej rundy rozgrywek kolejni piłkarze
z podstawowej jedenastki zdecydowali się na przedłużenie swoich
umów z Górnikiem. Kontrakt do koń-

Szymon Matuszek trafił do Górnika wiosną sezonu 2015/16, debiutując w meczu
z Cracovią 13 lutego 2016 r. Nieco ponad
rok później został kapitanem drużyny.
– To również bardzo dobra informacja dla
mnie. Bardzo dobrze się tutaj czuję – podkreśla środkowy pomocnik zabrzan.
21-letni bramkarz trafił z kolei do
Górnika wiosną 2014 r. Zanim zadebiutował w pierwszej drużynie,
występował w rezerwach, a także
zdobywał doświadczenie na wypożyczeniach. To właśnie bardzo dobra
postawa w Rakowie Częstochowa
spowodowała, że przed rokiem trener Marcin Brosz postawił na pochodzącego z Paniówek młodzieżowca.
Loska szansę wykorzystał i od roku
jest pierwszym bramkarzem Górnika
Zabrze.

GOR
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Radosnych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
oraz zdrowia i sukcesów w Nowym Roku

30
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Zabrze, ul. Sobieskiego 22
Znajdź nas na Facebooku:
Facebook.pl/EtiqueBoutique

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności
oraz pogodnych dni w 2018 roku
wszystkim Kupcom i Klientom Targowiska Pod Ratuszem
życzą Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
Targowisko Pod Ratuszem – Zabrze, ul. Boboli		

www.facebook.com/TargowiskoPodRatuszem/
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ROZRYWKA
Poziomo:

1

1 – tnąca krawędź noża,

5 – amerykański rolnik, 8 – kasza z nieba,
9 – grecka furia, 10 – taks, 11 – imię żeńskie, dawna kopalnia w Zabrzu, 12 – święty od zagubionych rzeczy, 14 – chwyt w zapasach lub angielski admirał, 16 – szczebel wyżej w karierze, 19 – bierze udział
w regatach, 21 – tam publiczność w czasie
antraktu, 22 – choroba płuc, 23 – związek państw, 24 – niejeden pada na ringu,
26 – można kogoś na nie wywieść, 28 – obraźliwie o Niemcu, 29 – taniec jak wieczko,
30 – upał, 33 – zaliczają się do owoców morza, 35 – Marian i Bartosz – obaj aktorzy,
37 – użyźnia glebę, 38 – futerał na strzelbę przy siodle, 39 – cichy płacz, 40 – przystankowy dach, 41 – buraczki z chrzanem,
42 – wino z „Rancza”.
Pionowo: 1 – interwencja chirurgiczna,
2 – skrzyżowanie lub część kapelusza,
3 – szkliwo, 4 – zapalenie migdałów,
5 – tworzywo ceramiczne, 6 – nieładnie
o starszym panu, 7 – odzywka brydżysty, 13 – średnia szkoła, 15 – lekkie tworzywo sztuczne, m.in. do ocieplania,
17 – mały flakon, 18 – wysyłający przesyłkę,
20 – obieżyświat, 21 – potocznie o mężczyźnie, 25 – oziębłość, nieokazywanie uczuć, 27 – w nabojach do Parkera,
30 – żona syna, 31 – rozmowa z gwiazdą,
32 – podział w partii, 34 – meksykański InZa poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Do ludzi
po rozum, do matki po serce”, nagrody otrzymują: Dorota Grychtoł i Tomasz Ślęzak
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Zbigniew Piekarski – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 31 stycznia.

dianin, 36 – larum.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.
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F o t o z a g a d k a
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia budynek Przedszkola nr 6.
Nagrodę,

czyli

poczęstunek

w restauracji Śląskie Rancho,
Fot. Igor Cieślicki

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują:
Joanna Walczok i Antoni Tomczyk – poczęstunek
w
McDonald’s,
Renata Iwanek – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Roman
Janczak – usługa w Kodak
Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Glicynia, autorem cytowanego wiersza
jest Jan Twardowski, a myśl
Charlesa de Gaulle’a brzmi:
„Narody nie mają uczuć tylko interesy”.
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otrzymuje Izabela Grzyk, którą
prosimy o kontakt z redakcją do
31 stycznia.

ROZRYWKA
3

Jasio pisze list do świętego
Mikołaja: „Chciałbym
narty, łyżwy, sanki
i grypę na zakończenie
ferii świątecznych”.

Boże Narodzenie
Kiedy dziEcko się rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bóg, co powietrzem nagLe się zakRztusił

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
– Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
– Głupstwo – odpowiada święty Mikołaj.
– Nie masz mi za co dziękować.
– Wiem, ale mama mi kazała.

I poczuł, że ma ciało, że w ciemNościach brodzi
Że boi się człowiEkiem być. I że być musi
Wokół radość. KoLędy szeleSzczące złotko
NajBliżsi jak pasTerze wpatrują się w niego
I śmiech matki – bo dziecko pRzeciąga się słodko

Są święta Bożego Narodzenia. Nagle Jasiu
przychodzi do mamy i mówi:
– Mamo, choinka się pali.
– Synku, nie mówi się „pali” tylko „świeci”.
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
– Mamo, a teraz firanka się świeci.

A ono się układa do krzYża swojego.

Dzieci wybierają zawody. Boguś chce
być aktorem, Ania piosenkarką, Kazio
strażakiem itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby
zostać św. Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu, że Mikołaj roznosi
prezenty? – pyta nauczycielka.
– Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza,
należy z 11 liter wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.
4
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2
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– Chyba rozejdę się ze swoją żoną!
– Dlaczego?
– Ciągle marudzi. Od sześciu miesięcy truje
mi głowę tym samym!
– A konkretnie o co jej chodzi?
– Żebym wyniósł choinkę do śmietnika.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

5

zupa, drugie danie i deser,
dzieło kartografa,
kropki na nosie,
nadmuchiwana
sylwestrowa ozdoba,
komedia Mikołaja Gogola,
Ptyś, kolega gąski Balbinki,
forma dzierżawy,
daleka podróż,
np. w Himalaje.
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Biznesmen przed świętami Bożego
Narodzenia mówi do żony:
– Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?
– Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś
małe BMW do jazdy po mieście!
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl George’a Byrona.
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Kultura
Teatr Nowy przygotował dodatkowe pokazy spektaklu „Scrooge. Opowieść wigilijna”

Propozycja dla całej rodziny
Kto nie widział jeszcze spektaklu „Scrooge. Opowieść wigilijna”, będzie miał do tego okazję 5 i 6 stycznia 2018 r. Na życzenie widzów artyści Teatru Nowego przygotowali bowiem
dodatkowe pokazy przedstawienia.
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foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

ki

Tytułowy Scrooge jest człowiekiem,
dla którego pieniądze są najważniejsze, ale wówczas jego życie jest marne i nieszczęśliwe. Dopiero po wizycie
dziwnych gości i refleksji nad swoim
życiem przekonuje się, że bogactwo
nie daje radości, jeśli nie można się
nim dzielić. Ale czy taka spektakularna przemiana będzie już ostateczna?
– Wspaniała scenografia i kostiumy, znakomita muzyka, bogactwo ruchu i obrazu gwarantują fascynujące widowisko
z głębokim przesłaniem, opowiadające o tym, co w życiu jest najważniejsze.
„Scrooge. Opowieść wigilijna” to familijne widowisko dla całej rodziny, które
trzeba zobaczyć – podkreśla Paweł Janicki z Teatru Nowego.
Na scenie występują m.in. Kasia Łacisz-Kubacka,
Jolanta
foto
: Pa
Niestrój-Malisz,
Rewe
ł Ja
ni
nata
Spinek,
Grzec
gorz Cinkowski
i Krzysztof Urbanowicz. Wzruszeń i znakomitej zabawy
z
pewnością
nie zabraknie.

GOR

Ten spektakl trzeba zobaczyć

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.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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TWOJA REKLAMA

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

Niech ten wyjątkowy
czas Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie wiele szczęścia
i radości, a nadchodzący Nowy Rok
spełni wszystkie Państwa
plany i marzenia.
Mieszkańcom i Kontrahentom
życzenia składają
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2018

35

