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Oddział ratunkowy gotowy
na przyjęcie pacjentów!
Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem
dla śmigłowców otwarty zostanie w lipcu
przy Szpitalu Miejskim. Budowa nowoczesnego
obiektu trwała zaledwie rok.
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ZA NAMI CZERWCOWA SESJA RADY MIASTA

Wotum zaufania i absolutorium
dla prezydent miasta
Podczas zwołanej 24 czerwca sesji zabrzańscy radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik. Przyjęli również sprawozdanie z wykonania budżetu na 2018 rok.
– Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych. To okazja, by,
analizując sprawozdania finansowe
i z wykonania budżetu za miniony
rok, z pewnej perspektywy spojrzeć
na rozwój naszego miasta. Dziękuję
wszystkim radnym, współpracownikom i mieszkańcom zaangażowanym w pracę dla zabrzan. Dziękuję za
udzielenie absolutorium. Wierzę, że
nadal będziemy intensywnie pracować dla dobra naszego miasta i jego
mieszkańców. Praca dla Zabrza to
wielka przyjemność i jednocześnie
zobowiązanie – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Ubiegłoroczne dochody Zabrza
wyniosły 871,6 mln zł. Wydatki to około 911 mln zł. Prawie 120 mln zł z tej
kwoty stanowiły wydatki majątko-

BUDŻET ZABRZA W 2018 r.
dochody 871,6 mln zł
wydatki 910,9 mln zł
wydatki majątkowe
119,4 mln zł

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik dziękuje za udzielenie absolutorium

we. – W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, największy udział
w strukturze wydatków bieżących
zajmowały wydatki na oświatę – 34,68
procent oraz opiekę społeczną – 29,89
procent. Łącznie „konsumują” one
blisko 65 procent budżetu bieżącego
miasta – wylicza Piotr Barczyk, skarbnik miasta. – Warto w tym miejscu
zwrócić uwagę, że wydatki na oświatę systematycznie rosną, podczas gdy
przekazywana z budżetu państwa
subwencja oświatowa pozostaje od lat

Głosowanie nad absolutorium dla prezydent Zabrza

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Fot. I. Cieślicki

Fot. I. Cieślicki

DOCHODY MIASTA
W PRZELICZENIU NA
JEDNEGO MIESZKAŃCA
2011 r. - 3392 zł
2015 r. - 4403 zł
2018 r. - 4999 zł

na praktycznie tym samym poziomie
– mówi skarbnik miasta.
Pozytywną opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu
wydały Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja
Rewizyjna Rady Miasta. Ten rok jest
pierwszym, w którym miasta zostały również zobowiązane do przygotowania, obejmującego poprzedzający rok kalendarzowy, dokumentu
„Raport o stanie gminy”. Debata na
jego temat była jednym z punktów
czerwcowej sesji. Po jej przeprowadzeniu radni zdecydowali o udzieleniu prezydent Małgorzacie MańceSzulik wotum zaufania.
GOR
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Rok kolejnych
inwestycji
Prawie 120 milionów złotych przeznaczyło w ubiegłym roku
Zabrze na realizację kolejnych ważnych dla mieszkańców
inwestycji. Dzięki tym pieniądzom swoje oblicze zmieniły
następne szkoły i przedszkola, remontowane były drogi,
a w krajobrazie naszego miasta pojawiły się nowe obiekty,
dzięki którym Zabrze staje się coraz bardziej przyjazne dla
swoich mieszkańców, turystów oraz inwestorów.

W

śród najważniejszych inwestycji
realizowanych w mieście w 2018 r.
znalazły się m.in.: budowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych
im. Janusza Kusocińskiego, osiedla
przy ul. Trocera, wymiana infrastruktury podziemnej w Kwartale Sztuki czy
też udostępnienie zwiedzającym trasy
wodnej w kompleksie Sztolnia Królowa
Luiza. W rozwój turystyki przemysłowej
Zabrze zainwestowało do tej pory około 200 mln zł. Aż 130 mln zł z tej kwoty
stanowiło pozyskane przez miasto zewnętrzne dofinansowanie.
W 2018 r. kilkanaście kolejnych
szkół i przedszkoli objęto programem
termomodernizacji. Łącznie, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, swoje
oblicze zmieniło około 80 obiektów
użyteczności publicznej. W ramach
gigantycznego projektu rewitalizacji
Zandki ruszył remont budynku dawnej
gazowni. Powstanie tu Centrum Usług
Społecznych. Wartość inwestycji sięga
prawie 11,8 mln zł. W ubiegłym roku
prowadzono również prace w dzielnicy
Centrum Południe w ramach dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu
gospodarowania wodami opadowymi
na terenie miasta. Wartość projektu to
9,8 mln zł. W naszym mieście zrealizowana została również IX edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Na
walkę ze smogiem Zabrze przeznaczyło od 2007 r. ponad 170 mln zł.

TAKIE SĄ LICZBY:

0,9 mld zł to wartość
majątku gminy w 2006 r.
3,5 mld zł to wartość
majątku gminy obecnie

Spośród 47 projektów złożonych
w ramach V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy
wybrali 16, które skierowano do realizacji. Na ten cel przeznaczono w 2018 r.
4,01 mln zł. W ramach inwestycji drogowych przebudowany został wiadukt
nad ul. Hagera. Prace pochłonęły 3,9
mln zł. Roboty objęły również ulice
Lawendową i Jowisza.
– Rok 2018 był kolejnym rokiem
proinwestycyjnym. W całej kadencji
2014–2018 środki wydane na inwestycje to ponad pół miliarda złotych,
co przełożyło się na wzrost majątku
gminy do około 3,5 miliarda złotych.
Przypomnijmy, że w 2006 roku wartość majątku naszej gminy wynosiła
około 900 milionów złotych – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Wzrastają dochody miasta, z czego bardzo się cieszymy. Rośnie także
dochód w przeliczeniu na jednego
mieszkańca – dodaje.
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WYBRANE INWESTYCJE 2018 ROKU

Osiedle przy ul. Trocera

Fot. I. Cieślicki

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Sportowych

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Fot. I. Cieślicki

Trasa wodna w Sztolni Królowa Luiza

Centrum Usług Społecznych

Fot. I. Cieślicki

Modernizacja infrastruktury w Kwartale Sztuki

Uzbrojenie osiedla Słoneczna Dolina Fot. J. Lenartowicz
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Termomodernizacje kolejnych szkół

Fot. I. Cieślicki

Fot. MGW

Fot. I. Cieślicki

Fot. I. Cieślicki
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DOBIEGŁA KOŃCA BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZABRZU

Dla ratowania zdrowia
i życia pacjentów
Pierwszych pacjentów przyjąć ma w lipcu nowo wybudowany w Zabrzu Szpitalny Oddział
Ratunkowy. Będący częścią Szpitala Miejskiego obiekt powstał w ciągu zaledwie roku. W ramach
projektu swoje oblicze zmienił także Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał na dziedzińcu pomiędzy dwoma skrzydłami szpitala

– Ten projekt nie ograniczał się
tylko do zbudowania oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. Wiązał się również z przebudową
dużej części szpitala i stworzeniem
Obszaru Intensywnego Nadzoru nad
Pacjentem. To innowacja nie tylko
w skali województwa śląskiego, ale
całej Polski – zwraca uwagę dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zakończyła się formalnie
w ostatnim dniu maja, czyli niespełna rok od rozpoczęcia prac. – Krótki
6

Fot. I. Cieślicki

termin realizacji projektu był dla nas
największym wyzwaniem – przyznaje Marek Rotkegel z firmy Mostostal
Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego, kierownik budowy. – Sytuację dodatkowo
komplikował fakt, że prace musieliśmy
prowadzić w sytuacji, gdy szpital przez
cały czas był użytkowany. Musiały być
więc czynne wszystkie instalacje i sieci.
Walczyliśmy też z pogodą, która była
wyjątkowo zmienna. Było pięknie, po
czym momentalnie przychodziła zima.
Nagłe spadki temperatury wiązały się
z koniecznością przerywania robót żel-

TAKIE SĄ LICZBY:

36 mln zł to wartość
inwestycji
8,5 mln zł to wysokość
unijnego dofinansowania
z Ministerstwa Zdrowia
betowych. Kolejnym wyzwaniem była
konieczność równoległego prowadzenia robót wykończeniowych i budowy
lądowiska dla śmigłowców. Było ono
gotowe w styczniu i dopiero wtedy
mogliśmy zakończyć zabezpieczenie
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obiektu od góry przed warunkami atmosferycznymi, a poniżej musieliśmy
już realizować roboty stricte wykończeniowe, żeby zmieścić się w czasie.
Ale można powiedzieć, że specjalizujemy się w rzeczach nie do wykonania
– śmieje się Marek Rotkegel.
W czerwcu trwały niezbędne odbiory techniczne oraz wyposażanie
pomieszczeń w sprzęt. Zagospodarowany został również teren wokół
nowego pawilonu. Przypomnijmy, że
już wcześniej zmodernizowany i rozbudowany został Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej.
Swoje oblicze zmieniła izba przyjęć.

WAŻNE DATY:

13 kwietnia 2018 r.
– podpisanie umowy
z Ministerstwem Zdrowia na
dofinansowanie budowy SOR
18 kwietnia 2018 r.
– podpisanie umowy z firmą
Mostostal Zabrze GPBP S.A.
na realizację projektu
5 lipca 2018 r.
– symbolizujące rozpoczęcie
robót uroczyste wmurowanie
kamienia węgielnego
18 października 2018 r.
– zawieszenie na
powstającym obiekcie
symbolicznej wiechy
31 maja 2019 r.
– wpis w dzienniku budowy
informujący o zakończeniu
robót budowlanych

Sala obserwacyjna z siedmioma stanowiskami
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Prezes Mariusz Wójtowicz, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i prezes Mostostalu Zabrze GPBP
Marek Morawski podczas wmurowania aktu erekcyjnego Fot. I. Cieślicki

– W obszarze ochrony zdrowia
wciąż podejmujemy nowe wyzwania.
Wyrazem tego jest między innymi
ciągły rozwój naszego Szpitala Miejskiego – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Budowa
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to kolejny etap rozwoju placówki.
Inwestycja umocni markę miasta na
medycznej mapie aglomeracji i kraju
– dodaje prezydent Zabrza.
Nowy SOR, w którym znalazły się
m.in. dwie sale operacyjne wyposażone w sprzęt najnowszej generacji,
zapewni większe bezpieczeństwo nie
tylko mieszkańcom Zabrza, ale i regionu. Podobnego obiektu nie ma bowiem
w okolicznych miastach. A warto pamiętać, że zabrzański szpital usytuowany jest pomiędzy autostradami A1 i A4
oraz Drogową Trasą Średnicową i drogą
krajową nr 88. Poszkodowani w wypad-

Fot. I. Cieślicki

kach będą więc mogli liczyć na błyskawiczną pomoc. Z lądowiska ma również korzystać usytuowane w pobliżu
Śląskie Centrum Chorób Serca.
Obecnie trwają starania, by zabrzański szpital mógł pełnić rolę szpitala urazowego. – W dawnym obszarze
województwa mamy tylko jedno takie centrum, czyli Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu. W
naszej części regionu aż prosi się o powstanie podobnego ośrodka. Mamy już
niezbędne kadry, jesteśmy w stanie w
krótkim czasie utworzyć oddział neurochirurgii. Potężnej rewitalizacji ulega
obecnie zakład diagnostyki radiologicznej, który będzie najnowocześniejszym
takim miejscem na Śląsku. Tak naprawdę czekamy już tylko na decyzję ministra zdrowia – podkreśla prezes Mariusz
Wójtowicz.
GOR

Jedna z dwóch sal operacyjnych

Fot. I. Cieślicki
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POWSTANIE LĄDOWISKA TO DOBRA WIADOMOŚĆ DLA LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Błyskawiczna pomoc
zapewniona
Wieńczące nowy oddział lądowisko dla śmigłowców Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego zostało zaprojektowane tak, by maksymalnie
skrócić drogę, jaką musi pokonać transportowany pacjent. Bezpośrednio
z lądowiska trafia on do wydzielonej windy, którą jest zwożony do pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub na blok operacyjny.

Marcin Podgórski, wicedyrektor LPR

Fot. LPR

G

órujące nad kompleksem szpitalnych budynków lądowisko już
z daleka przyciąga wzrok. Jego płyta
została umiejscowiona ponad 21 metrów nad ziemią. Średnica lądowiska
sięga 27 metrów. – W przypadku wyniesionego lądowiska trzeba zachować odpowiedni profil lądowania,
jak również startu. Plusem takiego
rozwiązania jest brak osób postronnych oraz przeszkód – zwraca uwagę
Marcin Podgórski, zastępca dyrektora
ds. ratownictwa medycznego, organi-

Winda do transportu pacjenta z lądowiska
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Fot. LPR

Fot. I. Cieślicki

Na liczącej 27 metrów średnicy płycie lądowiska z daleka widoczna jest nazwa szpitala

zacji i planowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Otwarcie nowego
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
wraz z lądowiskiem dla śmigłowców
to kolejne, istotne dla pacjenta możliwości podjęcia kontynuacji procesu
leczenia. Zwiększa się również efektywność działania załóg Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Im więcej lądowisk przyszpitalnych, tym większa
możliwość wyboru jednostki leczniczej i tym krótszy czas dotarcia pacjenta do docelowego ośrodka – dodaje.
Od początku istnienia Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego załogi śmigłowcowe i samolotowe przetransportowały ponad 116 tysięcy pacjentów.
Obecnie śmigłowce stacjonują w 21
bazach stałych rozmieszczonych w całej Polsce oraz jednej bazie sezonowej
w Koszalinie uruchamianej w czasie
letnich wakacji. Nowoczesny śmigłowiec EC 135/H135 w ciągu kilkunastu
minut, w zależności od wiatru, jest

Fot. I. Cieślicki

Lądowisko usytuowano 21,5 metra nad ziemią Fot. I. Cieślicki

w stanie dolecieć do miejsca wypadku
oddalonego o 60 kilometrów. Zespół
HEMS jest w stanie rozpocząć proces leczenia od momentu przylotu na
miejsce zdarzenia, a także szybko przetransportować chorego do Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w ramach tzw.
złotej godziny.
Z lądowiska przy Szpitalu Miejskim będzie korzystać również działające w naszym mieście Śląskie Centrum Chorób Serca.
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ZABRZAŃSKI SZPITAL MIEJSKI KONSEKWENTNIE ZMIENIA SWOJE OBLICZE

Diagnostyka i leczenie
na coraz wyższym poziomie
Jest najlepiej zinformatyzowanym szpitalem w Polsce. Coraz większą popularnością cieszy
się działające w jego strukturach Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Teraz powiększa się
o Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przedstawiciele Szpitala Miejskiego podkreślają jednak, że
jeśli chodzi o rozwój placówki, wciąż nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Fot.
Sz
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s

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka specjalizuje się
m.in. w porodach w wodzie Fot. I. Cieślicki

O

twarte jesienią 2014 r. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
było największą w kraju inwestycją
w ochronę zdrowia finansowaną ze
środków publicznych. Na jego powstanie Zabrze przeznaczyło 43 mln
zł. Dziś placówka należy do najlepiej
ocenianych ośrodków ginekologiczno-położniczych w Polsce. Specjalizuje się w leczeniu endometriozy. Wykonywane są tu nowatorskie operacje
z zastosowaniem noża plazmowego.
Z roku na rok wzrasta również liczba
odbieranych tu porodów.
W Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka ulokowana została jedna z najnowocześniejszych w regionie aptek
szpitalnych. Jest ona w pełni skomputeryzowana. Pomieszczenia wyposażone
są w systemy kontrolujące bezpieczeństwo przechowywanych produktów
oraz w nowoczesne urządzenia do przygotowywania leków recepturowych.
Dostarczanie produktów zamawianych
przez oddziały dla pacjentów odbywa
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się w specjalnych, odpowiednio zabezpieczonych transporterach. Przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń apteki kosztowało 1,7 mln zł.
Prawie 6 mln zł to wartość projektu termomodernizacji szpitalnych
budynków. Swoje oblicze zmieniają
także poszczególne oddziały, które
wyposażane są w nowoczesny sprzęt.
– Dzięki kolejnym realizowanym inwestycjom nasi wspaniali lekarze
mogą leczyć chorych w coraz lepszych
warunkach – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Porównując zabrzański Szpital
Miejski sprzed kilkunastu lat i obecnie, trudno wręcz uwierzyć, że to ta
sama placówka. A tymczasem kolejne
zmiany już się szykują. – Medycyna

to innowacja, a innowacja to proces
ciągły – podkreśla dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – By stworzyć centrum urazowe,
musimy dysponować bardzo dobrym
zakładem radiologii medycznej i on
powstanie. To będzie inwestycja na
poziomie 20 milionów złotych. Ewolucji musi ulec laboratorium medyczne.
Konieczny jest oddział neurochirurgii oraz neurologii z pododdziałem
udarowym. W nowej części szpitala
kończymy obecnie prace remontowe
i tworzymy ten oddział – dodaje.
Rewitalizacja objąć ma także
zabudowania techniczne szpitala. Przebudowana zostanie brama
wjazdowa. Z myślą o mieszkańcach
Biskupic rewitalizowany jest również
szpitalny park. – Żeby szpital mógł się
rozwijać, z jednej strony niezbędna jest
wizja i odpowiednia strategia, z drugiej przychylność władz. Trzeba sobie
jasno powiedzieć, że Zabrze jest pod
tym względem wyjątkowym miastem.
To również ewenement na skalę Polski,
że mając tyle placówek medycznych
nie wchodzimy sobie w drogę, nie rywalizujemy, tylko uzupełniamy swoje
świadczenia medyczne – podsumowuje dr Mariusz Wójtowicz.
GOR

Nowoczesna apteka szpitalna

Fot. I. Cieślicki
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DLA TYSIĘCY ZABRZAŃSKICH UCZNIÓW ZAKOŃCZYŁ SIĘ ROK SZKOLNY

Świadectwa już odebrane!
Dla niektórych był to pierwszy rok szkolnej przygody. Inni zamykali ważny etap swej
edukacji, by od września podejmować nowe wyzwania. Gdy odbierali świadectwa, nie
brakowało emocji i wzruszeń.

Uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem w Szkole Podstawowej nr 1

N

atalia Lehmann po swoje
pierwsze świadectwo przyszła
z rodzicami. – Rok szkolny minął mi
fajnie, nie było trudno. Podobały mi
się zajęcia. Najbardziej lubiłam basen, matematykę i polski. Od drugiej
klasy będę chodzić do klasy sportowej pływackiej. Cieszę się, że już
wakacje. W tym roku jedziemy nad
polskie morze – opowiadała Natalia
ze Szkoły Podstawowej nr 1, pokazując z dumą swoje świadectwo.
W zabrzańskiej „jedynce” w gronie 47 absolwentów ósmej klasy
byli m.in. Marta Gardecka i Dawid
Wiśniewski. – To był ciężki rok, ale
nauczyciele bardzo nam pomagali.
Trudno żegnać się ze szkołą, do której chodziłam tyle lat. Najbardziej
zapamiętam otwartość nauczycieli
i ich pomoc, na którą zawsze mogliśmy liczyć – mówi Marta, która od
września chciałaby kontynuować naukę w zabrzańskim Zespole Szkół nr
3 im. rotmistrza Witolda Pileckiego.
– Zawsze panowała tu przyjazna
atmosfera. Nauczyciele wspierali
nas na każdym kroku, służyli radą
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Fot. I. Cieślicki

i pomocą zwłaszcza wtedy, gdy stresowaliśmy się egzaminami. Robili
wszystko, żeby nam pomóc, organizowali dodatkowe zajęcia. To był
trudny rok, dużo materiału trzeba
było opanować, ale warto było –
uśmiecha się Dawid.

Beata Nieć, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1, przyznaje, że zakończony właśnie rok szkolny nie
należał do łatwych. – To był trudny,
kolejny rok reformy. Trudny również
ze względu na sytuację strajkową
w okresie egzaminów. Uważam jednak, że świetnie daliśmy sobie z tym
wszystkim radę. Naszym absolwentom życzę dobrego startu w nowych
szkołach, by spotkali na swojej drodze samych mistrzów – podkreśla
Beata Nieć.
Koniec roku szkolnego to okazja
do podsumowań. – Każdy rok niesie ze sobą wyzwania, a ten był pod
tym względem szczególny, ponieważ trzeba było kontynuować i dopracować proces reformy – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Zabrzański samorząd wie doskonale, że inwestycja
w młodego człowieka to najważniejsza inwestycja. Stąd tak duża, bo
sięgająca prawie trzystu milionów
złotych, kwota wydatków budżeto-

Jeden z festiwali zorganizowanych w ramach akcji „Dotknij nauki” Fot. UM Zabrze
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Starsi uczniowie przekazują sztandar szkoły
młodszym kolegom Fot. I. Cieślicki

TAKIE SĄ LICZBY:

300 mln zł to roczne
wydatki Zabrza
związane z oświatą
170 mln zł to wysokość
subwencji oświatowej
przekazywanej
z budżetu państwa
130 mln zł miasto
dokłada do oświaty
z własnych środków
wych związanych z oświatą. Trzeba przy tym pamiętać, że z budżetu
państwa dostajemy tylko około 170
milionów złotych. Resztę miasto dokłada z własnych środków. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że to dobrze
wydane pieniądze. Staramy się, by
nasi uczniowie i nauczyciele realizowali ambitne zadania w dobrych
warunkach, dlatego przeznaczamy
też duże środki na inwestycje – dodaje prezydent Małgorzata MańkaSzulik.
Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, zwraca uwagę na dużą
liczbę realizowanych w przedszkolach i szkołach projektów oświatowych. – Finalizujemy kilka dużych,
wspaniałych przedsięwzięć – podkreśla Ewa Wolnica. – Do uczniów
20 szkół podstawowych skierowany
był projekt „Dotknij nauki”. Skorzystało z niego 1,2 tysiąca młodych
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Kończymy również adresowany do
najmłodszych projekt „Przedszkole naszych marzeń”. Dzięki niemu
nauczyciele zdobyli dodatkowe
kwalifikacje i w przedszkolach powstały cztery dodatkowe oddziały.
Sztandarowe przedsięwzięcie to
adresowany do uczniów szkół zawodowych i techników projekt „Nasza
jakość – Twoja szansa”. W ramach
przedsięwzięcia
doposażaliśmy
istniejące i tworzyliśmy zupełnie
nowe pracownie. ZorganizowaFot
. I. C
ieś
no wiele zajęć dodatkowych
lic
ki
dla uczniów. Korzystający
z projektu mogli ukończyć specjalistyczne
kursy i wziąć udział
w stażach – tłumaczy Ewa Wolnica.
W
projekcie
„Nasza
jakość
– Twoja szansa” wzięli udział
m.in. uczniowie
Centrum Edukacji. – Dokładnie 146
naszych
uczniów
uczestniczyło w różnych formach zajęć. Bardzo dużą popularnością
Natalia z rodzicami
cieszyły się kursy prawa jazdy,
prowadzenia wózków widłowych,
ludzi, którzy uczestniczyli w cieka- ale również praktyki i staże – mówi
wych zajęciach, wycieczkach, spo- Marian Kitel, dyrektor Centrum
tkaniach z ekspertami. W każdej ze Edukacji. – Dostaliśmy też piękną
szkół odbył się festiwal nauki, w cza- pracownię, która pozwoli nam resie którego uczniowie prezentowa- alizować nowe założenia podstawy
li umiejętności, jakie udało im się programowej – dodaje.
zdobyć dzięki udziałowi w projekcie.
MM

Zakończenie roku było okazją do przypomnienia zabawnych wydarzeń z życia szkoły

Fot. I. Cieślicki
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SPECJALIŚCI PODPOWIADALI, JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ LETNIĄ PRZERWĘ W NAUCE

W przeddzień wakacyjnych wyjazdów
Kilkuset uczniów zabrzańskich szkół wzięło udział w akcji „Gotowi na wakacje!”,
która w czerwcu odbyła się na promenadzie Areny Zabrze. Impreza została zorganizowana przez miasto przy współpracy z firmą Tauron.

Z

organizowana w przededniu wakacji akcja miała na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na
kwestie dotyczące bezpieczeństwa
podczas letniego wypoczynku. Na
promenadzie Areny Zabrze pojawili się policjanci, strażnicy miejscy,
strażacy oraz pracownicy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Były pokazy sprzętu ratowniczego, metod udzielania pierwszej
pomocy oraz znakowanie rowerów.
Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć
się, jakie zasady warto stosować, by
uniknąć niebezpiecznych sytuacji
w podróży, nad wodą, w górach, w lesie, a także w Internecie.
W program akcji wpisały się m.in. zajęcia sportowe

przybliżenie dzieciom tematyki bezpieczeństwa. Szczególny nacisk kładliśmy na bezpieczeństwo podczas
wypoczynku nad wodą. Uczulaliśmy
dzieci na to, żeby korzystać z kąpielisk do tego wyznaczonych, z ratownikami, aby zawsze wypoczynek nad
wodą odbywał się pod nadzorem dorosłego opiekuna – podkreśla Krzysztof Migas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.

Fot. UM zabrze

– Możemy się tu dowiedzieć wielu przydatnych rzeczy, na przykład
tego, w jaki sposób reagować, gdy
ktoś mdleje, jak udzielić pierwszej
pomocy, gdy ktoś będzie jej potrzebował. To są bardzo ważne sprawy,
o których każdy powinien mieć jakieś pojęcie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza okaże się nam
potrzebna – mówiła Ania, jedna
z uczestniczek akcji. 
MM

Była okazja, by usiąść na policyjnym
motocyklu Fot. UM Zabrze

– Dzieci różnie wykorzystują wolny czas. Zwykle są to pozytywne sposoby, ale trzeba być świadomym tego,
że czasem pojawiają się też różne, nie
zawsze dobre i przemyślane, pomysły.
Dlatego trzeba dzieciom uświadamiać, jakie są zagrożenia i jak spędzić
wakacyjny czas tak, by wiązał się on
tylko z miłymi wspomnieniami, a nie
z przykrymi konsekwencjami, które
mogą zaważyć na całym życiu – zwraca uwagę st. sierż. Sebastian Bijok
z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.
– Nasze spotkanie miało na celu
12

Policjanci tłumaczyli, na co trzeba uważać podczas wakacyjnych wyjazdów
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Fot. UM Zabrze
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SZKOŁY I INSTYTUCJE KULTURY PRZYGOTOWAŁY SPORO PROPOZYCJI NA WAKACJE

Lato w mieście pełne atrakcji
Warsztaty z tworzenia zapachowych świec, podziemne łamigłówki w Sztolni Królowa Luiza,
turnieje sportowe i promujące czytelnictwo konkursy to tylko niektóre z zajęć przygotowanych dla uczniów spędzających wakacje w Zabrzu. Swoje propozycje mają zarówno szkoły,
jak i działające w naszym mieście instytucje kultury i obiekty sportowe.

Warsztaty w Miejskim Ośrodku Kultury

Wakacyjne warsztaty „Lato z teatrem”

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

– Zapraszamy wszystkie dzieci
na fantastyczne zajęcia wakacyjne
w Miejskim Ośrodku Kultury oraz
w Dzielnicowych Ośrodkach Kultury
– uśmiecha się Katarzyna Flak, dyrektor MOK w Zabrzu. – W ramach
przygotowanych warsztatów między
innymi przybliżymy tematykę związaną z polskimi tańcami narodowymi, dzieci poczują się jak dawni rzemieślnicy i przygotują własne świece
żelowe albo mydła – dodaje.
W ośmiu filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej prowadzone będą zajęcia
w ramach „Lata w bibliotece”. Zaplanowano zajęcia ruchowe oraz plastyczne.
Nie zabraknie konkursów promujących czytelnictwo i ciekawych warsztatów, np. detektywistycznych.
„Wakacje z Bebokami” oraz „Tajemnica skarbu sztolni” to wakacyjne
propozycje Muzeum Górnictwa Węglowego. Na warsztaty i lekcje muzealne zaprasza z kolei Muzeum Miejskie.
W tym roku będą one poświęcone
m.in. 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu, dawnym wierzeniom
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ludowym oraz
historii pieniądza. O najmłodszych
nie zapomniał
również Teatr
Nowy, który
t ra d yc y j n i e
organizuje
wakacyjne
warsztaty„Lato
z teatrem”.

Fot.. MOK

Uczniowie spędzający wakacje
w Zabrzu mogą korzystać również z basenów, nowoczesnych boisk, kortów
tenisowych i innych obiektów sportowych. – Jestem przekonana, że lato
spędzone w naszym mieście
dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Życzę
udanych i bezpiecznych wakacji, które na długo pozostaną w pamięci – uśmiecha
się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Szczegóły
dotyczące
wakacyjnych
propozycji
można znaleźć w informatorze, który trafił do zabrzańskich szkół. W wersji
elektronicznej można go
również pobrać ze strony
www.um.zabrze.pl.
MM

Do dyspozycji uczniów są m.in. nowoczesne i bezpieczne boiska

Fot. Tomasz Jodłowski
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ZABRZE SUMMER FESTIVAL TO NOWA PROPOZYCJA NA WAKACYJNE WEEKENDY

Atrakcje dla każdego przed Platanem
Bardzo roztańczone lato szykuje się w Zabrzu. W wakacyjne weekendy bawić się będziemy podczas organizowanego po raz pierwszy Zabrze Summer Festivalu. Na scenie,
przygotowanej na parkingu Centrum Handlowego Platan, wystąpią m.in.: Sławomir,
Grubson oraz zepoły Jeden Osiem L i Boys.

Z

abrze Summer Festival wystartuje w pierwszą niedzielę lipca.
Cykl letnich koncertów zainauguruje
tego dnia Sławomir, czyli twórca takich przebojów, jak „Miłość w Zakopanem” czy „Nic się nie stało”. W sobotę 13 lipca zagrają hip-hopowy
zespół Jeden Osiem L, znany m.in.
z hitu „Ile dałbym, by zapomnieć”,
oraz polski raper i producent muzyczny Grubson. Lipcową odsłonę
imprezy zakończy zespół Boys, którego hity „Szalona” czy „Niech żyje wolność i swoboda” znają wszyscy.
– Koncerty poprzedzi szereg atrakcji przygotowanych z myślą o całych
rodzinach. Będą występy dzieci, koncerty lokalnych gwiazd muzycznych
i tanecznych oraz konkursy – zwraca
uwagę Katarzyna Flak.
Cykl koncertów zakończy się 25
sierpnia plenerową
dyskoteką, której towarzyszyć będzie
niepowtarzalne
widowisko
z pokazami
laserów. Wstęp
na Zabrze Summer Festival
jest bezpłatny. 

GOR

KTO WYSTĄPI?
7 lipca, niedziela
17.00 – Strefa Rozrywki
(występy/konkursy/zabawy)
20.00 – Sławomir
13 lipca, sobota
17.00 – Strefa Rozrywki
(występy/konkursy/zabawy)
18.30 – Jeden Osiem L
20.00 – Grubson
20 lipca, sobota
17.00 – prezentacja drużyny
Górnika Zabrze przed sezonem
2019/2020
18.30 – Boys
20.00 – Miglanc
4 sierpnia, niedziela
17.00 – Strefa Rozrywki
(występy/konkursy/zabawy)
19.00 – Kapela Górole
20.00 – Baciary
25 sierpnia, niedziela
17.00 – Strefa Rozrywki
(występy/konkursy/zabawy)
19.00–22.00 – dyskoteka
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CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA ZAPROSIŁO NA DZIEŃ OTWARTY

Ważne wskazówki dla rodziców
Jaki jest przepis na udany poród? Kiedy warto zdecydować się na poród w wodzie? Jak
właściwie opiekować się noworodkiem? Na te i wiele innych pytań można było uzyskać odpowiedź podczas Dnia Otwartego zorganizowanego 8 czerwca w zabrzańskim
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.

D

zień Otwarty w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka ma już
kilkuletnią tradycję. Wydarzenie
każdego roku wiosną przyciąga nie
tylko rodziców spodziewających się
potomstwa, ale i pary, które dopiero
planują dziecko.
– Zainteresowanie naszą imprezą
jest zawsze duże. Nowoczesne sale
porodowe, możliwość rodzenia w wodzie, pełny katalog sposobów łagodzenia bólu porodowego, profesjonalna
opieka nad matką i noworodkiem – to
wszystko zachęca do odwiedzenia naszego Dnia Otwartego i w konsekwencji do wyboru Centrum jako miejsca
porodu. W ubiegłym roku w naszej
placówce urodziło się ponad dwa tysiące dzieci – mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu, częścią którego jest Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka.

LICZBA PORODÓW
ODBIERANYCH
W CENTRUM ZDROWIA
KOBIETY I DZIECKA
2015 r. – 1415

2016 r. – 1830
2017 r. – 2051
2018 r. – 2133
Tematem tegorocznej imprezy
było bezpieczeństwo dziecka. Eksperci
wyjaśniali, jak pomóc dziecku w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia,
tłumaczyli, jak bezpiecznie przewozić
maluszka w aucie i jak prawidłowo zamontować fotelik samochodowy. Specjalistki w zakresie chustowania dzieci
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Młodzi rodzice mogli dowiedzieć się, jak właściwie przewijać noworodka...

wyjaśniały, jak robić to bezpiecznie,
a położne pokazywały, jak prawidłowo
kąpać noworodka.
Podczas Dnia Otwartego nie zabrakło najważniejszych tematów związanych z porodem i opieką nad matką
i jej nowo narodzonym dzieckiem.
Goście mieli możliwość porozmawiania z ginekologiem, neonatologiem,
położną i psychologiem. O zaletach
karmienia naturalnego opowiadały
doradczynie laktacyjne. Eksperci Centrum odpowiadali też na wszystkie pytania związane z porodem w wodzie
czy znieczuleniem okołoporodowym.
– Dzień Otwarty to również okazja,
by z bliska obejrzeć wnętrza placówki i nasze nowoczesne sale porodowe.
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to
miejsce bardzo przyjazne pacjentkom,
warto się o tym przekonać osobiście –
podkreśla prezes Mariusz Wójtowicz.
W czasie imprezy przyszłe mamy
mogły zapoznać się bliżej z zasadami indywidualnej opieki okołoporodowej w Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka. To usługa, polegająca na
wyborze przez pacjentkę konkretnej
położnej, która opiekuje się rodzącą
od momentu przyjęcia do sali poro-

Fot. Szpital Miejski

...i jak bezpiecznie przewozić dziecko

Fot. Szpital Miejski

dowej aż do opuszczenia przez nią
szpitala. Położna nie tylko asystuje
i wspiera kobietę podczas porodu,
sprawuje nad nią i jej dzieckiem indywidualną opiekę również po rozwiązaniu. Indywidualna opieka okołoporodowa to oferta dla tych pań,
które oczekują dodatkowego wsparcia w tym wyjątkowym czasie.
Jak zwykle podczas Dnia Otwartego nie zabrakło atrakcji dla dzieci.
Organizatorzy zaplanowali dla nich
m.in. specjalne warsztaty i animacje.
GOR
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PO RAZ DZIESIĄTY ODBYŁO SIĘ ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI
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Tłumy na jubileuszowej
Industriadzie
Ponad sto tysięcy osób przyciągnęła tegoroczna edycja
Industriady. Dziesiąta odsłona Święta Szlaku Zabytków Techniki
trwała trzy dni, a uczestnicy imprezy przekonali się, jak fascynujące mogą być przemysłowe historie naszego regionu.

U

rodzinowa Industriada ruszyła 7
czerwca. Oficjalna inauguracja
odbyła się w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, która zamieniła się w tym czasie w fabrykę ruchu i barw. Industriadę
zakończyło z kolei przygotowane na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach
multimedialne widowisko z udziałem
aktorów, muzyków oraz z użyciem maszyn, dronów i wielkich ruchomych
obiektów. Dodatkową atrakcją, wpisującą się w program tegorocznej Industriady, była tzw. niedziela u przemysłowca. Tego dnia gości zaprosiły pałace
w Koszęcinie, Nakle Śląskim, Pławniowicach, Pszczynie, Sosnowcu, Świerklańcu oraz Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach. Były historyczne
rekonstrukcje, koncerty w niezwykłych
przestrzeniach i fabularyzowane propozycje zwiedzania.
Miłośników industrialnych atrakcji Muzeum Górnictwa Węglowego
zaprosiło w tym roku na Carbonadę.
Świętowanie rozpoczęło się kolorową
paradą, która przeszła z placu War-

Plenerowe widowisko na terenie Muzeum Śląskiego

szawskiego do Parku 12C Sztolni Królowa Luiza. Jej uczestnicy mogli podziwiać m.in. zabytkowe samochody,
a także platformę, na której wspaniale
prezentowały się mażoretki.
Tajemnice swych podziemi odkrywała Sztolnia Królowa Luiza. Z kolei
w Kopalni Guido można się było bawić
320 metrów pod ziemią przy ,,Dźwiękach Kopalni” i zobaczyć Taniec Maszyn.

W Zabrzu podczas Industriady m.in. prezentowały się mażoretki
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Fot. UM Zabrze

Fot. Urząd Marszałkowski

Efektowna niedziela u przemysłowca

Fot. Urząd Marszałkowski

Mocnym akcentem była autorska wystawa Kornela Wilczka, w trakcie której artysta zaprezentował swoje industrialne
obrazy malowane techniką ars metalica. W Parku 12C przez cały dzień trwały
m.in. warsztaty dla dzieci z tworzenia
biżuterii i ozdób z węgla oraz konstrukcji z kreatywnych słomek. Wieczorem
organizatorzy zabrzańskiej odsłony Industriady zaprosili na koncert zespołu
Mikromusic oraz show grupy Patman
Crew w Parku Techniki Wojskowej.

GOR
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ZA NAMI PIERWSZY ETAP TEGOROCZNEJ ODSŁONY AKCJI „FORTUM DLA ŚLĄSKICH DZIECI”

Pomagają rozwinąć dziecięce talenty
Zaprezentowaniem na scenie Teatru Nowego przedstawienia „Bądź sobą” podsumowano pierwszy etap tegorocznej odsłony akcji „Fortum dla Śląskich Dzieci”. Realizowany już po raz ósmy
projekt ma na celu wsparcie młodych talentów ze Śląska w rozwoju ich pasji i zainteresowań.

P

rogram „Fortum dla Śląskich Dzieci” realizowany jest od 2012 r. przez
Fortum oraz Fundację Pomocy Dzieciom Ulica. W tegorocznej edycji wzięło udział 150 dzieci, które uczestniczyły
w warsztatach teatralnych, dziennikarskich, tanecznych, wokalnych i artystycznych. Zakończony właśnie etap
programu objął około pięćset godzin
zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów i opiekunów działających w charakterze wolontariuszy.
Wzięło w nim udział 75 dzieci z Zabrza
i 75 z Bytomia.
Spektakl „Bądź sobą” na scenie Teatru Nowego

Izabela Van den Bossche

Fot. I. Cieślicki

– Młodzi ludzie są naszą przyszłością, dlatego wsparcie ich rozwoju
jest tak istotne. W tegorocznej edycji
„Fortum dla Śląskich Dzieci” pojawiło się tysięczne dziecko w historii programu. To tylko pokazuje, jak
ważna jest pomoc, której udzielamy
młodym talentom i jak dużym zainteresowaniem cieszy się nasz program
– mówi Izabela Van den Bossche, wiceprezes do spraw komunikacji City
Solutions Fortum.
Pierwszy etap tegorocznej edycji zakończył się spektaklem „Bądź
sobą” przygotowanym pod okiem
reżyser Ilony Jagody. Przedstawienie skupiało się na pojęciu maski.
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Uczestnicy warsztatów interpretowali to pojęcie z wykorzystaniem różnych środków wyrazu, pokazując, że
choć wszyscy przywdziewamy maski,
to niezwykle ważne jest, by pozostać
pod nimi sobą.
– Zajęcia prowadzone w ramach
programu „Fortum dla Śląskich Dzieci” są pretekstem do budowania relacji między dzieckiem a dorosłym, ale
przede wszystkim pomagają spełniać
marzenia dzieci – podkreśla Adrian
Kowalski, prezes Fundacji Pomocy
Dzieciom Ulica.
Po zakończeniu pierwszego etapu wyłonieni zostaną najbardziej

Fot. UM Zabrze

zaangażowani uczestnicy, którzy
otrzymają dostosowane do swoich
indywidualnych potrzeb stypendia i
wezmą udział w drugiej części programu. Do tej pory w akcji wzięło
udział już ponad tysiąc dzieci, a ponad pięćset otrzymało indywidualne
stypendia.
– „Fortum dla Śląskich Dzieci”
to inicjatywa pozwalająca młodym
ludziom rozwijać pasje aktorskie, taneczne, malarskie, dziennikarskie czy
wokalne. Duże brawa dla pomysłodawców – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

GOR

Najbardziej zaangażowani uczestnicy warsztatów otrzymają indywidualne stypendia

Fot. UM Zabrze
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POZNALIŚMY WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT ROZBUDOWY OSIEDLA W MIKULCZYCACH

Zielona Dolina - powstaje
nowa dzielnica

Wizualizac
j a: T

DJ

Est

Budowę domków jednorodzinnych, szeregowców oraz budynków
wielorodzinnych przewiduje projekt rozbudowy zabrzańskiego
osiedla Zielona Dolina. Mieszkańcy będą mieli również do dyspozycji kilka hektarów terenów rekreacyjnych. W czerwcu poznaliśmy
wyniki konkursu architektonicznego dotyczącego kolejnych etapów
inwestycji realizowanej w Mikulczycach przez firmę TDJ Estate.

K

onkurs dotyczył koncepcji zabudowy 28-hektarowego terenu
położonego przy ul. Łąkowej. Do rywalizacji przystąpiło dziewięć pracowni architektonicznych. Spośród
nadesłanych projektów wybrano
trzy, które zakwalifikowały się do finału. O tym, która koncepcja będzie
ostatecznie realizowana, zdecydowali wspólnie przedstawiciele inwestora oraz zabrzańskiego samorządu. Wygrał projekt przygotowany
przez biuro Franta Group z Katowic.
– Konkurs miał na celu opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla kolejnych etapów

inwestycji Zielona Dolina. Zależało
nam, aby projekt gwarantował powstanie nowej dzielnicy z przemyślanym układem drogowym oraz
atrakcyjnymi i komfortowymi mieszkaniami. Podobnie jak w przypadku
naszych innych projektów, duży nacisk położyliśmy też na stworzenie
w obrębie całej inwestycji przestrzeni, która ma służyć integracji mieszkańców oraz umożliwić im spędzanie
czasu wolnego w otoczeniu przyrody.
Propozycja pracowni Franta Group
spełnia wszystkie te założenia – komentuje Maciej Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate.

Obecnie realizowany jest pierwszy etap budowy osiedla
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– Zrównoważony rozwój Zabrza jest naszym priorytetem. Realizując coraz ambitniejsze inwestycje, przywiązujemy uwagę do
komfortu i poziomu życia naszych
mieszkańców. Wyłoniony w konkursie projekt zagospodarowania
terenów przy Potoku Mikulczyckim
przewiduje nie tylko powstanie
atrakcyjnych lokali mieszkaniowych, ale także zagospodarowanie
terenów zielonych – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

Fot. TDJ Estate
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Maciej Franta ze zwycięskiego
biura podkreśla, że przygotowanie
projektu wymagało dwutorowego
podejścia. – Nie traktowaliśmy tego
wyłącznie jako zespół mieszkaniowy, lecz jako aktywną, wypełnioną
rozmaitymi funkcjami część miasta. Mierzyliśmy się tak naprawdę
z dzielnicą mieszkaniową, którą należało wyposażyć w odpowiednie
cechy dzielnicy, takie jak przestrzenie centralne, trakty komunikacyj-

TAKIE SĄ LICZBY:

3 budynki wielorodzinne
powstają w ramach
realizowanego obecnie
I etapu inwestycji

Prezydent Zabrza z przedstawicielami inwestora oraz zwycięskiego biura architektonicznego

80 mieszkań będzie
w nich do dyspozycji

ne, przestrzenie służące integracji
mieszkańców. Chodziło o to, by mogła ona funkcjonować jako przynajmniej częściowo samodzielna jednostka – tłumaczy Maciej Franta.
Zielona Dolina to projekt kierowany do osób poszukujących mieszkania w spokojnej, zielonej okolicy.
Obecnie trwa realizacja I etapu inwestycji, który obejmuje trzy domy
wielorodzinne z 80 mieszkaniami.
Kolejne fazy projektu, będące przedmiotem konkursu, powstaną na
terenie o powierzchni 28 ha. Około

28 ha to powierzchnia
terenów przeznaczonych
pod realizację kolejnych
etapów projektu
20 ha zajmą budynki
mieszkalne
8 ha spełniać będzie
funkcje rekreacyjne

Tak mają się prezentować pierwsze budynki
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Fot. UM Zabrze

20 ha zostanie przeznaczonych na
zabudowę mieszkaniową. Utworzą
ją zarówno budynki wielorodzinne, szeregowe, jak i domy jednorodzinne. Pozostałe osiem hektarów
to obszar rozciągający się wzdłuż
Potoku Rokitnickiego, który zostanie zagospodarowany pod funkcje
rekreacyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące projektowanego osiedla można znaleźć na stronie internetowej
www.zielona-dolina.info.
GOR

Wizualizacja: TDJ Estate

S A M O R Z Ą D O W E
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OKRĄGŁY JUBILEUSZ ŚWIĘTOWAŁA W CZERWCU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

90 lat „szkoły pod lasem”
Położona jest nieopodal Parku Leśnego, dlatego często nazywana jest „szkołą pod lasem”.
W czerwcu Szkoła Podstawowa nr 15 świętowała 90. urodziny. W obchodach jubileuszu
uczestniczyli m.in. absolwenci, emerytowani nauczyciele oraz uczniowie ze swoimi rodzicami. Nie zabrakło wspomnień, życzeń i wielu ciepłych słów o szkole.

Uroczysta akademia z okazji jubileuszu szkoły

Fot. UM Zabrze

– Choć nasza szkoła ma 90 lat, to
ciągle jest młoda – uśmiecha się Grażyna Kasperek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. ks. Jana Dzierżona. – Jest młoda tymi sercami, które
tutaj rano wchodzą i mówią dzień
dobry. Młoda jest sercami nauczycieli, którym się ciągle chce. A chce
się wszystkim, bo grono jest wspaniałe. Młoda jest rodzicami, którzy 1
września przyprowadzają nam swoje
dzieci. Ta szkoła to przygoda mojego
życia. Życzę jej, aby przetrwała wiele
takich „90” – dodaje.
– Lubię bardzo tę szkołę za miłą
atmosferę, która tu panuje. Są sympatyczni nauczyciele, od których

Przygotowane przez uczniów występy
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Fot. UM Zabrze

mogę się wiele nauczyć. Pedagodzy
bardzo się starają i dobrze przekazują
swoją wiedzę, a to najważniejsze. Ten
jubileusz bardzo mi się podoba. Przygotowania trwały dosyć długo i teraz
możemy podziwiać efekty – mówi
Maks, jeden z uczniów.
– Wszystkie dzieci w Zabrzu mają
swoje ulubione miejsce. Dziś świętujemy z tymi, którzy ukochali „piętnastkę”. Myślę, że klimat, który otacza
tę szkołę, jest absolutnie wyjątkowy.
Pani dyrektor należą się dziś podziękowania za stworzenie wyjątkowej
atmosfery. Pedagogom dziękuję za
zaangażowanie w życie szkoły i dzielnicy. Dzieciom życzę wszystkiego, co
najpiękniejsze. To przywiązanie do
szkoły jest ważne, tak więc czujcie
się częścią tej wyjątkowej oświatowej
placówki – mówiła podczas jubileuszowej uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Dzisiejsza Szkoła Podstawowa
nr 15 została wybudowana i otwarta
w 1929 r. Od początku istnienia stanowiła centrum kulturalne dla okolicznych mieszkańców. Odbywały
się tu ważne spotkania, a raz w miesiącu matki z małymi dziećmi przy-

Prezydent Zabrza i dyrektor SP nr 15

Fot. UM Zabrze

chodziły na konsultacje lekarskie.
Przed wojną i w jej trakcie placówka
miała charakter szkoły gospodarczej.
Dziewczęta z całego miasta spotykały się tu na zajęciach przygotowujących do prowadzenia gospodarstwa
domowego. W latach 30. budynek
szkoły pełnił także funkcję kościoła. W 2006 r. szkoła otrzymała imię
księdza Jana Dzierżona. W ostatnich
latach budynek Szkoły Podstawowej
nr 15 przeszedł gruntowną termomodernizację. Uczniowie dostali
także do dyspozycji nową salę gimnastyczną. Jej budowa kosztowała
prawie dwa miliony złotych.
MM
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RUSZYŁA VI EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Decydujmy, jak
zmieniają się dzielnice
Boiska, place zabaw czy też nowe miejsca rekreacji to tylko niektóre z projektów,
jakie do tej pory udało się zrealizować w ramach dotychczasowych edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. W czerwcu ruszyła kolejna odsłona projektu, dzięki któremu sami możemy decydować o tym, jak zmienia się nasze najbliższe otoczenie.
Do podziału jest ponad pięć milionów złotych.
– Doświadczenia i efekty poprzednich edycji pokazują wyraźnie, że mieszkańcy chętnie biorą
udział w tego typu inicjatywach i nie
brakuje im ciekawych pomysłów,
dzięki którym nasza Mała Ojczyzna
ma szanse jeszcze bardziej rozkwitnąć – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszy
mnie niesłabnące zainteresowanie
zabrzan budżetem partycypacyjnym i możliwościami, jakie on daje.
Z każdym miesiącem przybywa
zrealizowanych projektów. Każdy
zabrzanin może mieć swój udział
w pozytywnych przemianach, jakie
zachodzą w naszym mieście. Dziś

WAŻNE DATY:

Składanie wniosków
- 24.06 - 29.07.2019 r.
Wstępna ocena wniosków
- 30.07 - 9.09.2019 r.
Ogłoszenie wyników
wstępnej oceny wniosków
- 9.09.2019 r.
Możliwość składania
odwołań - 16.09 - 23.09.2019 r.
Publikacja ostatecznej listy
projektów - 23.09.2019 r.
Głosowanie nad wnioskami
- 3.10 - 17.10.2019 r.
Ogłoszenie wyników
głosowania - 24.10.2019 r.
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Jedno z boisk przygotowanych w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć,
ale samemu je kreować, dostrzegać
potrzeby i podpowiadać, które są
tymi najpilniejszymi. Liczę na to,
że kolejna edycja budżetu partycypacyjnego spotka się z dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy kolejny raz pokażą, jak duży potencjał
drzemie zarówno w nich, jak i w naszym mieście. Zachęcam do udziału w szóstej edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. Jestem
przekonana, że warto brać sprawy
w swoje ręce i osobiście decydować na co mają być wydatkowane
pieniądze przeznaczone na kolejne

Fot. T. Jodłowski

edycje budżetu partycypacyjnego –
dodaje prezydent miasta.
Propozycje inwestycji mogą
składać osoby, które ukończyły
16 lat. Formularze w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W wersji papierowej można je
pobrać m.in. w Punktach Obsługi
Klienta zabrzańskiego magistratu (Centrum Handlowe M1 przy
ul. Szkubacza 1 oraz parter przy
wejściu głównym do budynku UM
przy ul. Powstańców Śląskich 5–7)
oraz w Sali Obsługi Klienta przy ul.
Wolności 286.
GOR
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NIEZWYKŁY JUBILEUSZ ZESPOŁU Z PAWŁOWA

Chór Lutnia ma już sto lat!
Powstał w okresie najintensywniejszych walk o przyłączenie Śląska do Polski. Od tego czasu na stałe wpisał się w kulturalny krajobraz Pawłowa i całego miasta. Chór Lutnia świętował w czerwcu jubileusz stulecia istnienia.

P

oczątki chóru sięgają 19 marca
1919 r., kiedy to w Pawłowie zostało założone Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. Spotkanie założycielskie
odbyło się w mieszkaniu rodziny
Wiechułów. Tam też zdecydowano
o nadaniu chórowi obecnej nazwy.
Pierwszym dyrygentem był górnik
i muzyk Żymełka, a pierwszym prezesem Wiktor Glagla. W 1928 r. sympatycy chóru ufundowali sztandar,
który przetrwał wojnę w ukryciu
w mieszkaniu państwa Taczów.
W okresie międzywojennym,
pod dyrekcją kolejnych dyrygentów:
Józefa Rożka, Jana Poloczka, Franciszka Kornasa i Alfreda Skuteli, chór
zdobywał wiele nagród na zjazdach
śpiewaczych. Jego członkowie nie tylko śpiewali, ale wystawiali przedstawienia teatralne i operetki. Nie było
w Pawłowie uroczystości, akademii
czy święta bez udziału Lutni.
Obfitującą w sukcesy 20-letnią
działalność artystyczną przerwał wybuch II wojny światowej. Chór przetrwał dzięki ofiarności swoich śpiewaków. Po wyzwoleniu znów można
było podziwiać koncerty i przedstawienia w wykonaniu chóru, który
stał się głównym animatorem życia

Chórzyści z pierwszym sztandarem
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Obecny skład chóru „Lutnia”

Fot. DOK Pawłów

kulturalnego i towarzyskiego w dzielnicy. Główną siedzibą Lutni stał się
budynek przy ulicy Sikorskiego 114.
Od 1938 do aż 1981 r. dyrygentem chóru był nieprzerwanie Alfred
Skutela. Z kolei reżyserem kolejnych
przedstawień teatralnych został wieloletni członek chóru Alfred Glagla.
Po wojnie Lutnia liczyła 120 członków. W latach 50. utworzono chór
męski, który zajmował wysokie lokaty
w konkursach i przeglądach.
W 1988 r. chór Lutnia nawiązał kontakty z czeskim chórem Zgoda z Trzyńca. Owocem tych relacji stały się wspólnie organizowane dwa razy w roku

uroczyste koncerty. Z okazji 75-lecia
chóru poświęcono nowy sztandar,
który został wykonany według wzoru
sztandaru z roku 1928. W 2001 r. prezesem Lutni została Kazimiera Trombała,
która funkcję tę pełni do dziś.
– Za wszelką cenę staramy się
o utrzymanie w miarę stabilnego składu zespołu dla zapewnienia odpowiedniego poziomu naszych występów
– podkreśla Krzysztof Witosz, jeden ze
śpiewaków o najdłuższym stażu w Lutni. – Nie jest tajemnicą, że większość
amatorskich chórów boryka się z podobnymi problemami. Wiąże się to ze
współczesnym systemem pracy, dostępnością i ilością nowych, innych rozrywek. A śpiew w chórze, nawet amatorskim, wymaga regularnego udziału
w próbach i występach. W 2017 roku,
z powodu wieku, rezygnację z funkcji dyrygenta złożył Jan Cygan. Po nim
nasz chór objęła pani Jadwiga Wandiger. Nowy dyrygent to inny styl pracy,
inne wymagania. Za nami już wiele
intensywnych prób. Mamy nadzieję, że
pod wodzą tak zaangażowanej pani dyrygent nasze wysiłki dadzą dobry efekt.
Wierzymy również, że uda się nam
przekazać następcom dorobek wielu
pokoleń i wspólnie będziemy świętować kolejne jubileusze – dodaje. 
GOR

Fot. archiwum chóru
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KONCERN FORTUM ZAPREZENTOWAŁ PIERWSZY SERYJNIE PRODUKOWANY SAMOLOT ELEKTRYCZNY

Z elektrycznym
napędem w przestworza
Pierwszy seryjnie produkowany samolot elektryczny przyleciał w czerwcu na Śląsk. To
efekt projektu realizowanego przez fińską firmę Fortum, która jesienią ubiegłego roku
uruchomiła w Zabrzu najnowocześniejszą w Polsce elektrociepłownię.

Z

organizowany przez Fortum przelot rozpoczął się 8 czerwca we
Wrocławiu. Stamtąd samolot o nazwie
Pipistrel Alpha Electro przyleciał na lotnisko w Gliwicach. Kolejnym etapem
był przelot do Częstochowy. Przedsięwzięcie miało służyć zebraniu przez
spółkę potrzebnych doświadczeń i wiedzy na temat ładowania akumulatorów
pracujących w takich maszynach.
– Zebrane informacje chcemy wykorzystać w przyszłości w rozwoju
i budowie infrastruktury lotniczej do
ładowania samolotów. Jako Fortum
jesteśmy pionierem rozwoju technologicznego sieci punktów ładowania
samochodów elektrycznych i liderem
tego sektora w Europie – podkreśla Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum.
Jak dodaje, samolot pojawia się
w miejscach, z którymi związane jest
Fortum w Polsce. – Nasza wizyta na Śląsku nie jest przypadkowa. To właśnie
w Zabrzu działa nasza nowa, najnowocześniejsza w Polsce elektrociepłownia,
która dostarcza prąd i ciepło mieszkańcom Zabrza i Bytomia. Ten lot to także
świetna okazja do tego, by promować
zrównoważony rozwój miast w oparciu

Maszyna może zabrać na pokład dwie osoby

N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. Fortum

S A M O R Z Ą D O W E

Pipistrel Alpha Electro to pierwszy seryjnie produkowany samolot elektryczny

o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania energetyczne – mówi Jacek Ławrecki.
– Funkcjonująca w Zabrzu elektrociepłownia Fortum jest efektem dobrej współpracy samorządu lokalnego
z globalnym koncernem energetycznym. Rozwiązania technologiczne stosowane przez firmę Fortum zapewniają
wysoką jakość produkcji ciepła i pozytywnie wpływają na środowisko naturalne – zwraca uwagę prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Pipistrel Alpha Electro to pierwszy
seryjnie produkowany samolot elektryczny. Na rynku wyraźnie widać zainteresowanie tego typu maszynami zarówno wśród klientów, jak i inżynierów
pracujących nad nowymi konstrukcjami. Elektryfikacja nieba wydaje się więc
tylko kwestią czasu. Koncerny lotnicze
prowadzą już zaawansowane badania
nad stworzeniem pierwszego elektrycznego samolotu pasażerskiego mogącego transportować ponad 150 osób.
Szacuje się, że pierwsze tego typu maszyny pojawią się na niebie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Ważne będzie,

Fot. Fortum

TAKIE SĄ LICZBY:

2 osoby może zabrać
na pokład samolot
Pipistrel Alpha Electro
157 km/godz.
to prędkość przelotowa
maszyny
55 minut to możliwa
długość lotu
(z półgodzinną rezerwą)
21 kWh to pojemność
baterii samolotu
1 godzinę trwa
jej ładowanie
by za rozwojem samych samolotów
napędzanych prądem poszedł również
rozwój infrastruktury potrzebnej do ich
ładowania, stąd doświadczenia prowadzone przez Fortum w Polsce.
GOR

23

ZA NAMI ZABRZAŃSKA ODSŁONA 8. FESTIWALU MIŁOSZA

W Kopalni Guido o poezji
Na poziomie 320 Kopalni Guido odbyła się 10 czerwca kolejna zabrzańska odsłona Festiwalu
Miłosza. Jej gośćmi byli m.in. syn Mistrza – Anthony Miłosz oraz najwybitniejszy żyjący poeta litewski Tomas Venclowa.
– Poezję trzeba pisać nie dla potomnych, ale tak, aby poprzednie pokolenia były z niej zadowolone. Jeśli
moje wiersze przeczytaliby Mickiewicz albo nawet Kochanowski i powiedzieliby, że są dobre, to wtedy to
rzeczywiście byłaby dobra poezja. Tak
trzeba pisać – mówił podczas spotkania Tomas Venclowa, najwybitniejszy
dziś żyjący poeta z Litwy, znany także jako wykładowca amerykańskich
uczelni, literaturoznawca i tłumacz
polskiej poezji.
Spotkanie z Tomasem Venclową
poprowadził Maciej Szczawiński. Natomiast rozmowę „Wspominamy Mistrza: Czesław Miłosz” moderował Józef Olejniczak. Gośćmi wydarzenia byli
Anthony Miłosz, prof. Aleksander Fiut,
prof. Leonard Neuger oraz Jerzy Illg.
Festiwal Miłosza od ośmiu lat organizowany jest w Krakowie. W ubiegłym
roku po raz pierwszy zagościł w Zabrzu, a spotkanie, przygotowane wów-

Syn noblisty – Anthony Miłosz

Fot. UM Zabrze

czas również w Kopalni Guido, było
jedynym wydarzeniem towarzyszącym
przedsięwzięciu poza Krakowem.
Poeci uczestniczący w trwającej
cztery dni tegorocznej edycji Festiwalu zastanawiali się m.in. czy poezja
powinna mówić o aktualnych wyda-

rzeniach, na czym polega odkrywanie
własnego języka i co sprawia, że jednych twórców wpisujemy do kanonu,
a o innych zapominamy. Spotkaniom
i dyskusjom towarzyszyło hasło „Zdobycie władzy”.
GOR

WAKACYJNA PROPOZYCJA MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO I ANTYRADIA

Letnie seanse w plenerze
Największe przeboje filmowe ostatnich lat będzie można zobaczyć w ramach Kina Letniego
Antyradia. Plenerowe seanse odbywać się będą w Parku 12C Sztolni Królowa Luiza.

Plaża w Parku 12C
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Fot. MGW

Jak zapewniają organizatorzy
przedsięwzięcia, uczestnicy mogą liczyć na kino najwyższych lotów, ponieważ każdy film, który zostanie tu zaprezentowany, to głośne, wielokrotnie
nagradzane dzieło. Już 7 lipca zobaczymy „Dobrze się kłamie w dobrym towarzystwie” – włoską tragikomedię w reżyserii Paolo Genovese z 2016 r. Z kolei
17 lipca Muzeum Górnictwa Węglowego zaprosi na film „Bękarty wojny”
Quentina Tarantino i Eli Roth z 2009 r.,

a 21 lipca musical „La La Land” Damiena Chazelle z 2016 r. Zwieńczeniem lipcowych projekcji będzie zaplanowany
na 28 lipca pokaz filmu „Interstelar”
Christophera Nolana z 2014 r.
Filmy będzie można oglądać
w scenerii kojarzącej się z letnim wypoczynkiem. Nie zabraknie plaży, leżaków, grilla i wielu innych atrakcji.
Seanse będą się rozpoczynać o godzinie 21. Wstęp do Parku 12C kosztować
będzie złotówkę.
GOR
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STRAŻACY OCHOTNICY ŚWIĘTOWALI W CZERWCU PIĘKNY JUBILEUSZ

Od 120 lat OSP w Mikulczycach
Były podziękowania, medale i piknik z masą atrakcji dla mieszkańców. Ochotnicza Straż
Pożarna z Mikulczyc świętowała w czerwcu jubileusz 120-lecia funkcjonowania.

O

bchody zainaugurowane zostały mszą odprawioną w kościele
św. Wawrzyńca. Celebrowali ją proboszcz parafii ks. Jerzy Faszczewski,
kapelan wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej ks. st. kpt. Adam
Glajcar, a także kapelan miejski OSP
w Zabrzu ks. Piotr Szczygielski.

Poczty sztandarowe uczestniczące w obchodach jubileuszu

Obchody były okazją do wręczenia medali i odznaczeń

Uroczysta msza w kościele św. Wawrzyńca

N A S Z E

Z A B R Z E
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Fot. OSP Mikulczyce

Fot. UM Zabrze

Uroczystość była okazją do złożenia świętującej jednostce życzeń
i podziękowań za dotychczasową
działalność. Wręczone zostały Złote
i Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, Medale Wzorowego Strażaka oraz Brązowe Odznaczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarnictwa.
W program obchodów wpisał się także festyn rodzinny. Były gry i zabawy
dla najmłodszych, nie zabrakło także
muzyki, o którą zadbał DJ. Gwiazdą
wieczoru był Mirek Szołtysek.
Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulczycach działa od 1899 r. Wówczas powołano zarząd i zakupiono niezbędny sprzęt. Z biegiem lat
rozbudowywano zaplecze jednostki. W latach 20. powstały budynek
mieszkalny i boksy garażowe, a społeczność kupiecka z Mikulczyc ufundowała i nadała jednostce sztandar.
MM
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W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM ODBYŁ SIĘ XIII FESTIWAL KWIATÓW

Żurawki zachwycają
w naszym botaniku

Fot.
UM

Za
br
ze

Narodowa Kolekcja Żurawek oraz nowa ścieżka dydaktyczna
zaprezentowane zostały w Miejskim Ogrodzie Botanicznym
w ramach czerwcowego Festiwalu Kwiatów. Ale atrakcji czekających na gości odwiedzających naszą oazę zieleni było dużo więcej.
PIĘKNE
PRZEZ CAŁY ROK
Żurawki pochodzą z gór
Ameryki Północnej.
Zaliczane są do bylin. Mają
całoroczne, kolorowe i sercowate liście. Osiągają wysokość do 70 cm. Ogromna
liczba gatunków i duża różnorodność kolorystyczna
pozwalają tworzyć z nich
przepiękne kompozycje.
Po raz pierwszy na festiwalowej scenie wystąpił chór gospel

Agnieszka Zawisza-Raszka

Fot. TVZ

– Przygotowaliśmy propozycje dla
całych rodzin. W tym roku jeszcze mocniej poszliśmy w kierunku zabaw czy
warsztatów
międzypokoleniowych,
w których dzieci mogą brać udział razem
z rodzicami – zwraca uwagę Czesław
Zdechlikiewicz z Centrum Organizacji
Pozarządowych w Zabrzu. W program
tegorocznego festiwalu wpisało się
otwarcie w Miejskim Ogrodzie Botanicznym nowej ścieżki dydaktycznej. – To jeden z elementów większego projektu, realizowanego przy wsparciu miasta oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach
przedsięwzięcia na terenie naszego ogrodu pojawiły się 74 tablice informacyjne,
26

Fot. UM Zabrze

elementy małej infrastruktury oraz kilka
tysięcy tabliczek znamionowych. Pomoce dydaktyczne otrzymało także działające przy ogrodzie Centrum Edukacji
Ekologicznej – tłumaczy dr Agnieszka
Zawisza-Raszka, dyrektor Miejskiego
Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. – Część
elementów nowej ścieżki ma charakter
interaktywny – dodaje.
Podczas festiwalu otwarta została
także Narodowa Kolekcja Żurawek. – Ta
kolekcja zrodziła się z pasji jednej osoby,
pani Gabrieli Sąkol, która przez wiele lat
gromadziła zarówno odmiany botaniczne, jak i uprawne – mówi dr Agnieszka
Zawisza-Raszka. – Kolekcja rozrosła się do
imponujących rozmiarów i pani Gabriela

podjęła decyzję, by przekazać ją ogrodowi
botanicznemu w Zabrzu. To w tej chwili
jedyna zarejestrowana narodowa kolekcja w województwie śląskim – dodaje.
By rośliny mogły prezentować się
w pełnej krasie, w ogrodzie zostały wykonane odpowiednie aranżacje. Goście
botanika mogą teraz podziwiać ponad
trzysta odmian żurawek. – Wcześniej
miałam ograniczone możliwości prezentowania mojej kolekcji szerokiej
publiczności. Zdecydowałam się na zabrzański ogród głównie ze względu na
pasję pracujących tu ludzi, ponieważ
zajmowanie się tak dużą kolekcją nie jest
łatwe – uśmiecha się Gabriela Sąkol.
GOR

Miejski Ogród Botaniczny to prawdziwa oaza zieleni w centrum miasta
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RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE „WIŚNIA” MAJĄ NOWĄ PROPOZYCJĘ DLA NAJMŁODSZYCH

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw
Zjeżdżalnię, różne rodzaje huśtawek i drewnianą altankę mają do dyspozycji maluchy na nowym placu zabaw, jaki w czerwcu został otwarty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Wiśnia”
w Kończycach. Nowa atrakcja powstała w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

N

owy plac zabaw to część większego projektu „Bajkowy plac
zabaw z minimiasteczkiem ruchu
drogowego”, który wybrany został do
realizacji w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Zakładał on budowę placu zabaw przy ul. Paderewskiego 10 oraz
minimiasteczka ruchu drogowego
na terenie Przedszkola nr 29 przy ul.
Paderewskiego 53. Wartość projektu
to ponad 279 tys. zł.
– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem
partycypacyjnym i możliwościami,
jakie on daje. Z każdym miesiącem
przybywa zrealizowanych projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią
fazę wykonania – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Dzisiaj możemy podziwiać piękny,
nowoczesny, bezpieczny i kolorowy
plac zabaw w Rodzinnych Ogrodach

Maluchy szybko przetestowały nowy plac zabaw

Działkowych „Wiśnia”. Jestem pewna, że przyniesie on wiele radości
dzieciom, a dla dorosłych będzie
wyraźnym sygnałem, że warto brać
sprawy w swoje ręce i osobiście de-

Fot. UM Zabrze

cydować, na co mają być wydatkowane pieniądze przeznaczone na
kolejne edycje budżetu partycypacyjnego – dodaje.
MM

MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY MA NOWEGO LOKATORA

Mumula zamieszkała w Zabrzu
Pochodzi z okolic Rybnika. Teraz zamieszkała w Zabrzu. Do Miejskiego
Ogrodu Botanicznego wprowadziła się w czerwcu Mumula, samiczka
jeża, która po długim leczeniu mogła wrócić do natury.

Piotr Gleńsk z Mumulą

N A S Z E

Z A B R Z E
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S A M O R Z Ą D O W E

– Jednym z najsympatyczniejszych zwierząt, spotykanych w przydomowych ogródkach i parkach,
jest jeż. Ten pozytywny wojownik
zjadający ślimaki, gryzonie i owady sam czasem popada w tarapaty.
Każdy z nas, mając odrobinę wiedzy,
wspartej dobrą wolą, może uratować
to pożyteczne zwierzę – uśmiecha
się Piotr Gleńsk, który od lat pomaga
kolczastym zwierzątkom. Wspólnie
z Magdaleną Balcarek z przychodni
weterynaryjnej w Rybniku przywra-

ca jeżom zdrowie i wypuszcza je na
łono natury. Piotr Gleńsk to także
konstruktor specjalnych domków
dla jeży. W jednym z nich będzie teraz mieszkać Mumula.
Akcja to część projektu firmy
TAURON, która prowadzi cykl lekcji pokazowych przypominających
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i sposobach pomocy jeżom. Jedna z nich odbyła się w zabrzańskiej Szkole Podstawowej nr 7.
GOR
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DOBIEGŁ KOŃCA PRZYGOTOWANY PRZEZ MUZEUM MIEJSKIE CYKL „SACRUM VIDERE”

Szlakiem
zabrzańskich świątyń
W czerwcu dobiega końca organizowany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu cykl spotkań „Sacrum
videre – zobaczyć sacrum”, podczas którego mieliśmy przyjemność przybliżyć Państwu historię trzynastu kościołów powstałych przed 1945 r. na terenie Zabrza i jego dzielnic.

P

ierwsze spotkanie w ramach cyklu
miało miejsce 24 września 2016
r. przy okazji zwiedzania kościoła św.
Jana Chrzciciela w Biskupicach, ostatnie zaplanowano na 29 czerwca 2019 r.
podczas zwiedzania kościoła św. Teresy
w Mikulczycach. Ostatnim etapem cyklu będzie objazd po wybranych kościołach powstałych w okresie powojennym, organizowany 3 sierpnia 2019 r.
W niniejszym artykule pragniemy zaprezentować pokrótce historię kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jako
ostatniego spośród „starych” kościołów w obecnych granicach miasta.

* * *

Parafia św. Teresy została wydzielona z parafii św. Wawrzyńca w Mikulczycach. Ponieważ kościół św. Wawrzyńca
z biegiem czasu stał się niewystarczający dla powiększającej się szybko liczby wiernych (pod koniec lat 20. XX w.
parafia liczyła 20 tysięcy mieszkańców,
z których 97 procent było wyznania katolickiego), podjęto decyzję o budowie
nowej świątyni. Zadanie to powierzono
proboszczowi parafii w Mikulczycach –
ks. Augustynowi Grochowinie.
Teren, na którym miała stanąć
świątynia, podarował parafii, jako patron kościoła św. Wawrzyńca, hr. Kraft
Henckel von Donnersmarck z Rept.
Koszty budowy wyniosły ok. 200 tys.
marek. Fundusze te pochodziły z dotacji państwowych, z darów hr. Mikołaja
von Ballestrema, ze Śląskiego Funduszu Wolnych Kuksów, z kurii wrocławskiej, z Wyższego Urzędu Górniczego
we Wrocławiu, oszczędności proboszcza oraz z kolekt w kościołach dekanatu bytomskiego i tarnogórskiego.
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Kościół pw. św. Teresy w Mikulczycach, połowa lat 50. XX w.
Fot. Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu-Mikulczycach

Kościół św. Teresy od Dzieciątka
Jezus został wybudowany w latach
1932–1933 według projektu bytomskiego architekta Theodora Ehla.
Pierwsze wbicie łopaty w miejscu,
gdzie miała stanąć nowa świątynia,
nastąpiło 3 października 1932 r. Prace
budowlane, mimo iż trzeba było przerwać je w zimie, postępowały bardzo
szybko. Jak podaje dokument umieszczony w ścianie kościoła, a zachowany
w odpisie na kartach kroniki parafialnej, „w Roku Pańskim 1933, który ma
szczególne znaczenie jako Rok Święty
i Jubileuszowy, dziesięć lat po beatyfikacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
21 maja, kiedy Jego Świątobliwość papież Pius IX kieruje Kościołem Bożym,
zaś Jego Eminencja najczcigodniejszy
Kardynał i Arcybiskup Dr Adolf Bertram kieruje Diecezją Wrocławską,
kamień węgielny został wmurowany w ścianę na wpół wykończonego

domu bożego”. Już 17 września tego
roku kościół został konsekrowany
przez biskupa wrocławskiego Adolfa
kardynała Bertrama.
Początkowo nabożeństwa w nowo
wybudowanej świątyni były odprawiane przez duchownych z kościoła
św. Wawrzyńca (codziennie jedna
msza, w niedziele trzy msze z kazaniem oraz nabożeństwo popołudniowe), zaś opiekę duszpasterską nad kościołem przejął wikary tej parafii – ks.
Franciszek Konieczny. 1 lipca 1940 r.
ks. Konieczny został wprowadzony
na urząd przez swojego proboszcza
Augustyna Grochowinę jako zarządzający lokalią św. Teresy z tytułem
kuratusa. Dokładnie dwa lata później (1 kwietnia 1942 r.) dotychczasowa lokalia została podniesiona do
godności samodzielnej kuracji duszpasterskiej, zaś ks. Konieczny został
mianowany proboszczem parafii.
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Samodzielną parafią kuracja stała się
dopiero dwa lata po zakończeniu wojny – 15 grudnia 1947 r.

* * *

Kościół przeznaczony był na około 1600 osób. W prezbiterium, nad
ołtarzem głównym znajdowało się
malowidło autorstwa artysty malarza
prof. Gebharda Fugela z Monachium
przedstawiające różne stany oddające
hołd św. Teresie, która rozdziela im róże
symbolizujące łaski. Poniżej znajdował
się napis „Im Himmel will ich nur eins,
Gutes tun auf Erden” (W niebie chcę
tylko jednego – czynić dobro na ziemi).
W kościele znajdowały się także
ołtarze boczne – jeden poświęcony
św. Rodzinie, z malowidłem artysty Karla Platzka z Kluczborka, zaś
drugi Krzyżowi Świętemu – z kopią
krzyża z przedstawieniem Chrystusa w agonii z Limpias w północnej
Hiszpanii. Okrągłe witraże w nawach
bocznych z wizerunkami świętych
pańskich: Jacka, Elżbiety, Jadwigi, Józefa, Anny wraz z Maryją, Augustyna,
Moniki oraz Barbary, a także witraże
przedstawiające postacie 12 apostołów w prezbiterium wykonał W. X.
Braumüller z Dworskiego Instytutu
Sztuki Franza Mayera w Monachium.
Z pierwotnego wyposażenia kościoła
zachowały się także figury: Chrystusa Króla, NMP Królowej, św. Antoniego, sarkofag ze św. Teresą, ławki,
konfesjonały, ambona, chrzcielnica
oraz kropielnice. Utensylia częściowo
ufundował ks. Augustyn Grochowina
oraz mieszkańcy parafii – burmistrz
Mikulczyc Max Zur i dr Ernst Bennek
z rodzinami. Również ks. Grochowina
pokrył z własnej kieszeni koszty wykonania obrazu nad ołtarzem głównym, ufundował tabernakulum oraz
balaski. Organy, będące pierwotnie na
wyposażeniu kościoła, zostały zbudowane przez zakład Carla Berschdorfa
z Nysy. Nie zachowały się dwa z trzech
dzwonów wykonanych przez firmę
Petit & Gebrüder Edelbrock z Gescher
w Westfalii – zostały one zdjęte i przekazane na cele wojenne w 1942 r., podobnie jak miedziane części dachu
kościoła. Na wieży kościelnej znajdują
się obecnie trzy dzwony – dwa z nich
zostały wykonane przez odlewnię B.
Niestoja w Rudzie Śląskiej i zamontowane na wieży w 1959 r.
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W czasie II wojny światowej, pomimo utrudnień ze strony nazistowskiego
rządu, wyrażających się np. w zakazie
prowadzenia przez duchownych lekcji
religii, zakazie modlitwy przed i po lekcjach, nakazie zdjęcia krzyży w klasach
szkolnych czy nakazie oddania biblii
i katechizmów na makulaturę, a w końcu – powołaniu jedynego wikarego do
Wehrmachtu, parafia funkcjonowała
w miarę sprawnie. Na terenie kościoła
św. Teresy, pomimo ograniczonej ilości
miejsca, raz w tygodniu prowadzone
były lekcje duszpasterskie, na które
uczęszczały dzieci z parafii. W latach
1940–1945 odejście od Kościoła zadeklarowało jedynie siedem rodzin.
W okresie tym wzrosła także liczba
wiernych przyjmujących komunię św.

Widok na prezbiterium kościoła
pw. św. Teresy w Mikulczycach, po 1958 r.
Fot. Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Zabrzu-Mikulczycach

Sam budynek kościoła nie ucierpiał podczas działań wojennych, które
ominęły Mikulczyce. Dopiero w styczniu 1945 r., na skutek wybuchu granatu
w pobliżu świątyni, potłukły się okna
w nawie głównej. Zmiany w wyglądzie
wewnętrznym kościoła przyniosły dalsze lata powojenne: po 1945 r., kiedy
Mikulczyce znalazły się w granicach
Polski, zamalowano napis w języku niemieckim nad ołtarzem głównym. W latach 1955–57 sprowadzono do świątyni
figury świętych, które umieszczono na
cokołach po obu stronach nawy głównej: św. Barbary, św. Piusa X, św. Marii
Goretti, św. Franciszka z Asyżu i św.
Jana Bosco. W 1958 r. przeniesiono
także chrzcielnicę w okolice bocznego
ołtarza św. Rodziny. Rok później zostało odnowione wnętrze kościoła, zaś na
ścianach pojawiły się sztukaterie.

W 1976 r. miała miejsce gruntowna
przebudowa prezbiterium – wówczas
wizerunek św. Teresy został zastąpiony
przedstawieniami „Ostatniej wieczerzy”,
„Ogrójca” oraz sceny „Rozmnożenia
chleba” wykonanymi w technice sgraffito przez Stanisława Szmuca, który jest
również autorem stacji drogi krzyżowej.
Rozebrano także ołtarz główny, z którego zachowało się jedynie tabernakulum,
a prowizoryczny „ołtarz posoborowy” zastąpiono nowym. Krzyż z bocznego ołtarza został przeniesiony do prezbiterium,
zaś jego miejsce zajęła mozaika przedstawiająca św. Teresę. Napis „Laudate Dominum in tympano et choro, laudate Eum
in cordis et organo” (Chwalcie Pana bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach
i flecie) znajdujący się pierwotnie na
chórze został zastąpiony innym: „Christus Vincit, Christus Regnat, Christus
Imperat” (Chrystus zwycięża, Chrystus
króluje, Chrystus panuje), który zachował się do dnia dzisiejszego, podobnie
jak napis: „Sancta Teresia ora pro nobis”
(Święta Tereso, módl się za nami) umieszczony nad prezbiterium w miejsce symboli A i Ω z monogramem Chrystusa
pośrodku. W latach 1979–1982 zostały
także rozebrane stare organy, zastąpiono
je nowymi, wybudowanymi przez firmę
Bronisława Cepki z Popowa k. Poznania.
Wówczas też zlikwidowano balaski przy
bocznych ołtarzach.
Mimo że remontów było jeszcze
kilka, kościół swój obecny kształt zawdzięcza ostatniemu – z lat 2002–2005.
Wówczas zlikwidowano balaski, na których widniał napis „Domine non sum
dignus ut intres sub tectum meum” (Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł
do mnie), a w prezbiterium ustawiono
nowy ołtarz i sedilia (miejsca siedzące
dla celebransa i służby liturgicznej).
Odsłonięto także kamień węgielny.
Wraz ze zmianami w świątyni nastąpiły też zmiany w parafii, która powiększyła się o dużą liczbę wiernych
zamieszkałych na powstałym w latach
70–80. XX w. osiedlu Kopernika. Podobnie jak niegdyś dla powiększającej się
liczby wiernych parafii św. Wawrzyńca
wybudowano kościół św. Teresy i erygowano nową parafię, tak teraz, pod
koniec lat 90. XX w., z parafii św. Teresy
wydzielono parafię św. Wojciecha i wybudowano nowy kościół. Ale to już zupełnie inna historia…
Anna Kulczyk
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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ZABRZAŃSCY SPORTOWCY ODEBRALI NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Dają nam powody do dumy
Dwadzieścioro zawodniczek i zawodników oraz troje trenerów odebrało w czerwcu nagrody za wyniki sportowe osiągane w drugim półroczu 2018 r. Dominującymi dyscyplinami
okazały się kulturystyka, fitness oraz gimnastyka sportowa.

Wśród wyróżnionych sportowców najwięcej było kulturystów i gimnastyczek

– Gratuluję i trzymam kciuki za dalsze sukcesy rozsławiające dobre imię
naszego miasta – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która w Sali Historycznej ratusza wręczała
nagrody wraz z wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Krystianem Jonecko.

Fot. UM Zabrze

Najwięcej wyróżnień trafiło do zawodniczek i zawodników reprezentujących Klub Sportowy Olimp Zabrze.
Na drugim miejscu znalazł się klub
Iskra Zabrze. Nagrodzeni zostali także
tenisiści, bokserzy i lekkoatleci. To zarówno dzieci, jak i dorośli zawodnicy.

– Zaczynamy trenować od 15.
roku życia. Mamy tylu doświadczonych zawodników, że nie mamy sobie
równych. Od ośmiu lat nikt nas jeszcze w Polsce nie ograł. Jesteśmy cały
czas w czołówce – uśmiecha się Jerzy
Szymański, prezes Klubu Sportowego
Olimp Zabrze.
Wśród nagrodzonych znalazła
się m.in. Natalia Szczepaniak, która
wywalczyła wicemistrzostwo Polski
kadetek w tenisie ziemnym. – Jestem
zawodniczką rocznika 2005, a zdobyłam wicemistrzostwo w kadetkach,
a to kategoria do 16 lat – zwraca uwagę Natalia. – To bardzo miłe wyróżnienie i docenienie naszej ciężkiej
pracy – dodaje. Po raz kolejny wyróżnienie otrzymała Oliwia Łuka z klubu
Iskra Zabrze.
– Cieszę, się możemy wręczać
nagrody w tak wielu różnych dyscyplinach. To dla nas ogromna radość
– podsumowuje Krystian Jonecko.
Nagrody za wysokie wyniki sportowe
przyznawane są dwa razy w roku.
GOR

ZA NAMI FINAŁ KOLEJNEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW W MINISIATKÓWCE

Młodzi siatkarze spotkali się w Zabrzu
Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport rozegrany został
w czerwcu w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad turniejem
objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rywalizacja w hali MOSiR
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Fot. UM Zabrze

Z roku na rok turniej Kinder+Sport cieszy się coraz większą
popularnością wśród młodzieży.
W tegorocznej edycji imprezy, na jej
wszystkich etapach, uczestniczyła
rekordowa liczba 47 143 zawodniczek i zawodników. To prawie trzy
tysiące więcej w porównaniu do ze-

szłego roku. W zestawieniu trzech
województw, które mogły pochwalić
się największą liczbą uczestników,
znalazło się śląskie, dolnośląskie
i wielkopolskie. W zabrzańskim finale rywalizowały najlepsze 192 zespoły z całej Polski.
GOR
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NA POCZĄTKU DRUGIEJ POŁOWY LIPCA RUSZA NOWY SEZON ROZGRYWEK EKSTRAKLASY

Trójkolorowi szlifują formę
Od zgrupowania w Wodzisławiu Śląskim rozpoczął Górnik Zabrze przygotowania do nowego sezonu rozgrywek Ekstraklasy. Kolejny obóz zaplanowano w Poznaniu. Jednocześnie
roszady trwają w szatni Trójkolorowych.

Zgrupowanie w Wodzisławiu Śląskim

Aleksander Paluszek

Fot. Górnik Zabrze

Fot. Górnik Zabrze

Z

grupowanie w stolicy Wielkopolski potrwa do 7 lipca. W planie są cztery sparingi. Rywalami zabrzan będą: AEK Larnaka, Bruk-Bet
Termalica Nieciecza, reprezentacja
AFE (hiszpańscy piłkarze pozostający aktualnie bez kontraktów) oraz
AEK Ateny. Ostatni sparing przed
rozpoczęciem rozgrywek Ekstraklasy
zaplanowany jest tradycyjnie na tydzień przed sezonem. W pierwszym
meczu o punkty Górnik zmierzy się
22 lipca na wyjeździe z Wisłą Płock.
Tymczasem zmiany trwają w szatni Trójkolorowych. Od kilku miesięcy
było już wiadomo, że po zakończeniu sezonu z Górnikiem pożegna się
Szymon Żurkowski, który przenosi
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się do Włoch. Z klubu odchodzi również Dani Suarez. Hiszpański obrońca spędził w Zabrzu dwa i pół roku.
W tym czasie zagrał w 66 meczach
i strzelił siedem bramek. – Spędziłem tutaj wspaniały czas, ale pora
na nowe wyzwania. Górnikowi i jego
kibicom życzę wielu zwycięstw i sukcesów. Zawsze będę pilnie śledził grę
drużyny. To było niezapomniane dwa
i pół roku – podkreśla Dani Suarez.
W Zabrzu nie będzie też swojej
kariery kontynuował Valerian Gvilia.
Gruzin zimą został wypożyczony do

Górnika ze szwajcarskiego klubu FC
Luzern. Teraz podpisał kontrakt z Legią Warszawa. – Nie mając wpływu
na tę decyzję, byliśmy na nią przygotowani. Dlatego od dłuższego czasu
obserwujemy i prowadzimy rozmowy
z piłkarzami, którzy będą w stanie wypełnić lukę po Gruzinie. Podobnie wygląda sytuacja z następcami Daniego
Suareza – mówi Artur Płatek, koordynator pionu sportowego Górnika.
Dwuletni kontrakt z Górnikiem
podpisał w czerwcu Aleksander Paluszek. Zawodnik występował ostatnio w barwach Śląska Wrocław, który
w zakończonym sezonie Centralnej
Ligi Juniorów zdobył tytuł wicemistrza Polski. Mierzący 191 centymetrów wzrostu piłkarz gra na pozycji
środkowego obrońcy. W minionym
sezonie wystąpił w 27 meczach
i zdobył 10 bramek.
– Sięgamy po kolejnego młodego
piłkarza, bo taka jest polityka kadrowa Górnika. Przed Aleksandrem jeszcze bardzo dużo pracy, by trafić do
pierwszej drużyny, ale podobnie było
z wieloma jego poprzednikami, którzy
dzięki pracy, wytrwałości i zaangażowaniu sztabu szkoleniowego przebili
się do kadry meczowej – mówi prezes
klubu Bartosz Sarnowski.
GOR

LIDER WZROSTU PRZYCHODÓW
O sto procent wzrosły w 2018 r. przychody Górnika Zabrze w porównaniu z poprzednim rokiem. W efekcie Trójkolorowi awansowali z 13. na 6. miejsce w rankingu przygotowanym przez ekspertów firmy Deloitte.
Przychody klubu wzrosły na przestrzeni roku o 15,8 mln zł. Ich podwojenie sprawiło, że Górnik stał się w rankingu zdecydowanym
liderem, jeśli chodzi o wzrost przychodów. Analitycy chwalą również zabrzański klub za utrzymywanie bezpiecznego poziomu
wynagrodzeń, które w 2018 r. wyniosły 50 procent przychodów.
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JUŻ PO RAZ TRZECI PRZEZ NASZE MIASTO POPROWADZI TRASA WYŚCIGU TOUR DE POLOGNE

Kolarski finisz
przy Arenie Zabrze
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Wyznaczoną na ulicach Zabrza pętlę o długości 6,2 km trzykrotnie pokonają uczestnicy tegorocznej edycji wyścigu Tour de Pologne. Najlepsi
kolarze świata pojawią się w naszym mieście 5 sierpnia. Tego dnia rozgrywany będzie prowadzący z Chorzowa do Zabrza trzeci etap rywalizacji.

Kolarze trzykrotnie pokonają w Zabrzu pętlę o długości 6,2 km

W

trzecim dniu rywalizacji kolarze będę mieli do pokonania 157 km. Wystartują ze Stadionu
Śląskiego w Chorzowie. Lotna oraz
górska premia zlokalizowane będą
w Rybniku. Po wjeździe do Zabrza
kolarze trzykrotnie pokonają pętlę
o długości 6,2 km. Zmagania zawodników będzie można śledzić m.in.
wzdłuż ulic de Gaulle’a i Roosevelta.
Największe emocje czekają nas przy
Arenie Zabrze, gdzie zlokalizowana
będzie meta etapu.
– Trzeci dzień rywalizacji to płaski
etap i dynamiczna walka na trasie. Po
wjeździe do Zabrza trzy szybkie rundy
po sześć kilometrów i sprinterski finisz
– podkreślają organizatorzy wyścigu.
Kolarski peleton pokona w Zabrzu taką samą pętlę, jak w poprzednich latach. Inaczej poprowadzone
będą jednak objazdy dla kierowców
jadących Drogową Trasą Średnicową.
– Na czas przejazdu kolarzy zamknię32

Fot. T. Jodłowski

ta zostanie trasa w kierunku Gliwic.
Z ruchu wyłączony będzie odcinek
od zjazdu na ulicę Rymera do granicy
z Gliwicami. Samochody zostaną skierowane na objazd prowadzący przez
centrum miasta. Informujące o zmianach tablice będą ustawione już

Finisz rozegrany zostanie przy Arenie Zabrze

w Rudzie Śląskiej
– zapowiada Adam Kołatek, zastępca dyrektora ds. drogowych Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
Przypomnijmy, że w związku z organizacją Tour de Pologne w poprzednich latach średnicówka stawała się na
jednej nitce dwukierunkowa. Ustawienie koniecznych do przekierowania
ruchu oznakowań, a następnie ich demontaż, powodowało, że utrudnienia
dla kierowców trwały nawet kilka dni.
Tym razem ma to być tylko kilka godzin.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce.
Od 2011 r. zaliczany jest do UCI World
Tour, czyli cyklu najważniejszych zawodów świata w kolarstwie szosowym. Co roku zawodników ogląda
na trasie około 3,5 miliona kibiców,
a transmisja telewizyjna dociera do
ponad stu krajów na całym świecie.
– 76. Tour de Pologne zapowiada
się bardzo ciekawie, a trasa jest szybka

Fot. T. Jodłowski
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Fot. T. Jodłowski

i dynamiczna. Kolarze ponownie będą
się ścigać na południu Polski, bo te tereny sprawdziły się podczas poprzedniego wyścigu – podkreśla Czesław Lang,
dyrektor generalny Tour de Pologne. –
Mamy wiele ciekawych miejsc, etapy płaskie, pagórkowate i górskie. Na jednym
z etapów będzie premia rozgrywana na
bieżni Stadionu Śląskiego w Chorzowie,
czym nawiązujemy do przeszłości i czasów Królaka, Szurkowskiego czy Szozdy,
kiedy tysiące ludzi na trybunach obserwowało rywalizację kolarzy – dodaje.
Na kibiców, podobnie jak w poprzednich latach, czekać będzie masa
dodatkowych atrakcji przygotowanych na promenadzie Areny Zabrze.

GOR

TĘDY POJADĄ KOLARZE
Kolarze wjadą do Zabrza ul. Legnicką w Makoszowach.
Następnie dojadą ul. Makoszowską i ul. Winklera do ronda
Sybiraków. W naszym mieście uczestnicy wyścigu trzykrotnie
pokonają rundę o długości 6,2 km. Peleton od ronda Sybiraków
pojedzie ulicą de Gaulle’a, skręci w lewo w Roosevelta, na niewielkim rondzie w ciągu ulicy Roosevelta pojedzie w lewo, w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej, którą dojedzie z powrotem
do ronda Sybiraków, by ponownie zjechać w dół. Zdaniem organizatorów, końcówka będzie bardzo spektakularna, a ponad
kilometr prostej do mety zapewni piękny sportowy spektakl.

DLA
NAJMŁODSZYCH
KOLARZY
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Tour de Pologne

Z myślą o najmłodszych
miłośnikach kolarstwa
w tym roku zorganizowana zostanie kolejna
edycja Kinder+Sport Mini
Tour de Pologne. To największe w Polsce wydarzenie kolarskie dla dzieci
i młodzieży. Mogą w nim
uczestniczyć dziewczynki
i chłopcy w wieku od 7 do
14 lat. Na imprezę składają
się rowerowa parada dla
najmłodszych oraz wyścigi dla nastolatków. Udział
w Kinder+Sport Mini Tour
de Pologne jest całkowicie
bezpłatny.
W Zabrzu mali kolarze będą
mieli do pokonania tę samą
rundę, na której kilka godzin
później rywalizować będą
zawodowcy. Szczegółowe
informacje dotyczące
zapisów można znaleźć na
stronie internetowej
www.minitourdepologne.pl.
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Poziomo: 1 – domek z gałęzi, 7 – imię Orzeszko-

1

wej, 8 – Czarny Ląd, 9 – choroba jak przekleństwo,
10 – twardy do zgryzienia, 11 – pieprzojad z imponującym dziobem, 12 – umizgi, amory, 15 – kumpel,
kolega, 18 – najważniejszy na wyższej uczelni, 21 –
strojniś, 24 – opiekun, 25 – Pugaczowa, rosyjska piosenkarka, 26 – bagażowy na dworcu.
Pionowo: 1 – delektuje się wyszukanymi potrawami, 2 – kosmetyczna mgiełka, 3 – inaczej szyby,
pionowe lub pochyłe wejścia pod ziemię, 4 – francuski ratusz, siedziba miejskich władz, 5 – lampa
w dawnym telewizorze, 6 – Tutenchamon lub Cheops, 13 – alfabet, 14 – dalszy plan obrazu, 16 – czarodziej, 17 – popularne rosyjskie imię kobiece, 19
– producent desek, 20 – szara lub złota odmiana jabłoni, 22 – w telewizorze, smartfonie i w… kinie, 23
– błyszcząca, gładka tkanina.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł przeboju
zespołu Lady Pank, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gra ze stritami i karetą,
balonowa do żucia,
kleks,
każda swój ogonek chwali,
najważniejszy na statku,
harmonijka ustna,
niejeden w zaprzęgu
św. Mikołaja,
8. demonstruje kostium
w sklepowej witrynie.

1
2
3
4
5
6

3

FOTOKONKURS

7

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

4

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
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1. Nie urodzi sowa sokoła
2. Komelina
3. Szkoła Podstawowa nr 16

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach.
Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Bedřicha Smetany.

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.
sekretariat@dmit.com.pl
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