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Festiwalowa wiosna w pełni
Wiosna zdecydowanie wkroczyła
do naszego miasta, a to znak,
że czeka nas seria wyjątkowych festiwali.
Na jeden z nich zaprosi w czerwcu
Miejski Ogród Botaniczny.
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wokół nas
Prestiżowa agencja Fitch Ratings opublikowała raport dotyczący naszego miasta

Stabilne finanse Zabrza
Nadwyżka operacyjna Zabrza będzie wystarczająca dla pełnej
obsługi zadłużenia miasta w średnim okresie. To najważniejszy wniosek płynący z raportu opublikowanego właśnie przez
prestiżową międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings.
Perspektywa ratingów jest stabilna. W maju Zabrze otrzymało
także godło „Teraz Polska”.
– Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Zabrza dla
zadłużenia w walucie zagranicznej oraz
krajowej na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie
„BBB+(pol)”. Perspektywa ratingów jest
stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasz niezmieniony scenariusz, że
nadwyżka operacyjna Zabrza będzie wystarczająca dla pełnej obsługi zadłużenia
w średnim okresie – czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez
agencję pod koniec maja.
– Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy ten
raport. To dobry sygnał dla inwestorów
zainteresowanych prowadzeniem działalności w Zabrzu – podkreśla Piotr Barczyk,
skarbnik miasta.
Według ekspertów agencji, zadłużenie
bezpośrednie Zabrza w latach 20162017 będzie stanowić umiarkowane 5060 procent dochodów bieżących. – Spadek zadłużenia wynikać będzie ze spłat
zgodnie z harmonogramem, niskiej presji
na nowy dług w związku z prognozowanymi przez nas zbilansowanymi budżetami
w latach 2016-2017 i ograniczeniami wynikającymi z limitu zadłużenia – czytamy
w komunikacie. – Oczekujemy, że stan
środków na rachunkach Zabrza wzrośnie
wraz z dostępnością
dla
miasta znacznych dotacji
unijnych
w perspekt y w i e

unijnej 2014-2020, ale nie wcześniej niż na
koniec 2016 r. Zgodnie z naszą prognozą
wydatki majątkowe Zabrza w latach 20162017 wyniosą 125 mln zł rocznie (15 procent wydatków ogółem) i będą w około 50
procentach finansowane dotacjami UE –
prognozują eksperci.
Dobry rating to nie jedyny powód do
satysfakcji. W maju Zabrze zostało także laureatem XXVI edycji konkursu „Te-

raz Polska”. Przyznane naszemu miastu
godło potwierdza, że gmina jest jedną
z najlepszych w Polsce pod względem
gospodarności oraz atrakcyjności dla
mieszkańców i przedsiębiorców.
Konkurs rokrocznie wyłania najlepsze
produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. Tym razem kapituła
nagrodziła 15 produktów,8 usług, 2 innowacje oraz 3 gminy. W kategorii samorządów, poza Zabrzem, laureatami
zostały także Ożarowice
i Międzyzdroje.
wokół
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– Nagroda nie ma charakteru masowego. W tym roku została przyznana jedynie
trzem gminom. W ten sposób wyróżniamy
wyłącznie najlepszych – podkreśla Michał
Lipiński, dyrektor konkursu „Teraz Polska”. – Tegoroczni laureaci są potwierdzeniem, że odpowiednie zarządzanie i przyjęcie właściwej strategii rozwoju skutkuje
stworzeniem dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz życia mieszkańców – dodaje.
Samorządy ubiegające się o godło „Teraz Polska” poddawane są wielostopniowej weryfikacji. Oceniane są przez
pryzmat wszystkich zadań, które powinny być realizowane przez gminy. Analizie podlegają zagadnienia związane
z polityką inwestycyjną, dostępnością
do infrastruktury technicznej i sposobami realizacji polityki społecznej.
– Z doświadczeń wypracowanych od momentu wyłonienia pierwszych gmin laureatów, które miało miejsce w maju 2007
roku, wynika, że godło „Teraz Polska” stało
się świadectwem potwierdzającym nowoczesność i walory jednostek samorządu
lokalnego, a także stanowi oryginalne narzędzie budujące markę oraz prestiż gmin.
Nagroda ta promuje gminę, podkreślając jej wszechstronną atrakcyjność. Godło „Teraz Polska” pełni rolę magnesu
przyciągającego do wyróżnionej nim
gminy nowe inwestycje i mieszkańców
– mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się podczas gali „Teraz
Polska” w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie.
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W specjalnej strefie ekonomicznej otwarto kolejny zakład
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Uroczyste otwarcie nowego zakładu Schoeller Allibert

Zabrzański magnes
dla inwestorów
Coraz bardziej rozrasta się
specjalna strefa ekonomiczna w Zabrzu. W maju swoją
nową fabrykę otworzył tu
Schoeller Allibert, światowy
potentat w branży produkcji
opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorców zainteresowanych
ulokowaniem swej działalności w naszym mieście systematycznie przybywa.
Budowa nowej fabryki ruszyła w połowie
ubiegłego roku. Na terenach specjalnej
strefy ekonomicznej między Mikulczycami a Rokitnicą powstała hala produkcyjna o powierzchni prawie 6,5 tys. metrów
kwadratowych, budynek biurowy i place
składowe. W obiekcie zastosowano szereg innowacyjnych, proekologicznych
rozwiązań, jak np. ogrzewanie ciepłem
pozyskiwanym z pracujących maszyn,
odzyskiwana będzie też woda z procesu
chłodzenia. Wartość inwestycji to 20 mln
euro, czyli ponad 80 mln zł. Docelowo
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zatrudnionych ma tu być około 70 osób.
Inwestycję zrealizowało konsorcjum
spółek Schoeller Allibert i CH Estates I.
Generalnym wykonawcą była firma Pro-Invest.
– Jest to szczególnie
ważny moment dla całej naszej firmy i dla
mnie osobiście, jako
osoby zarządzającej regionem Europy Centralnej oraz polską spółką.
Stanowi on ukoronowanie kilku lat ciężkiej pracy całego zespołu ludzi – podkreśla Maciej Ziętek, dyrektor zarządzający i członek zarządu Schoeller Allibert
w Polsce.
– Budowa tego imponującego zakładu w Polsce jest strategicznym
elementem
naszego
planu działań na rzecz
światowej nowoczesnej
infrastruktury produkcyjnej firmy Schoeller Allibert. Fabryka ta
umożliwi obsługę klientów w Polsce
i w całej Europie Środkowo-Wschodniej,
ale także wspomoże inne oddziały naszej
firmy w Europie Zachodniej – zwraca
uwagę Ian Robinson, prezes Zarządu
Grupy Schoeller Allibert.

foto: UM Zabrze

s. 4-5

foto: UM Zabrze

s. 3

Zabrzański magnes dla inwestorów
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Takie są liczby
65 mln zł

to wysokość poniesionych przez
miasto nakładów inwestycyjnych
w strefie

9,94 km

Budowa fabryki trwała niespełna rok

to długość dróg wybudowanych
na obszarze KSSE w Zabrzu

22,6 km

to długość nowej sieci
kanalizacyjnej

5,95 km

to długość nowej sieci
wodociągowej

18,7 km

to długość nowej sieci
energetycznej

6 działek

zostało już sprzedanych
inwestorom
foto: Rafał Kobos/UM Zabrze

2 zakłady

rozpoczęły już działalność

270

to liczba zatrudnionych
w nich osób

foto: Igor Cieślicki

– Nowoczesna hala w Zabrzu potwierdza,
że nasze miasto jest przyjazne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestując w rozwój terenów strefy ekonomicznej
czy rozbudowując infrastrukturę drogową stworzyliśmy przestrzeń posiadającą
wszelkie atuty zachęcające do realizacji tutaj planów biznesowych – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Schoeller Allibert to szósty inwestor
w zabrzańskiej strefie i drugi, po Zakładzie Piekarniczym „Kłos”, który już rozpoczął działalność. A przypomnijmy, że
dopiero kilka miesięcy temu zakończył
się gigantyczny projekt uzbrojenia zlokalizowanych tu terenów inwestycyjnych.
Wykonano drogi dojazdowe oraz sieci
– kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną. Koszt projektu to ponad 56 mln
zł, a na jego realizację Zabrze pozyskało
unijne dofinansowanie w wysokości 85
procent.
– Naszym głównym atutem jest doskonałe przygotowanie. Zabrzańska
strefa ekonomiczna posiada nowoczesną infrastrukturę i jest bardzo
atrakcyjnie
położona
pod względem komunikacyjnym. Do tego
dochodzą ulgi w podatku od nieruchomo-

Nie tylko infrastruktura
Nowoczesna infrastruktura to nie jedyne atuty, jakie sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej w naszym mieście. Zaplecze
w postaci znakomitych fachowców zapewniają funkcjonujące w Zabrzu uczelnie oraz ośrodki naukowo-badawcze. Od kilku lat działa
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które m.in. pomaga stawiać pierwsze kroki w biznesie. Organizuje także konkurs
„Zabrzański Biznesplan”, którego laureaci mogą liczyć na szerokie
wsparcie w realizacji planowanych przedsięwzięć. W Zabrzu powstał Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, a w Urzędzie Miejskim działa Biuro ds. Inwestorów. Jego pracę bardzo wysoko ocenili
w swoim raporcie eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wśród badanych gmin Zabrze uzyskało maksymalną liczbę punktów
za jakość e-maili odsyłanych inwestorom w języku angielskim.
ści oraz podatku dochodowym – zwraca
uwagę Rafał Kobos, pełnomocnik prezydenta miasta ds. inwestorów.
Atrakcyjne tereny inwestycyjne oferowane są również w rejonie ul. Handlowej.
One także cieszą się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Dzięki wybudowaniu nowego, 500-metrowego,
odcinka ul. Handlowa uzyskała bowiem
połączenie ze stanowiącą część Drogi
Krajowej nr 78 ul. Witosa. W ramach pro-

wadzonych prac tereny położone wzdłuż
ulicy zostały kompleksowo uzbrojone.
Powstały sieci – wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano oświetlenie i wjazdy na poszczególne działki. Nowa droga przystosowana została także do ruchu ciężkich
samochodów. Inwestycja pochłonęła 6,6
mln zł. Aż 5,6 mln zł stanowiło pozyskane
przez samorząd unijne dofinansowanie.
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wokół nas
„Rodzina wspólnotą miłosierdzia” to hasło IX Metropolitalnego Święta Rodziny

foto: Igor Cieślicki

foto: Igo

Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska

doświadczamy, to żywa
rodzina, która pokazuje, że jest szkołą
miłości. Tego nie
nauczymy
się
z książek, tylko
w rodzinie. To
najpiękniejszy przykład
i wykład na
temat
rodziny. Niech
więc te dni
będą pięknym
Andrzej Lampert
świętowaniem
i promocją rodziny
w całym województwie
śląskim – uśmiecha się
metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, honorowy patron
przedsięwzięcia.
W programie Metropolitalnego Święta
Rodziny, jak co roku, nie zabrakło wykładów, koncertów, wystaw, kiermaszów, konkursów, imprez sportowych, festynów i rodzinnych
Hasłem tegorocznych obchodów stały pikników. Z inicjatywy
się słowa „Rodzina wspólnotą miłosier- radnej Sejmiku WojeŚląskiego
dzia”. Korespondują one z ogłoszonym wództwa
przez papieża Franciszka Nadzwyczaj- Urszuli Koszutskiej
została
nym Jubileuszem Miłosierdzia i z prze- zwołana
słaniem Światowych Dni Młodzieży nadzwyczajna sew Krakowie. – Rodzina jest wspólnotą sja sejmiku pod
miłosierdzia, szkołą miłosierdzia. Wszyscy hasłem „Rodzina
dobrze wiemy, bez przebaczenia nie da – najważniejszym
się żyć. Pragniemy, żeby nam wybaczano dobrem”. Jej goWiceminister
sprawiedliwości Michał
i my wybaczamy. Na temat rodziny na- śćmi byli m.in.
Wójcik i radna sejmiku
pisano wiele książek, ale to, czego tutaj abp Wiktor Skworc
Urszula Koszutska

Ponad 90 wydarzeń wpisało
się w program Metropolitalnego Święta Rodziny, którego
dziewiąta edycja zainaugurowana została 21 maja. Na
scenie Domu Muzyki i Tańca wystąpili Alicja Majewska,
Włodzimierz Korcz, Andrzej
Lampert oraz kwartet smyczkowy Opera Quartet.

– Marzę o tym, by w trakcie Metropolitalnego Święta Rodziny dotknąć wszystkich tych wyjątkowych inicjatyw, które
podejmowane są na Śląsku, ale jest ich
tak wiele, że nie sposób chyba wszystkich
zaprezentować w ciągu tych dwóch tygodni. Jestem bardzo szczęśliwa, że udaje się
nam zgromadzić wokół tego wyjątkowego
święta tylu wspaniałych ludzi, których
wspólnym celem jest promocja rodziny
i wartości z nią związanych – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która przed laty zainicjowała
przedsięwzięcie wraz ze śp. Krystyną
Bochenek.
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foto: Igor Cieślicki

foto: UM Zabrze

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Marzena Petela z dziećmi Weroniką i Ignacym

eś

i prof. Wojciech Świątkiewicz, socjolog
z Uniwersytetu Śląskiego. Komplet widzów przyciągnął koncert w Domu Muzyki i Tańca. Na scenie wystąpili Alicja
Majewska, Włodzimierz Korcz, Andrzej
Lampert oraz kwartet smyczkowy Opera Quartet.
Marzena Petela na inaugurację Metropolitalnego Święta Rodziny wybrała się
z 12-letnią córką Weroniką oraz 2-letnim Ignacym. Jak podkreśla, to mocno
okrojony skład. Ich rodzina liczy bowiem aż siedem osób. – Mamy piątkę
dzieci. Najstarszy syn, Tymoteusz, ma 14
lat, Weronika ma 12, a Karolina 8 lat. Są
też dwuletnie bliźniaki Ignacy i Samuel.
Przez to, że mamy tyle dzieci, mamy takie własne niebo na ziemi. Niesamowite
są relacje między nimi. To, jak ze sobą
rozmawiają, jak uczą się życia w domu
rodzinnym, jak nastolatki podchodzą do
maluchów, tulą je, opiekują się nimi. To
sposób na nastoletnie frustracje, które
znikają. U nas w domu nie ma buntu, jest
za to radość z życia, z tego, że pojawia się
kolejne dziecko. Jesteśmy z mężem wierzącymi ludźmi i zawsze pytamy Boga,
jaki plan ma dla naszej rodziny i on nam
odpowiada – mówi Marzena Patela.
Pani Marzena przekonuje, że młode
rodziny nie powinny bać się dzieci, ponieważ dziecko nigdy niczego nie
zabiera. – Matka może wychofot
o:
Ig
or
wać w domu dzieci do pewCi
nego momentu, żeby ten
kręgosłup moralny był
stały, a potem robić
karierę, jeśli tylko
będzie tego chciała.
Ja na przykład marzę o doktoracie.
Dzieci w niczym nie
przeszkadzają, nie
hamują – zapewnia pani Marzena.
lic

ki

– W tak dużej rodzinie jak nasza na pewno
jest wesoło. Każdy chce dużo powiedzieć.
Lubimy się razem bawić, opowiadać sobie
różne rzeczy. Rodzina jest moim szczęściem, moim błogosławieństwem, dziękuję zawsze Bogu za to, że mogę wychować się w takiej rodzinie jak moja – mówi
12-letnia Weronika.
– Wszystko, co wspiera rodzinę, jest bardzo potrzebne. Rodzina jest najważniej-

sza. Staramy się wspólnie świętować, spędzać czas – podkreśla Adam Dochniak,
który na koncert do Domu Muzyki i Tańca przyszedł wraz z bliskimi.
W Metropolitalne Święto Rodziny tradycyjnie wpisała się Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Jako zwieńczenie dwutygodniowych obchodów
zaplanowano wykonanie Oratorium
„Sanctus Adalbertus” Henryka Mikołaja
Góreckiego w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach. 
MM

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Młodzi artyści z zabrzańskiej szkoły muzycznej

Adam Dochniak z rodziną
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Rozpoczął się kolejny etap budowy nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu

foto: Fortum

Powstają fundamenty nowego zakładu

Łącznie w ramach pierwszego etapu
prac budowlanych firma Budimex wykona 335 pali o różnej głębokości, sięgającej nawet 24 metrów. Posłużą one
do przygotowania płyty fundamentowej nowej elektrociepłowni, na której
następnie wznoszone będą dalsze zabudowania. Metoda palowania polega
na wierceniu w ziemi otworów i umieszczaniu w nich specjalnych metalowych
konstrukcji, czyli tzw. koszy zbrojeniowych, które zalane są betonem.
W dalszych etapach prac budowlanych wykonawca będzie miał za zadanie m.in. przygotowanie żelbetowej
konstrukcji głównej klatki schodowej
oraz realizację prac fundamentowych
pod główną galerię podawania paliwa. Firma będzie również odpowiedzialna za roboty budowlane pod instalację oczyszczania spalin, a także
wybudowanie budynku maszynowni
i budynku elektrycznego z nastawnią
elektrociepłowni.
– Mając na uwadze fakt, że nowa elektrociepłownia powstaje obok historycznego zakładu w Zabrzu, warto podkreślić, że w ra-

8

Adam Kampa z firmy Fortum

mach projektu zachowane zostaną obiekty
posiadające walory produkcyjne, wizualne
bądź architektoniczne. Część dawniej wykorzystywanych obiektów nie pełni już jednak
funkcji produkcyjnych i nie posiada wartości architektonicznej. Dlatego, aby przygotować teren pod budowę, rozebraliśmy
między innymi elektrofiltr oraz starą ładowarko-zwałowarkę, która niegdyś odpowiadała za ładunek, transport i składowanie
węgla – mówi Adam Kampa, menedżer
ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum.
Równolegle do prac budowlanych trwa
Tak ma wyglądać nowy zakład
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Wizualizacja: Fortum

Na ponad 300 specjalnych
betonowych palach opierać
się będą fundamenty nowej
elektrociepłowni Fortum. Ich
budowa właśnie ruszyła. W 70
procentach jest już z kolei zaawansowany proces produkcji
wielopaliwowego kotła dla nowego zakładu.

foto: Igor Cieślicki

Na budowie trwają intensywne prace

produkcja elementów części ciśnieniowej
przyszłego kotła wielopaliwowego. Według aktualnych raportów wykonawcy,
firmy Amec Foster Wheeler, prefabrykacja kotła jest zaawansowana już w 70 procentach. Docelowo kocioł będzie spalał
paliwa w złożu fluidalnym. Dzięki temu
do produkcji energii będą mogły być
wykorzystywane węgiel, biomasa oraz
paliwo alternatywne (RDF – Refuse Derived Fuel), a także miks tych trzech paliw.
Ponadto kocioł będzie dysponował nowoczesnym kompleksowym systemem
oczyszczania spalin, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji.
Nowa elektrociepłownia Fortum dla
Zabrza i Bytomia będzie zaopatrywała
w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w obu miastach.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie
około 870 mln zł. Zakład ma zostać oddany do użytku pod koniec 2018 r.
– Elektrociepłownia w Zabrzu będzie najnowocześniejszą w Polsce, będzie też jednym
z najnowocześniejszych obiektów tego typu
w Europie. Spełni przyszłe standardy emisyjne, a właściwie będzie znacznie poniżej
tych wartości – zapewnia Adam Kampa.
– Inwestycja ta zapewni przede wszystkim
bezpieczeństwo cieplne i energetyczne.
Oznacza ona również bardzo nowoczesne
rozwiązania ekologiczne, które wpłyną na
poprawę jakości powietrza nad naszym
miastem. Od stycznia bieżącego roku
obowiązuje w naszym kraju zakaz składowania odpadów, które mają określoną
wysoką kaloryczność i gdyby nie możliwość
pozbywania się tych odpadów w elektrociepłowni, to mielibyśmy problem. Miastu
groziłyby kary płacone zgodnie z przepisami Unii Europejskiej – podsumowuje wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

wokół nas
Zakończył się gruntowny remont Komisariatu przy ul. 3 Maja

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Nowe oblicze bezpieczeństwa

Uroczyste otwarcie wyremontowanego komisariatu

– To jeden z najładniejszych budynków
w mieście – podkreśla inspektor Dariusz
Wesołowski, komendant miejski policji
w Zabrzu. – Dzięki zaangażowaniu wielu
osób, którym serdecznie dziękuję, udało
się przywrócić mu dawny blask – dodaje.
Prowadzone w ostatnich miesiącach
prace objęły termomodernizację budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej,
wykonanie nowego przyłącza wody
i kanalizacji, remont pomieszczeń biurowych, a także adaptację pomieszczeń
piwnicznych. Budynek został częściowo
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura funkcjonariuszy
wyposażono w nowe funkcjonalne meble oraz sprzęt audiowizualny. Remont
komisariatu pochłonął łącznie 3,3 mln

zł. Prawie 2,6 mln zł wyłożyła policja,
ponad pół miliona pochodziło z kasy
miasta, resztę dołożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
– Po raz kolejny działamy razem dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców. Myślę,
że przed nami kolejne wspólne projekty

foto: Igor Cieślicki

Jeszcze niedawno znajdował
się w opłakanym stanie. Teraz przyciąga wzrok niezwykle efektowną elewacją. Metamorfozę przeszedł także
wewnątrz. W maju, po gruntownym remoncie, do użytku
został przekazany zabytkowy
budynek mieszczący I Komisariat Policji w Zabrzu.

Efektowne posadzki w zabytkowym gmachu

Podczas otwarcia zagrała policyjna orkiestra

– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Rozpiera mnie duma, gdy patrzę na ten
budynek – przyznaje inspektor Roman
Rabsztyn, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego policji. – Praca
na rzecz bezpieczeństwa to działanie zespołowe, a w Zabrzu, jak chyba nigdzie
indziej, udaje się je znakomicie realizować
– dodaje wiceszef śląskiego garnizonu.
Remont I Komisariatu to element większego projektu standaryzacji policyjnych obiektów. Swoje oblicze zmieniła
już Komenda Miejska Policji w Zabrzu,
za kilka tygodni zakończy się modernizacja II Komisariatu przy ul. Trocera.
Łączny koszt przedsięwzięcia sięga ponad 9,7 mln zł, a 1,5 mln zł z tej kwoty
przekazał zabrzański samorząd.

GOR

Dla czterech dzielnic
Budynek mieszczący obecnie I Komisariat powstał w latach 90.
XIX wieku. Wybudowano go w stylu eklektycznym z elementami neorenesansu. Składa się z willi oraz przylegającej do niej od
strony południowej oficyny. Budynek jest podpiwniczony, ma
również użytkowe poddasze. Rejon działania I Komisariatu obejmuje cztery dzielnice: Makoszowy, Kończyce, Guido oraz Centrum Południe. Zamieszkuje je łącznie około 44 tysięcy mieszkańców. W komisariacie pracuje ponad 50 funkcjonariuszy.
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Komisja Budżetu i Inwestycji
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
9.06 godz. 16.00 – budżet partycypacyjny – stan realizacji zadań.
23.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.06 godz. 16.00 – zbiorniki wodne na
terenie miasta i sieć instalacji ppoż. oraz
ich zabezpieczenia.
23.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
1.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
8.06 godz. 18.00 – formy nagradzania,
wyróżnienia mieszkańców Zabrza za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.
23.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
29.06 godz. 12.00 – Zabrze dawniej i dziś
– miasto dla odkrywców; propozycja
programu ścieżki edukacyjnej w ramach
edukacji regionalnej.
Komisja Oświaty i Wychowania
1.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
23.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
29.06 godz. 12.00 – Zabrze dawniej i dziś
– miasto dla odkrywców; propozycja
programu ścieżki edukacyjnej w ramach
edukacji regionalnej.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
13.06 godz. 16.00 – analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta –
aktualizacja i zmiany.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
1.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
13.06 godz. 15.00 – budownictwo mieszkaniowe, remonty mieszkań, wykorzystanie pustostanów.
23.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
2.06 godz. 15.00 – opiniowanie wykonania budżetu miasta za rok 2015; spotkanie z biegłym rewidentem; przyjęcie
wniosku i uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta; sprawy organizacyjne
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
1.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
29.06 godz. 12.00 – Zabrze dawniej i dziś
– miasto dla odkrywców; propozycja
programu ścieżki edukacyjnej w ramach
edukacji regionalnej.
23.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
2.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
9.06 godz. 17.30 – zagadnienie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów
związanych z zachowaniami prowadzącymi do uzależnień wśród dzieci i młodzieży
23.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
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Za nami majowa sesja Rady Miasta

Na remonty zabytków

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Remontowana wieża kościoła św. Anny

Uchwałę w sprawie utworzenia
Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przyjęli radni
podczas majowej sesji Rady
Miasta. Zdecydowali także o finansowym wsparciu prac konserwatorskich zabytków, które
nie stanowią wyłącznej własności miasta.
Łączna wysokość dotacji to nieco ponad milion złotych. Dzięki wsparciu samorządu możliwy będzie m.in. II etap
remontu wieży i elewacji kościoła św.
Anny. Prace obejmą także elewację kościoła św. Wawrzyńca w Mikulczycach,
dach budynku przy ul. Stalmacha 20
czy też izolację fundamentów budynku
przy ul. Szafarczyka 30.
Do zadań wyodrębnionego ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń
Rodzinnych należeć ma m.in. realizacja
rządowego programu „Rodzina 500+”.
Nowa jednostka zajmie się także świadczeniami rodzinnymi, alimentacyjnymi,
zasiłkami opiekuńczymi oraz dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi.
Radni zaktualizowali plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Zabrza. Podejmowanych w mieście działań proekolo-
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gicznych dotyczyła także prezentacja
przygotowana przez Wydział Ekologii
Urzędu Miejskiego. – W latach 20162020 mamy w planie kolejne termomodernizacje, działania edukacyjne,
budowę farm fotowoltaicznych, podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej
– wyliczał podczas sesji Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii.
W maju radni nadali także nazwy nowym ulicom na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. To m.in. ulice Piekarnicza, Redena, Wilczka, Borsiga
i Ballestrema. 
SOR

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

Czerwiec
2 (czw.) 	Adam Ilewski
	Łukasz Pach
9 (czw.) 	Elżbieta Adach
13 (pn.) 	Mirosław Dynak
Dariusz Walerjański
	Łucja Chrzęstek-Bar
Damian Trześniewski
	Rafał Marek
16 (czw.) 	Alojzy Cieśla
20 (pn.) 	Antoni Strzoda
	Janusz Bieniek
	Jan Dąbrowski
	Czesława Kowalczyk
23 (czw.) Dariusz Walerjański

wszystkim najmłodszym życzymy, by uśmiech nie znikał z im z twarzy

foto: UM Zabrze

– W imprezie wzięło udział około 3,5
tysiąca dzieci. Wszystkie były uśmiechnięte i zadowolone, a taki był nasz cel
– mówi Beata Łokas-Styrylska, prezes MOSiR-u. W hali przy ul. Matejki
czekały na najmłodszych dmuchane
zamki i zjeżdżalnie oraz prowadzone
przez animatorów gry i zabawy. Było
malowanie twarzy i słodki poczęstunek. Impreza zorganizowana została
po raz drugi.
– Dobrze jest być dzieckiem, bo można
się bawić i robić fajne rzeczy. Wszystkie dzieci powinny być szczęśliwe i móc
spełniać swoje marzenia. Moje największe marzenie to zostać weterynarzem –
mówiła mała Oliwia.

W imprezie wzięło udział ponad 3 tysiące maluchów

Bajkowa zabawa w hali MOSiR

– Najbardziej podoba mi się tu malowanie twarzy. Dmuchane zamki też są
super. Na Dzień Dziecka chciałabym dostać w prezencie jaszczurkę. Jedną już
mam i chciałabym mieć drugą – tłumaczyła Wiktoria.
– Miasto otacza dzieci troską cały rok,
nie tylko w tym wyjątkowym dniu. Cieszymy się, że w tej hali jest ich tak dużo.
Życzymy wszystkim dzieciom, by były kochane z całego serca i w życiu dorosłych
zajmowały wyjątkowe miejsce – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, która została przez najmłodszych uhonorowana specjalnie
wykonanym na tę okazję orderem.
Dzień Dziecka wyjątkowy był rów-

foto: UM Zabrze

Kilka tysięcy maluchów bawiło
się podczas zorganizowanego w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Bajkowego Dnia Dziecka. Imprezy dla
najmłodszych przygotowano
także w wielu innych punktach miasta. Szczególne powody do zadowolenia mieli
uczniowie Gimnazjum nr 29 w
Rokitnicy, którzy w prezencie
dostali... nowe boisko.

foto: UM Zabrze

W bajkowych i sportowych klimatach

Nowe boisko przy Gimnazjum nr 29

nież w Gimnazjum nr 29 w Rokitnicy.
1 czerwca do użytku zostało bowiem
oddane nowe boisko, przygotowane
obok szkoły w ramach budżetu partycypacyjnego. – Taka była potrzeba
mieszkańców, taka była również potrzeba uczniów tej szkoły, dlatego ten
wniosek został złożony – mówi Andrzej
Stolot z Rady Dzielnicy Rokitnica, nauczyciel w Gimnazjum nr 29.
Do tej pory placówce brakowało boiska z prawdziwego zdarzenia, a klasy sportowe korzystały z różnych
obiektów na terenie miasta. – Namawialiśmy wszystkich, żeby głosowali na
to boisko, żeby się pojawiło przy naszej
szkole, żebyśmy mogli się rozwijać. Do
tej pory musieliśmy dojeżdżać na inne
boiska, a teraz mamy swoje blisko szkoły i domu – cieszy się Kacper Joachim,
jeden z uczniów.

MM, SOR
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wokół nas
W czerwcu rusza projekt artystyczny „Zabrze republiką marzeń”

Niezwykła wystawa w klimatach Schulza
Na niezwykłą wystawę zaprosi
w czerwcu do Galerii Café Silesia Muzeum Miejskie w Zabrzu. Projekt „W stronę Schulza” poświęcony jest twórczości
Brunona Schulza oraz artystów, dla których dzieło tego
wybitnego pisarza, malarza,
rysownika i grafika, jednego
z najoryginalniejszych artystów XX wieku, było inspiracją.
Wernisaż wystawy „W stronę Schulza”
zaplanowano na 9 czerwca. Wśród autorów zaprezentowanych prac są m.in.
Kiejstut Bereźnicki, Zdzisław Beksiński, Edward Dwurnik, Tadeusz Kantor,
Franciszek Maśluszczak, Adam Myjak,
Franciszek Starowieyski i Jan Lebenstein.
Zobaczymy rysunki słynnego polskiego
rzeźbiarza Igora Mitoraja oraz fotografie Ryszarda Horowitza. Będą tu również
prace trzech artystów, od lat tworzących
w Stanach Zjednoczonych: Andrzeja
Dudzińskiego, Janusza Kapusty i Rafała
Olbińskiego. Wszystkie prace inspirowane są twórczością autora „Sklepów cynamonowych”, wiele z nich przywołuje
klimat prowincjonalnego żydowskiego
miasteczka, świata Brunona Schulza.
– Niektóre z prac nawiązują wprost do
twórczości Schulza, inne z kolei odwołu-

Edward Dwurnik - Panorama Drohobycza

ją się do życiorysu autora „Sanatorium
pod klepsydrą”, jeszcze inne przywołują
klimat prac niegdysiejszego nauczyciela
rysunków z Drohobycza. Nie zabraknie
portretów Brunona Schulza oraz widoków
żydowskich miasteczek. Zaprezentowane
zostaną również kadry i projekty scenografii Allana Starskiego do filmu „Republika
marzeń” Jensa Carla Ehlersa – zapowiada
Elżbieta Dębowska, dyrektor Muzeum
Miejskiego w Zabrzu. – Celem ekspozycji
będzie wprowadzenie uczestników w świat
fantazji tego wybitnego artysty, a także peregrynacja do świata sztuki, w której udział
biorą najwybitniejsi polscy artyści. Autorzy
wystawy z Fundacji Republika Marzeń sta-

Franciszek Maśluszczak - Przed Nowym Rokiem

Andrzej Dudziński - Porwanie Europy
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rają się przedstawić tu fenomen jednego
z najwybitniejszych i najciekawszych artystów XX wieku – dodaje.
Wystawa z powodzeniem była już prezentowana w wielu prestiżowych galeriach
i muzeach w Polsce i za granicą. Otwierała też Rok Polski w Tel Awiwie. Teraz
wyjątkowy projekt artystyczny zagości w
Zabrzu, inaugurując projekt artystyczny
„Zabrze republiką marzeń”. Wystawę „W
stronę Schulza” będzie można podziwiać
do końca wakacji. 
GOR

wokół nas
Na lotnisku w Pyrzowicach otwarto najnowocześniejszy w Polsce terminal towarowy

Śląski węzeł transportowy coraz silniejszy
Takie są liczby
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foto: Igor Cieślicki
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sześciennych kubatury

Tak nowy terminal wygląda wewnątrz...

Budowa nowego terminalu cargo to
element gigantycznego projektu rozbudowy infrastruktury lotniska w Pyrzowicach. Do tej pory objął on m.in. budowę
pasażerskiego terminalu przylotowego
C oraz nowej drogi startowej o długości
3200 metrów. Powiększono ponad dwukrotnie płytę postojową, zmodernizowano drogi kołowania, powstała nowa
płyta do odladzania samolotów. W tym
roku ma się rozpocząć budowa nowej
wieży kontroli ruchu lotniczego.
– Wszystkie zrealizowane w ostatnich latach
inwestycje mają na celu zapewnienie optymalnego rozwoju pyrzowickiego lotniska
zarówno w zakresie ruchu pasażerskiego,
jak i cargo – mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. – Śląsk jest skazany na logistykę,
a Pyrzowice są w naturalny sposób predystynowane do obsługi ruchu towarowego.
Jesteśmy lotniskiem otwartym bez żadnych
ograniczeń 24 godziny na dobę, a to z perspektywy linii cargo duży plus. Do tego dochodzi idealny układ drogowy – dodaje.

154

metry długości

67,5

metra szerokości

...a tak z zewnątrz

10,2

metra wysokości
Budowa nowego terminalu towarowego trwała 18 miesięcy i kosztowała 36
mln zł. Oprócz hali powstały place manewrowe, system dróg wewnętrznych
oraz parking. – Biorąc pod uwagę silny
rozwój Pyrzowic pod kątem obsługi cargo, w projekcie terminalu zostały zastosowane takie rozwiązania konstrukcyjne, by
w przyszłości możliwa była modułowa reorganizacja obiektu. Stąd aranżację hali
można dostosowywać do wielkości i potrzeb firm kurierskich – tłumaczy Jacek
Kościelny z firmy Skanska, menadżer
projektu.
Terminal podzielony jest na dwie części:
obsługującą fracht lotniczy oraz biurową. Każdy najemca otrzymał własną,
odseparowaną od innych, przestrzeń
do prowadzenia działalności. – Firmy
mają swoje miejsca parkingowe, rampy rozładunkowe, bramy ze strony płyty
cargo i parkingu, serwerownie oraz biura – wylicza Rafał Melerski, kierownik
budowy. Położenie terminalu gwarantuje odseparowanie ruchu drogowego
związanego z obsługą pasażerów od
tego, który dotyczy towarów.
W 2015 r. w Pyrzowicach obsłużono ponad 16 tysięcy ton ładunków. Budowa
nowej bazy cargo to ważny element re-

foto: Igor Cieślicki

Ma 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i jest
trzykrotnie większy od obecnie użytkowanego obiektu.
W Międzynarodowym Porcie
Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach otwarty został
w maju najnowocześniejszy
w Polsce terminal cargo.

Uroczyste przecięcie wstęgi

alizacji strategii rozwoju rynku przewozów towarowych w całej południowej
Polsce. Dzięki współpracy z Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną w Pyrzowicach powstać ma silna strefa logistyczno-przemysłowa, tzw. Cargo City.
– Na Śląsku mamy ogromy potencjał i jednocześnie determinację do jego wykorzystania. Ta inwestycja pokazuje siłę naszej
metropolii – podsumowuje Małgorzata
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. 
GOR
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Poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego „Moja szkoła, moja przyszłość”

Około dwustu prac wpłynęło
na konkurs plastyczny organizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych oraz
Międzynarodową Szkołę Podstawową w Zabrzu. Autorów najlepszych prac
poznaliśmy podczas
uroczystości zorganizowanej 12 maja.
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Założyciel szkoły Mariusz Drogokupiec

założyciel
i dyrektor
MiędzyAlicja Szumska
narodowej
Szkoły Podstawowej.
Łącznie przyznano trzy
nagrody i pięć wyróżnień. – Główną nagrodą jest sześciomiesięczne stypendium
w Międzynarodowej Szkole Podstawowej.
Druga nagroda to wyjazd na obóz językowy
do Jastrzębiej Góry połączony z wycieczką
promową do Szwecji „Śladami Wikingów”,
trzecia to zestawy edukacyjne – wylicza Mariusz Drogokupiec.

foto: Magdalena Mionc

– Rysunki były bardzo ciekawe, w różnych technikach
i formatach, były też prace
przestrzenne. Mieliśmy naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Praca, która zwyciężyła, jest
wysmakowana w kolorze, świetna kompozycyjnie – podkreśla zasiadająca w jury
Małgorzata Wasung-Kurzyca, kierownik
artystyczny Zespołu Szkół nr 18. – Temat
konkursu związany był ze szkołą przyszłości, więc uczestnicy mogli rozwinąć swoją
wyobraźnię. Czasem mieliśmy do czynienia z bardzo zaskakującymi pomysłami –
dodaje.

fot
o:
M
ag

Prace uczestników konkursu

Konkurs skierowany był do uczniów klas
I-III szkoły podstawowej. – Dzieci oddały w tych rysunkach siebie, swoje rozterki,
swoje oczekiwania i pokazały, jak chciałyby, żeby wyglądała ich szkoła w przyszłości.
To za każdym razem była inna wizja. Uznajemy zatem, że cel konkursu, którym było
pokazanie szkoły nowoczesnej, został osiągnięty. Byliśmy pod wielkim wrażeniem zarówno liczby prac, jak i jakości wykonania
– zwraca uwagę Mariusz Drogokupiec,
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foto: Magdalena Mionc

W międzynarodowych klimatach

Laureatką konkursu została 10-letnia
Alicja Szumska. – Nie spodziewałam się
tego. W mojej wymarzonej szkole jest miejsce na taniec i lekcje magii, jest też wspinaczka i szkoła na drzewie. Fajnie, gdyby
w szkole były takie zajęcia – uśmiecha się
Alicja. Drugą nagrodę otrzymał Dawid
Szczepaniak, trzecie miejsce zajęła Zuzia Czernik. Wyróżnienia trafiły do Hani
Kampy, Aleksandry Pracz, Alicji Złotkowskiej, Marii Ptak i Pawła Kolendy.

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2016

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa
w Zabrzu rozpocznie działalność 1 września tego roku. Placówka mieści się przy
placu Warszawskim, w dawnym kolegium językowym. Na Śląsku będzie to
pierwsza tego typu placówka oświatowa.
Oprócz realizacji polskiej podstawy programowej w szkole realizowana będzie
także brytyjska. – Od początku uczniowie
będą kształceni w dwóch językach: polskim
i angielskim. Podstawa brytyjska od początku będzie prowadzona w języku angielskim.
Po klasie trzeciej i po klasie szóstej każdy
z uczniów będzie podchodził do certyfikatów, których jesteśmy akredytowanym centrum już od 2007 roku – tłumaczy Mariusz
Drogokupiec. – Na zajęciach procesy dydaktyczne wspierane będą pracą na tablecie. Podstawa brytyjska będzie realizowana
na platformie dedykowanej tej podstawie
w języku angielskim – dodaje.
– Pomysł otwarcia szkoły nie tylko dla dzieci,
które są mieszkańcami Zabrza, ale również
dla tych, które przyjeżdżają z zagranicy i władają językiem angielskim, to odpowiedź na
wyzwania XXI wieku. Kiedy przedsiębiorcy
pojawiają się w jakimś mieście, to przede
wszystkim sprawdzają, jak wygląda możliwość ścieżki edukacyjnej dla ich dzieci, bo
oni przyjeżdżają z rodzinami. Wiele w tym temacie dzieje się również w naszych szkołach.
Mamy klasy dwujęzyczne i wiele ciekawych
propozycji dla uczniów – podkreśla Ewa
Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Szczegółowe informacje dotyczące
placówki oraz rekrutacji dostępne są
na stronie internetowej:
www.miedzynarodowaszkola.eu.
MM
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Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła na obchodzony w maju Tydzień Bibliotek

Świętowanie (nie tylko) wśród książek
Takie są liczby

236 250
foto: MBP w Zabrzu

odwiedzin

443 222

wypożyczonych książek

37 789

W program tygodnia bibliotek wpisał się rajd rowerowy

Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek zorganizowane zostały pod hasłem
„Biblioteka inspiruje”. – Żyjemy w czasach, w których biblioteki stają codziennie
przed nowymi wyzwaniami. Odchodzimy coraz bardziej od roli związanej tylko
z gromadzeniem książek i wypożyczaniem
ich. Coraz więcej czasu poświęcamy na
poszerzanie naszej oferty dla mieszkańców o działalność kulturalno-oświatową – mówi Tomasz Iwasiów, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.
Podczas zorganizowanego w maju oko-

licznościowego spotkania uhonorowani
zostali wyróżniający się bibliotekarze.
Tytuł „Bibliotekarza Roku” otrzymała
Aleksandra Kuzon.
– Dziś wybrałabym ten
zawód jeszcze raz, choć
kiedyś miałam inne plany. Ale życie potoczyło się
inaczej – śmieje się Aleksandra Kuzon. – Bycie
bibliotekarzem to nie zawód, a powołanie. Nasza praca nie polega
na podaniu książki czytelnikowi, bardzo
często jest to rozmowa. Ludzie przychodzą
zwierzać się z problemów. Bardzo mnie
cieszy, gdy widzę, że czytelnicy wracają
z pokolenia na pokolenie – dodaje.
Miniony rok w Filii nr 2 był bardzo intensywny. – Mieliśmy wystawy, współpracujemy prężnie z Grupą „18-Obsydian”.
Wprowadziliśmy cykl warsztatów pod
hasłem „Kreatywni”. Przychodzą na nie
w większości panie. Tworzymy świeczniki,
wazony i inne ozdoby – tłumaczy Aleksandra Kuzon.
Wśród wyróżnionych bibliotekarzy znaleźli się także Sylwia Pierzyńska z Filii nr
17, Beata Hoffrichter, Justyna Koniecz-

foto: Magdalena Mionc

Swoje
święto
obchodzili
w maju bibliotekarze. Miejska
Biblioteka Publiczna zaprosiła
z tej okazji na rajd rowerowy,
spacer przybliżający świat ptaków oraz spotkania z historykami. Poznaliśmy także „Bibliotekarza Roku”. Tytuł ten
otrzymała Aleksandra Kuzon
z Filii nr 2 MBP w Biskupicach.

udostępnionych czasopism

5365

wypożyczonych
audiobooków

1285

wypożyczonych gier
planszowych
* liczby d otyczą 2015 r .

ny z Filii nr 11, Agnieszka Szeląg i Wiesława Basczok z Filii nr 19, Ewa Sielicka,
Dorota Cieplińska, Sylwia Grzegorzyca-Konsek z Filii nr 13, Dagmara Łągiewka
z Wypożyczalni Centralnej i Cyprian Pietrusa z działu zajmującego się gromadzeniem zbiorów.
– To dla mnie duża radość. Pracuję w bibliotece od ponad czternastu lat. Trafiłem
tu przez przypadek, gdyż moje kierunkowe
wykształcenie jest inne. Zawsze miałem
jednak zamiłowanie do książek i tak to się
potoczyło. W tej pracy szczególne jest to,
że mamy możliwość kształtowania gustów
i zainteresowań innych ludzi – podkreśla
pan Cyprian. 
MM

Zabrzański budżet partycypacyjny nabiera konkretnych kształtów

foto: UM Zabrze

Nowy plac zabaw w Biskupicach

Maluchy wypróbowały już nowe urządzenia

Taki plac zabaw to marzenie każdego
dzieciaka! Maluchy z Przedszkola nr 27
w Biskupicach mają go do dyspozycji
w każdej chwili. Obiekt oddany w maju
do użytku powstał w ramach drugiej
edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Budowa placu zabaw jest jednym z etapów większego projektu pod nazwą „Ak-

tywni razem – zabawowo, sportowo, na
nowo”. Oprócz placu zabaw przy Przedszkolu nr 27 obejmuje on także stworzenie kompleksów zabawowo-sportowo-rekreacyjnych przy ulicach Chrobrego,
Okrzei oraz na terenach zielonych za
posesją przy ul. Kossaka 12-12e. Łączna
wartość przedsięwzięcia to 250 tys. zł.
Projekt został wybrany przez mieszkańców w ramach II edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego.
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Absolwenci zabrzańskich szkół plastycznych zaprezentowali swoje prace dyplomowe

Dyplomy pełne emocji

na
le

foto: Magdalena Mionc

taką trochę artystyczną rodziną i te dwie
osoby, najważniejsze w moim życiu, mnie
wykreowały – uśmiecha się Karolina
Wojciechowska.
Natalia Spyra przyznaje, że do dyplomarium przygotowywała się przez
cały rok szkolny. – Moja praca pokazuje
dwie sfery, które nas w życiu otaczają:
rzeczywistą i wirtualną. Dyplomarium
to w pewnym sensie pożegnanie ze szkołą. Czuliśmy się tam jak w rodzinie, bardzo się ze sobą zżyliśmy. Wybieram się
na ASP, więc to nie jest moje pożegnanie
ze sztuką – mówi Natalia.
Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18, do którego należą Ogólnofot
o:
M
ag
da
kształcąca Szkoła
Sztuk Pięknych
i Liceum Plastyczne, podSpotkanie absolwentów odbyło się 18 maja
kreśla,
że
jest dumny
z absolwenWernisaż wystawy prac dyplomotów. – Dzisiaj
wych tegorocznych absolwentów
stają się już
zabrzańskich szkół plastycznych zorpe ł noprawnymi twórcaganizowany został 18 maja w Domu
mi i odbiorMuzyki i Tańca. Prace z dziedziny macami
sztuki
jednocześnie.
To
larstwa, rysunku, technik graficznych,
Prace można oglądać do końca sierpnia
wspaniali młodzi
dekorowania wnętrz oraz fotografii możludzie. Ja na każdym
kroku
podkreślam, że
na podziwiać do końca sierpnia.
w szkole plastycznej jest
idealna młodzież, taka, którą możemy
się
chwalić. Ich twórczość, prace,
ło
pięciu
miesięcy.
Inspiracją
do
stworzeJak zaznacza Karolina Wojciechowska,
jedna z tegorocznych absolwentek, to nia tych portretów była moja rodzina. widzimy w całym mieście – mówi Wojbyły pracowite dni dla zabrzańskiego Wykonałam portret mamy i babci oraz ciech Werner. 
MM
plastyka. – Moje prace powstawały oko- autoportret. Stwierdziłam, że jesteśmy 
M
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Zabrzańscy strażacy obchodzili w maju swoje święto

Podziękowania za ofiarną służbę
Zabrzańscy
strażacy
interweniują w ciągu roku około dwóch tysięcy
razy. Wyjeżdżają do pożarów, wypadków drogowych, pomagają usuwać
gniazda groźnych owadów, pomagają przy podtopieniach i usuwaniu
skutków wichur. – Dziękuję wam za te
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wszystkie interwencje i za zaangażowanie w codziennej służbie – mówił w Zabrzu starszy brygadier Jeremi Szczygłowski, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej.
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Obchody Dnia Strażaka zorganizowane zostały 19 maja w zabrzańskiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Były podziękowania za ofiarną służbę i nominacje na wyższe stopnie.

Awanse wręcza st. bryg. Jeremi Szczygłowski

wokół nas
Prezydent Zabrza wśród panelistów VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

foto: UM Zabrze

O gospodarce w eksperckim gronie

Panel dyskusyjny z udziałem prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik

– Mamy ambicję budowania silnej polskiej gospodarki, która będzie tworzyła
potencjał rozwoju naszej ojczyzny, ale
będzie też liczącą się gospodarką na arenie międzynarodowej. To szansa, którą
musimy wykorzystać. Nie brakuje nam
odwagi i optymizmu. Gospodarka to
priorytet mojego rządu. Chcemy, by na
Śląsku rozwijał się nowoczesny przemysł,
a także nowoczesne górnictwo – mówiła
w wystąpieniu inaugurującym ósmą
edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach premier
Beata Szydło.
Wśród tematów poruszanych podczas
tegorocznego kongresu dominowały energetyka, przemysł, digitalizacja
gospodarki, globalna ekspansja i start-upy. Tym ostatnim poświęcono European Start-up Days, wydarzenie o oryginalnej i dynamicznej formule, które
zgromadziło w katowickim Spodku
dwa tysiące uczestników. Młodzi
przedsiębiorcy mieli możliwość zaprezentowania się przed potencjalnymi
inwestorami i biznesmenami.
W programie kongresu znalazła się
debata „Metropolie i mniejsze miasta
w Polsce. Dylematy rozwoju”. Wśród

foto: Biuro Prasowe Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Ponad 120 debat i 8 tysięcy uczestników. Tak w największym
skrócie podsumować można trwający w Katowicach od 18
do 20 maja VIII Europejski Kongres Gospodarczy. Wśród zaproszonych do dyskusji panelistów była Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego.

Wicepremier Mateusz Morawiecki i premier Beata Szydło

uczestników dyskusji była Małgorzata
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. – Miasta, które są tak
blisko siebie, muszą mieć świadomość,
jaką funkcję powinny pełnić nie tylko dla
swoich mieszkańców, ale również w regionie. Chodzi o to, żebyśmy lepiej realizowali zadania, które realizujemy samodzielnie
jako miasta. Dlatego zabiegamy o to, żeby
na Śląsku powstała metropolia, która pozwoli rozwiązać problemy nadzwyczajne,
bo zwyczajne rozwiązujemy w naszych
miastach sami – zwracała uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w Katowicach już po raz ósmy.
To największe tego typu wydarzenie
w Europie Środkowej. Na Śląsk przyjechali w tym roku m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis
Dombrovskis, prezydent Gruzji Micheil
Saakaszwili, wicepremier RP i minister
rozwoju Mateusz Morawiecki oraz komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej
i Społeczeństwa Günther H. Oettinger.
– Polsce udało się przejść bez szwanku
przez światowy kryzys finansowy. Jeśli
chodzi o najbliższe lata, także rysują się
one dobrze. Spodziewamy się, że w latach 2016-2017 wzrost PKB Polski będzie
wynosił 3,6-3,7 procent przy średniej
unijnej około 2 procent – wyliczał Valdis
Dombrovskis.
– Widzę ogromną energię młodych ludzi tworzących start-upy. Chciałbym tę
energię wykorzystać do rozwoju, do realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej – mówił w Katowicach Günther H. Oettinger. – Za
5-10 lat niektóre z obecnych start-upów
staną się nowymi potęgami globalnymi.
Istniejące technologie nie są dane na
zawsze, wciąż powstają nowe i lepsze.
Dlatego w przyszłości europejskie spółki
mogą osiągnąć pozycje, na których dziś
stoją Google czy Facebook – zwracał
uwagę komisarz UE.
O perspektywach rozwoju sektora
górniczego mówili m.in. prezes Katowickiego Holdingu Węglowego Zygmunt Łukaszczyk i prezes Lubelskiego Węgla Bogdanki Krzysztof Szlaga.
– Wydobycie węgla w Polsce może być
opłacalne i konkurencyjne. Warunkiem
jest wykorzystanie nowych technologii,
których polskie podmioty okołogórnicze są konkurencyjnym dostawcą oraz
dostęp do dobrych złóż, na przykład
takich, jakie zamierzamy eksploatować
w Orzeszu – zauważał podczas panelu
Heinz Schernikau, prezes HMS Bergbau AG.
– Jesteśmy dumni, że kongres daje impulsy do nowych projektów gospodarczych. Tegoroczny był wyraźnie większy
od poprzednich. To nas bardzo cieszy,
bo pokazuje, że jest realna potrzeba, by
się spotykać – podkreśla Wojciech Kuśpik, inicjator przedsięwzięcia.
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Tegoroczna edycja Nocy Muzeów przyciągnęła tłumy

W (nie tylko) strażackich klimatach

foto: UM Zabrze

wej o mocy 1500 koni mechanicznych.
Noc Muzeów była ostatnią okazją do
obejrzenia w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego wystawy „Wideofreski Lecha Majewskiego”. Z kolei w siedzibie placówki przy ul. Powstańców
Śląskich 3 czekała na mieszkańców
wystawa „Siła zabrzańskiej reklamy”.
– To wystawa z cyklu prezentującego
nasze kolekcje – mówi Elżbieta Dębowska, dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu. – Chcemy, żeby zabrzanie
wiedzieli, co znajduje się w magazynach
ich muzeum. Krok po kroku pofot
kazujemy więc nasze zbiory.
o:
Je
rz
y
P
Teraz ekspozycja obejmuWystawa „Gdy czerwony kur zapieje...”
je materiały reklamowe
sprzed 50, 70 czy nawet
100 lat. To różne przedMożna było wypróbować stuletnią stramioty, które czasem
żacką sikawkę konną, podziwiać panorastoją też w naszych
mę miasta ze szczytu wieży wyciągowej
domach, a ludzie nie
uświadamiają sobie ich
szybu „Carnall” i poczuć niezwykły klimat
wagi – dodaje.
podziemnych wyrobisk Kopalni Guido.
By uatrakcyjnić spacer
Zabytkowa sikawka w akcji
między
obiema siedziPrzygotowana 14 maja kolejna edycja Nocy
bami, muzeum zaprosiło
Muzeów przyciągnęła tłumy.
do udziału w grze miejskiej. –
Można było pobawić się w detektyTegoroczna Noc Muzeów zainaugu- przy ul. Wolności, mogli obejrzeć wy- wów, sprawdzić swoją spostrzegawczość
rowana została w Muzeum Górnictwa stawy „Kopalnia Edisona” oraz „Nie- i wiedzę historyczną. Pytania zostały tak
Węglowego wernisażem wystawy zwykła historia”. Pierwsza z nich przy- sformułowane, by mogli bawić się za„Gdy czerwony kur zapieje...”. Znala- bliża dzieje elektryfikacji górnictwa równo dorośli, jak i młodzież oraz dziezły się na niej eksponaty pochodzą- na górnym Śląsku, druga – historię ci. Mieliśmy wsparcie Grupy Teatralnej
ce ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa kopalni Królowa Luiza, jednej najwięk- ADEPT, która przeszła przez Zabrze, od
w Mysłowicach, Państwowej Straży szych i najnowocześniejszych kopalń jednej naszej siedziby do drugiej, zapraPożarnej w Zabrzu oraz Marka Pisar- w historii śląskiego górnictwa węglo- szając na Noc Muzeów – podsumowuje
ka. Wśród nich są modele samocho- wego. Przygotowano pokazy pracy Elżbieta Dębowska.
MM
dów strażackich, stare hełmy, sztan- 101-letniej parowej maszyny wyciągo- 
dary oraz filmy, które przedstawiają
najważniejsze akcje ratownicze w naszym kraju. Ekspozycja w gmachu
MGW przy ul. 3 Maja 19 dostępna
będzie do końca sierpnia. Ci, którzy
odwiedzili ją podczas Nocy Muzeów,
mieli rzadką okazję, by zobaczyć w akcji konną sikawkę z 1924 r. Pokazy jej
pracy przygotowano na skwerze przy
pomniku Pstrowskiego. Na gości Nocy
Muzeów czekały tu także m.in. spektakle i pokazy pomocy przedmedycznej.
Na zwiedzanie poziomu 320 trasą
wynalazków górniczych, powstałych
w latach funkcjonowania kopalni doświadczalnej M-300, zaprosiła Kopalnia Guido. Osoby, które wybrały się
Prezentowany pojazd pochodził z 1924 r.
w sobotę do Sztolni Królowa Luiza
Nasze Zabrze Samorządowe 6/2016
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Przed nami kolejna odsłona Święta Szlaku Zabytków Techniki

Park 12C to wielka atrakcja dla najmłodszych

Aż 44 zabytki w 27 miejscowościach będzie można odwiedzić podczas zaplanowanej na 11 czerwca kolejnej edycji
Industriady. W Zabrzu gości zaproszą Kopalnia Guido, Szyb
Maciej oraz Sztolnia Królowa Luiza, w której tego dnia zaplanowano wielkie otwarcie Parku 12C, czyli części kompleksu
stworzonej przed wszystkim z myślą o rodzinach z dziećmi.
Sztolnia Królowa Luiza przybliży
zagadnienia związane z żywiołami
ziemskimi, technikami wydobywania węgla i energią w przyrodzie. Po
raz pierwszy będzie można zjechać
w podziemia szybem „Wilhelmina”
przy ul. Sienkiewicza. Tam czekają pokazy pracy maszyn górniczych
oraz przejażdżka górniczą kolejką
szynową typu Karlik. Na wszystkich,
którzy nie boją się ekstremalnych doznań, przygotowano... lot balonem
na uwięzi!
– W tym roku Zabrze przeżyje najazd
akordeonistów. W Parku 12C Sztolni
Królowa Luiza podejmiemy próbę bicia
rekordu Polski w wykonaniu utworu
muzycznego przez jak największą liczbę
osób grających na akordeonie – mówi
Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu. – Pierwszego
wirtuoza tego wspaniałego instrumentu już mamy. Jest nim Marcin Wyrostek, człowiek, który o akordeonach
wie wszystko i zgodził się ukierunkować
artystycznie całe przedsięwzięcie. Jeżeli
grasz na akordeonie i chcesz wystąpić

obok Marcina Wyrostka podczas Industriady, pobierz nuty, zacznij ćwiczyć
i koniecznie daj nam znać, że przybywasz – zachęca Andrzej Mitek. Szczegóły na www.kopalniaguido.pl.

W Kopalni Guido od godziny 8 do 22
zaplanowano zwiedzanie poziomu
320 pod hasłem „Śląsk: kreatywność”.
To specjalnie przygotowana trasa
z narracją skupioną wokół tematu
eksperymentów i wynalazków, które
stosowano pod ziemią, aby ułatwić
pracę albo zapobiec zagrożeniom. Guido kusi też górniczą szychtą na poziomie 355. Zwiedzanie szybu połączone
z prezentacją pracy maszyny wyciągowej to propozycja Szybu Maciej. W ramach „Rozruchu maszyn”, dzień przed
Industriadą, Szyb Maciej zaprosi na
Bajtelindustriadę z Utopcem Maćkiem
w roli głównej.
W tym roku program Industriady
związany jest z przemysłowymi legendami. Spośród 376 wydarzeń 342
są dostępne bezpłatnie, a 51 wymaga
wcześniejszej rezerwacji. Szczegóły na
www.industriada.pl. 
SOR

foto: MGW

foto: MGW

Industriada niezwykłych atrakcji

Kolejka typu „Karlik”

Bezpłatny transport
W dniu Industriady śląskie zabytki połączą nie tylko przemysłowe historie, ale i bezpłatny transport. Do poszczególnych obiektów dojedziemy nie tylko pociągami Kolei Śląskich, ale i autobusami i tramwajami KZK GOP oraz specjalnymi INDUbusami
przygotowanymi przez Górnośląski Związek Metropolitalny.
Skorzystanie z bezpłatnego transportu umożliwi specjalny kupon. Szczegóły na stronie www.industriada.pl.
– Zachęcam do tego, by poznawać piękno naszego regionu. W codziennych obowiązkach często brakuje czasu, aby spojrzeć na wyjątkowość tego, co zostawiła nam przemysłowa historia. Metropolia Silesia po raz szósty jest partnerem Industriady. Organizując
bezpłatny transport pomiędzy obiektami, chcemy zachęcić mieszkańców do skorzystania z bogatej oferty postindustrialnej – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i prezydent Zabrza.
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Konkurs Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej rozstrzygnięty

Ekologiczne pomysły gimnazjalistów

Laureaci konkursu odebrali nagrody w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w konkursie pod hasłem
„Razem zadbajmy o czyste powietrze w Zabrzu”. Skierowana
do gimnazjalistów akcja została przygotowana przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

foto: Magdalena Mionc

Jonatan Poeche

sy gimnazjalne miały egzaminy, więc tym
bardziej się cieszymy, że aż tylu uczniów
zdecydowało się wziąć w nim udział – podkreśla Grzegorz Czochara z zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Problematyka niskiej emisji
to temat trudny. Uczestnikom konkursu
udało się jednak przekazać najważniejsze
przesłanie. Prace były przeróżne, niezwykle
dopracowane, fajne i pomysłowe, wykonywane różnymi technikami. Trudno było
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foto: Magdalena Mionc

wybrać te najlepsze. Jednak każdy konkurs
musi mieć swoich zwycięzców. Oceniając
prace, zwracaliśmy uwagę na formę przekazu, treści, wykonanie, formę artystyczną
– dodaje Grzegorz Czochara.

– Bardzo się cieszymy, że w konkursie wzięło udział prawie 50 osób. Nie jest wcale łatwo zainteresować gimnazjalistę tematem
niskiej emisji. Poza tym zakończenie naszego konkursu zbiegło się z czasem, kiedy kla-

Jakub Nowakowski

W konkursie „Razem zadbajmy o czyste powietrze” jury przyznało trzy nagrody główne oraz cztery wyróżnienia.
Zwycięzcą okazał się Jonatan Poeche
z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Szkół nr 18. – Moja praca
przedstawia fabrykę, z której wydobywają
się różne zanieczyszczenia. Z dymu wyłania się twarz, która nie ma oczu. To symbol
tego, że ludzie nie widzą, co robią i niszczą tym samym świat – mówi Jonatan.
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– Zależy mi, żebyśmy żyli w czystym środowisku. Chciałem moją pracą pokazać,
że jest to możliwe. Wykorzystałem zdjęcia
kominów, znalazłem też gazy, które wpasowały się w niską emisję, wypisałem z nich
czaszkę. Uważam, że powinno się o tym
mówić, a tego typu konkursy poszerzają
wiedzę młodych ludzi. W ten sposób możemy przekazać, że trzeba walczyć o naszą planetę za wszelką cenę – przekonuje
Jakub Nowakowski z Zespołu Szkół nr 3,
zdobywca drugiego miejsca.
Trzecie miejsce w konkursie zajęła Wiktoria Drymlak z OSSP. Wyróżnienia
otrzymali Zuzanna Buczak, Amelia Palka,
Hanna Kobus i Bartłomiej Jarmuszewicz.
– Do udziału w konkursie namówiła mnie
nauczycielka geografii. Moja praca przedstawia z jednej strony zanieczyszczone
miasto, w którym jest pełno smogu, z drugiej jest ładnie zrobiony budynek, w którym są baterie słoneczne. Uważam, że tym
tematem powinniśmy się wszyscy zainteresować, bo jednakowo dotyczy on nas
wszystkich. Z czasem będzie coraz gorzej.
Ocieplenie globalne prowadzi przecież do
topnienia lodowców. Brałem już udział
w konkursach, ale pierwszy raz tak daleko
zaszedłem. Cieszę się z tego wyróżnienia –
mówi Bartek.

Bartłomiej Jarmuszewicz

Laureaci odebrali nagrody podczas uroczystości przygotowanej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2. Konkurs „Razem zadbajmy o czyste powietrze”, to
już kolejna inicjatywa ZPEC w ramach
promowania działań proekologicznych.
Wcześniej spółka organizowała konkursy i akcje skierowane do młodszych dzieci. W zabrzańskich placówkach oświatowych realizowany jest także projekt „Zamień piec na kaloryfer”. 
MM
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Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka zaprosiło na Dzień Otwarty

Macierzyństwo bez tajemnic

Gośćmi Dnia Otwartego były maluchy i ich mamy

ce zapachowe. W porodach uczestniczą
partnerzy kobiet, którzy mogą robić zdjęcia i kręcić filmy. Dzieci po przyjściu na
świat nawet do minuty przebywają pod
wodą. Bodźce zewnętrzne są tłumione,
dzięki temu dzieci są o wiele spokojniejsze. To naprawdę wyjątkowy moment –
dodaje.
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to
obecnie najnowocześniejszy na południu Polski ośrodek ginekologiczno-położniczy. Pacjentki mogą
tu skorzystać z przestronnych,

jednoosobowych sal porodowych oraz
wszelkich możliwych form znieczulenia. Centrum jest wiodącym w Polsce
ośrodkiem promującym porody w wodzie. Od początku 2015 r. przyszło tu
w ten sposób na świat blisko 60 dzieci.
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Centrum działa już ponad półtora roku

foto: Igor Cieślicki

Dzień Otwarty w Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka stał się już tradycją.
Każdego roku zabrzańska placówka
w ostatnią sobotę maja zaprasza mieszkańców regionu na spotkanie z pracującymi tam lekarzami i położnymi. – Chcemy też pochwalić się naszym pięknym
budynkiem i nowoczesnym sprzętem. Najważniejsza jest jednak wspaniała atmosferą i życzliwość, którą otaczamy nasze
pacjentki i ich dzieci – mówi dr Mariusz
Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego
w Zabrzu.
Dzień Otwarty był okazją, by z bliska
poznać pełną ofertę Centrum. Pary
spodziewające się dziecka mogły zapoznać się z programem zajęć bezpłatnej
szkoły rodzenia. Ważną częścią spotkania były wykłady i prezentacje. Zainteresowani dowiedzieli się, czym jest
endometrioza i jak ją leczyć oraz jakie
są zalety karmienia piersią. Można było
wziąć udział w konsultacjach z zakresu
ginekologii, onkologii ginekologicznej,
endokrynologii ginekologicznej oraz
logopedii dziecięcej. Była okazja, by bez
formalności i oczekiwania uzyskać profesjonalną poradę medyczną.
Wśród gości Dnia Otwartego znalazły
się mamy i ich urodzone w wodzie maleństwa. – Była okazja do wspomnień,
ale i do dyskusji o wyjątkowości porodów
w wodzie i ich konkretnych zaletach. Gościliśmy mamę, która jedno ze swoich
dzieci urodziła drogą cesarskiego cięcia,
a drugie w wodzie, właśnie w naszym Centrum. Nie ma wątpliwości, który rodzaj porodu wygrywa w tym porównaniu – mówi
położna Karolina Raczak-Moroń, która
w swojej pracy odebrała już prawie 400
porodów w wodzie. – Na sali porodowej
gra muzyka relaksacyjna, palą się świe-

foto: Szpital Miejski w Zabrzu

Jakie są zalety porodów w wodzie, dlaczego warto uczęszczać do szkoły rodzenia i jak
skutecznie walczyć z endometriozą, można się było dowiedzieć podczas Dnia Otwartego zorganizowanego w maju
w Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka.

Salę do porodów w wodzie pokazuje prezes Mariusz Wójtowicz
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Zabrzańscy studenci zaprosili na tradycyjne juwenalia

Miasto w studenckich rękach
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Studenckie
świętowanie
rozpoczęło się od meczu
rozegranego na Arenie ZaChcemy pokazać, że
brze. Naprzeciw siebie stachociaż nie ma nas
nęły reprezentacje uczelni
w Zabrzu jeszcze tak
oraz zabrzańskiego samoMecz na Arenie Zabrze
wielu, to utożsamiarządu. Mecz zakończył się
my się z tym miastem
zwycięstwem urzędników 2:0.
i
chcemy
integrować się
– Kibicuję zarówno jednej, jak
Prezentacja oferty wydziałów
w naszym zabrzańskim
i drugiej drużynie. Myślę, że wynik
gronie – podkreśla Sonia
sportowy nie jest w tym wypadku najważDuda z Politechniki Śląskiej,
niejszy. Ważne jest to, że się spotykamy Urszula Mołdysz, przejedna z organizatorek imprezy.
i bawimy. Bardzo się cieszę, że studenc- wodnicząca Samorządu Stukie życie w Zabrzu się rozwija i przybywa denckiego Wydziału Inżynierii Biome- – Gratuluję studentom zabrzańskich
osób, które decydują się na studiowanie dycznej Politechniki Śląskiej. – Przedsta- uczelni kolejnej edycji ich święta. Widziw naszym mieście – mówił podczas me- wiamy koła naukowe z naszych wydziałów, my, że nie tylko korzystają z dydaktyczczu wiceprezydent Zabrza Krzysztof Le- nasze projekty i sprzęt, jakim dysponu- nej oferty swych wydziałów, ale potrafią
jemy. Zachęcamy młodych ludzi do stu- się też bawić. Organizują się sami, jewandowski.
diowania na naszej uczelni, na zabrzań- dynie przy niewielkim wsparciu miasta
skich wydziałach – mówiła studentka. i uczelni, dlatego jestem pod tym więkUczniowie, którzy odwiedzili uczelnię, szym wrażeniem – podkreśla prezymogli zobaczyć jak działa drukarka 3D, dent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
posłuchać wykładów, a przede wszyst- – Mam nadzieję, że ta impreza z roku
kich porozmawiać ze studentami. – Dzię- na rok będzie się rozszerzała. To bardzo
ki takim wizytom wiemy, czego się spo- istotny element życia studenckiego i życia
dziewać za kilka lat – mówiła Aleksandra miasta. Takie imprezy to najlepsza forma
Smolarz, uczennica III klasy gimnazjum. promocji – uważa prof. Arkadiusz Mężyk,
– Od dawna marzę już o tym, żeby rektor-elekt Politechniki Śląskiej.
Alicja Kossowska i Aleksandra Smolarz
SOR
studiować i mieszkać w akademiku – 
uśmiechała się Alicja Kossowska, rówPo meczu studenci przenieśli się do nież uczennica III klasy gimnazjum.
kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. W programie studenckiego święta nie
Roosevelta. Ofertę swych uczelni przy- mogło zabraknąć koncertów. Zagrały
bliżyli tam mieszkańcom studenci Wy- grupy Don’t Do That, After The Sound
działu Inżynierii Biomedycznej, Wydziału oraz Great Line. Gwiazdą wieczoru był
Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału zespół Koniec Świata.
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Den- Zabrzański Student Fest zorganizowany
tystycznym. – Pokazujemy studenckie ży- został po raz drugi. To uzupełnienie orcie w luźniejszej formie. Nie w garniturze, ganizowanych już od lat przez studenna oficjalnych pokazach, tylko tak, jak tów medycyny Medykaliów oraz Igrów,
Koncerty w kampusie przy ul. Roosevelta
wygląda ono na co dzień – podkreślała na które zaprasza Politechnika Śląska. –
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Prezydent Zabrza i przedstawiciele władz Politechniki Śląskiej
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Były koncerty, atrakcje dla
najmłodszych i prezentacje
oferty edukacyjnej poszczególnych wydziałów. Studenci
działających w Zabrzu wydziałów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz Politechniki
Śląskiej zaprosili 6 maja
na Student Fest 2016.
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Czerwiec przynosi ciekawe propozycje dla miłośników rysowania, orkiestr i kwiatów

Festiwalowa wiosna w pełni

Międzynarodowy Festiwal Rysowania przyciąga co roku około tysiąca uczestników

su zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców.
– Z racji jubileuszu planujemy w tym roku
mały przegląd najbardziej lubianych i cieszących się uznaniem publiczności dotychczasowych festiwalowych wydarzeń.
Chcemy też rozwijać atrakcje dla całych
rodzin. Będą pokazy naukowe oraz gry
i zabawy, z których dzieci będą
mogły czegoś ciekawego
fot
się dowiedzieć – zao:
Ig
or
Ci
powiada Czesław
Zdechlikiewicz
z Centrum Organizacji Pozarządowych.
lic

ki

nasi widzowie będą mogli śledzić oba te
wydarzenia – uśmiecha się Arkadiusz
Sowa z Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W ostatni weekend czerwca na jubileuszowy, dziesiąty Festiwal Kwiatów
zaprosi z kolei do Miejskiego Ogrodu
Botanicznego Centrum Organizacji Pozarządowych. W śródmiejskiej
oazie zieleni zaplanowano
koncerty,
spotkania
z poezją, warsztaty
ogrodnicze,
plastyczne i fotograficzne oraz wiele
innych propozycji aktywnego
spędzenia cza-

eś
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Festiwal Kwiatów

foto: UM Zabrze

Hasło przewodnie tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Rysowania
to „Sport”. Uczestnicy rywalizacji przy
sztalugach tradycyjnie już wykonują
rysunki pozujących modeli, a ponieważ organizatorzy nie chcą ograniczać
się do konkretnych dyscyplin, należy
się spodziewać, że prace będą bardzo
urozmaicone. Festiwal przyciąga zwykle
około tysiąca artystów w różnym wieku. Prace laureatów tegorocznej edycji
imprezy zostaną zaprezentowane na
pokonkursowej wystawie w Kopalni
Sztuki przy ul. Hagera 41. Jej wernisaż
zaplanowano na 23 września. Tam też
sprzedawany będzie okolicznościowy
katalog. Głównym organizatorem festiwalu są Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu
i Urząd Miejski.
W niedzielę 12 czerwca czeka nas Zabrzański Festiwal Orkiestr im. Edwarda E. Czernego. Impreza rozpocznie
się o godzinie 14.30 na placu Wolności,
gdzie wystąpi Górnicza Orkiestra Dęta
„Sośnica”. Muzycy przemaszerują następnie na plac Teatralny, gdzie tradycyjnie zaplanowano dalszy ciąg imprezy. Usłyszymy orkiestry górnicze „Makoszowy”, „Piekary-Julian”, „Bielszowice”,
„Bolesław Śmiały”, „Bytom-Miechowice” oraz Zawodową Orkiestrę Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Orkiestrę Dętą PSM I i II st. im. Stanisława
Moniuszki w Zabrzu.
– W tym roku impreza rozpocznie się nieco wcześniej niż zwykle, ponieważ polska
reprezentacja w piłce nożnej gra w tym
samym dniu mecz na mistrzostwach Europy. Dzięki wcześniejszej inauguracji

foto: Igor Cieślicki

Wiosna to w Zabrzu okres
festiwali. Nie inaczej jest w
tym roku. W hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
spotkają się uczestnicy 19.
Międzynarodowego Festiwalu
Rysowania. Na ulicach będziemy mogli podziwiać orkiestry
dęte, a pod koniec czerwca na
Festiwal Kwiatów zaprosi Miejski Ogród Botaniczny.

Orkiestry dęte zagrają 12 czerwca
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Filharmonia Zabrzańska, czyli przybliżamy działające w Zabrzu instytucje kultury
Warto wiedzieć

Zachwycają
amatorów
i koneserów

W kalendarz wydarzeń kulturalnych na stałe wpisał się Koncert Noworoczny

Jest jedną z zaledwie trzech
w regionie. Za sobą ma już
66 sezonów muzycznych. Filharmonia Zabrzańska bez
wątpienia należy do wizytówek naszego miasta. Wiedzą
o tym zarówno zabrzanie, jak
i wielbiciele muzyki z odwiedzanych przez orkiestrę miast
całego świata.
– Zagraliśmy wiele tysięcy koncertów o różnej randze, z różnymi programami. Do każdego z nich podchodzimy z pasją i dbamy
o najwyższy poziom artystyczny – podkreśla
Sławomir Chrzanowski, od 1990 r. dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Zabrzańskiej. – Orkiestra w tej chwili liczy 60
osób. To orkiestra symfoniczna średniego
typu, która jest w stanie zagrać 90 procent
repertuaru ogólnoświatowego – dodaje.
W czerwcu zabrzańscy filharmonicy
kończą 66. sezon artystyczny. Nie zabra-
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kło w nim oczywiście Koncertu Noworocznego, który na stałe wpisał się już
do kalendarza najważniejszych wydarzeń artystycznych w naszym mieście.
Muzycy tradycyjnie uświetnili obchody
Święta Miasta. W repertuarze znalazły
się cieszące się ogromnym zainteresowaniem koncerty edukacyjne dla dzieci
i młodzieży. A to tylko niewielki wycinek
działalności orkiestry, która zaprasza
melomanów zarówno do swojej siedzi-

Zabrzańska orkiestra
powstała jako Filharmonia
Górnicza Związku Zawodowego Górników. Zasadniczym celem jej działalności
było początkowo propagowanie i popularyzacja
muzyki wśród klasy robotniczej śląskich zakładów
pracy.
Koncert oficjalnie inaugurujący działalność orkiestry odbył się 29 października 1950 r.
W nowej siedzibie artyści
zagrali pierwszy koncert
12 maja 2010 r.
Zespół Filharmonii Zabrzańskiej tworzy obecnie
60 muzyków.
Artyści dają co miesiąc
średnio dziesięć koncertów. W sezonie artystycznym zespół przygotowuje
około 20 programów
symfonicznych, 5 oratoryjnych, kilka rozrywkowych,
oraz 10 osobnych programów w cyklicznej akcji dla
dzieci i młodzieży.

Niezwykle efektowne wnętrza nowej siedziby Filharmonii Zabrzańskiej
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foto: UM Zabrze

foto: Igor Cieślicki

Filharmonia Zabrzańska
jest jedną z trzech w naszym województwie. Pozostałe działają w Częstochowie i Katowicach.

wokół nas

W dawnej bibliotece
Od maja 2010 r. Filharmonia Zabrzańska ma do dyspozycji nową
siedzibę, która przygotowana została przy ul. Park Hutniczy. Remont pochodzącej z 1911 r. dawnej biblioteki Donnersmarcków
i stworzenie w niej sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia
zajął trzy lata i kosztował ponad 9,5 mln zł. Prawie 6 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę dołożył samorząd. Na klimatyzowanej widowni może teraz
zasiąść prawie 200 słuchaczy.

Zdaniem muzyków
Monika Kampa,
wiolonczelistka

foto: Renata Matysik

– Jestem w zespole od czterech lat. Każdy
muzyk po
studiach marzy
o tym, żeby
grać. Akurat
tutaj zwolniło się miejsce. Był
egzamin wstępny i się dostałam. To nie jest typowe miejsce
pracy, jest bardzo specyficzne.
Klimat jest świetny, dobrze się
dogadujemy, mamy zgrany
zespół. Każdy daje z siebie tyle,
ile może. Są efekty, bo mamy
publiczność, są stali bywalcy, którym się podoba to, co
robimy. Bardzo dobre jest to,
że mamy muzyków w różnym
wieku. Można się wiele nauczyć
od starszych kolegów.
Damian Matejczyk,
klarnecista
– Pracuję
w Filharmonii
Zabrzańskiej od
listopada 1988
roku. Orkiestra
zmieniła się
przez te lata.
Przyszedłem w momencie, kiedy
były różne pomysły co do jej
dalszego funkcjonowania. Teraz
sytuacja jest stabilna, tym bardziej, że mamy siedzibę z prawdziwego zdarzenia. Poprzedni
budynek w żaden sposób nie
spełniał oczekiwań ani widzów,
ani naszych. Jednym z atutów
pracy u nas jest atmosfera. Nie
ma konfliktów i myślę, że jesteśmy zespołem zgranym.

foto: Renata Matysik

Ktoś inny powie, że ważne jest tournée zespołu po Japonii w 1996 roku. To było dziewięć wspaniałych koncertów. Ale również
wspaniałe gale graliśmy w najważniejszej
dla każdej orkiestry sali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Każdy koncert jubileuszowy to również ważne wydarzenie
– zwraca uwagę Sławomir Chrzanowski.
– Sezon 2009/2010 przyniósł nam wielkie
wyzwanie związane z muzyką do filmów
Disneya. Mieliśmy szereg koncertów w całym kraju. Ktoś mógłby powiedzieć „fajna
robota”, bo co trudnego może być w muzyce ze znanych bajek. Ale to tylko z pozoru tak wygląda. Koncerty są realizowane
z wielkim rozmachem. Trudność polega
nie tylko na opanowaniu materiału muzycznego, a są to duże, kilkunastominutowe suity z filmów. My to gramy do filmu
prezentowanego na dużym telebimie.
Trzeba więc wszystko idealnie zsynchronizować z obrazem – tłumaczy.
Sławomir Chrzanowski podkreśla, że
jako szef orkiestry musi być czuły na zapotrzebowanie widza, bo to on jest najważniejszy. – Każda instytucja artystyczna
obroni się w repertuarze łatwym, lekkim
i przyjemnym. Takich koncertów i zamówień mamy mnóstwo. Realizujemy je
z ogromną pasją, zawsze na najwyższym
poziomie wykonawczym. Współpracujemy z wykonawcami muzyki pop, muzyki
rozrywkowej, ale tylko z tymi najwyższego
lotu. Pewnych granic nie przekroczymy
dlatego, że jako instytucja odpowiedzialna za kulturę wysoką, musimy taką kul-

foto: UM Zabrze

by, jak i na liczne koncerty wyjazdowe.
– W kraju jesteśmy znani z udziału w różnych galach operowych i operetkowych.
Uczestniczymy regularnie w międzynarodowych Festiwalach Muzycznych(Busko
Zdrój, Kiepura Festiwal w Krynicy, Ave Maria w Czeladzi, Beethovenowski w Głogówku, Silesia - Pradziad w Kędzierzynie i wielu
innych). Myślę, że skoro jesteśmy cały czas
zapraszani do udziału w tego typu dużych,
międzynarodowych projektach, to sprawdziliśmy się już i wiadomo, że można polegać na naszej jakości – uśmiecha się
dyrektor Sławomir Chrzanowski.
Repertuar orkiestry preferuje utwory
klasycyzmu i romantyzmu. Muzycy chętnie sięgają także po dzieła współczesne,
szczególnie kompozytorów szkoły śląskiej. W stałych cyklach prezentowane
są estradowe wykonania oper i operetek. Filharmonia ma w repertuarze kilka
różnych programów z muzyką popularną, filmową, jazzową, musicalową, dixielandową i rozrywkową.
Na przestrzeni lat z zabrzańską orkiestrą
koncertowali najwybitniejsi artyści z kraju i zagranicy, m.in. Wiesław Ochman,
Andrzej Hiolski, Grażyna Brodzińska,
Piotr Paleczny, Krystian Zimerman, Waldemar Malicki, Halina Czerny-Stefańska,
Małgorzata Walewska, Grzegorz Fitelberg czy Karol Stryja. Muzycy zachwycali
publiczność na różnych kontynentach.
– Myślę, że warty odnotowania jest koncert
w Berlinie w 2001 roku, z okazji obchodów
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

turę promować. Nawet podczas koncertów lżejszego kalibru, zawsze staramy się
przemycić rzeczy wartościowe artystycznie, trudniejsze w odbiorze. Taki repertuar
przyjemnie jest grać, ale każdy zespół rozwija się przy repertuarze najtrudniejszym,
który nie zawsze jest łatwy w odbiorze,
jak i w wykonaniu. Staramy się to wyważyć i połączyć – podsumowuje Sławomir
Chrzanowski. 
SOR
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lekcja historii
Piłka nożna w Zabrzu w pierwszych latach po II wojnie światowej (część II)

Polska piłka na dawnym
niemieckim Górnym Śląsku
Nie bez powodu dla opisania wydarzeń po 1945 r. używam
określenia „polska piłka nożna”. Wynika to z faktu, że jednym z założeń dla organizujących się klubów sportowych
(ale także i innych form stowarzyszeń) było możliwie jak
największe uczestnictwo w nich Polaków przy utrzymywanym przez władze zakazie tworzenia stowarzyszeń przez
osoby pochodzenia niemieckiego.
Oficjalna instrukcja dla organizujących się w 1945 r. klubów sportowych
zawierała m.in. następujące zapisy:
„Do załączonej karty zgłoszenia zawodnika należy dołączyć zaświadczenie polskości wystawione przez
miejscową władzę administracyjną.
[…] Niezależnie od tego Zarząd Klubu
osobiście odpowiedzialny jest za nieskazitelność zgłoszonych zawodników
pod względem narodowościowym.
Zgłoszenia zawodników należy przyjmować z całą ostrożnością, ażeby unikać przemytu elementu niemieckiego
do polskich klubów”.
W Zabrzu oraz miejscowościach sąsiednich, przed 1921 i 1945 r. wchodzących w skład Niemiec, kwestie
narodowościowe w sporcie sprawiały
sporo problemów. Wielu z tutejszych

szanie elementu niemieckiego”, czym
chciano pozbawić ich prawa korzystania z usług miejscowych graczy.
Sprawy narodowościowe rodziły także
wiele problemów natury czysto formalnej. Zgłaszani do gry piłkarze często nie posiadali ważnych dokumentów
tożsamości (dotychczasowe – niemieckie – były nieważne), co utrudniało założenie im kart piłkarza. Był to zresztą
problem dość kosztowny, ponieważ
władze związkowe mogły nakładać
kary na kluby wystawiające do gry piłkarzy bez ważnych dokumentów tożsamości. Ciekawie wybrnęli z tej sytuacji piłkarze RKS Ludwik, którzy przed
meczami legitymowali się przepustkami na teren zakładu pracy. Z czasem
sposób ten był praktykowany przez
większość zakładowych klubów.

foto: ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Swoi i obcy

mieszkańców było bowiem autochtonami lub pochodzącymi z rodzin mieszanych Ślązakami, mówiącymi po
niemiecku lub w gwarze śląskiej. Antyniemiecka nagonka z 1945 r. i coraz
częstsze konflikty między miejscowymi a przybywającymi na Górny Śląsk
kresowianami sprawiały, że nieraz kluby musiały odpierać zarzuty o „zrze-
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Nową jakość, ale też nową sytuację
społeczną, w śląskiej piłce wprowadzały kluby, w których składzie przeważali tzw. repatrianci lub osoby
przybywające tu z nakazem pracy,
głównie z Małopolski i Polski centralnej. Szczególnie dużo takich klubów
powstawało w Bytomiu, a tamtejsze
drużyny same siebie nazywały „kresowymi” (szczególnie Polonia i Kolejowy
KS, których skład stanowili w większości lwowiacy). Nie bez znaczenia
były w tym przypadku także konflikty
społeczne. Kluby „kresowe” tworzyli
głównie urzędnicy, kupcy i rzemieślnicy, podczas gdy piłkarzami miejscowych RKS-ów byli głównie robotnicy
zatrudnieni w zakładzie przemysłowym, który się klubem opiekował.
Wszystko to sprawiało, że mecze między nimi miały specjalny podtekst.
W Zabrzu był on tym głębszy, że kilku
czołowych piłkarzy KS Zabrze jesz-
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cze przed rozpoczęciem rozgrywek
przeniosło się do Bytomia, osłabiając
organizujący się klub. Co prawda Polonia Bytom została dopuszczona do
rozgrywek centralnych, zaś KKS sporo meczów oddawał walkowerem ze
względu na zdekompletowanie składu, wobec czego nie było zbyt wielu
sposobności do spotkań z drużynami
z Zabrza. Zachowały się jednak sprawozdania z meczów drużyn „kresowych” z zespołami z Sośnicy czy Zbrosławic, które kończyły się regularną
wojną na boisku. W Zabrzu, prócz
wspomnianego KS Zabrze (od 1946 r.
jako KS Zjednoczenie), klubem zrzeszającym największą ilość osób spoza
Śląska był RKS Huty Zabrze.
Jedną z najgłośniejszych boiskowych
awantur na tle narodowościowym
było pobicie 14 kwietnia 1946 r. piłkarza RKS kop. Mikulczyce, Wiśniowskiego, przez piłkarzy i kibiców RKS Huta
Zabrze. Doszło do tego, ponieważ Wiśniowski miał się odnieść do jednego
z piłkarzy Huty, niejakiego Magiery,
słowami: „Ty polska świnio”. Sprawą
zajął się nie tylko OZPN, ale też Urząd
Bezpieczeństwa, który przesłuchał
piłkarzy i innych świadków zdarzenia.
Mikulczyczanie twierdzili, że do obrazy ze względu na narodowość nie
doszło, a Wiśniowski miał powiedzieć
do Magiery: „Ty pieruńska świnio”.
Urząd tłumaczenia przyjął, jednak nie
obyło się bez kary dla piłkarza, który
został zdyskwalifikowany. W tym tragikomicznym z dzisiejszego punktu
widzenia zajściu ucierpiał także sędzia zawodów o nazwisku Jung, który
zdaniem działaczy Huty Zabrze był
winny całemu zajściu, albowiem nie
zareagował na obraźliwe słowa Wiśniowskiego i nie usunął go z boiska,
ponieważ „znajomość przez niego
j. polskiego jest bardzo słaba”. Również jego ukarano dyskwalifikacją.

Bywało niebezpiecznie
Meczami podwyższonego ryzyka
pomiędzy „swoimi” i „obcymi” były
również spotkania między sąsiednimi
miejscowościami czy wsiami, a szczególnie nerwowo bywało w starciach
z drużynami spod Bytomia. W samym
tylko 1947 r. doszło do kilku awantur
z udziałem piłkarzy i kibiców. W październiku tegoż roku doszło do awantur w Rozbarku po meczu z górnikami
kopalni Jadwiga z Biskupic. Po brutalnym faulu na Grabku z Biskupic sędzia nie przerwał zawodów (pomimo
otwartego złamania, jakiego doznał
piłkarz). W stronę protestujących
działaczy i piłkarzy z Biskupic poleciały kamienie i butelki, kamieniami zo-
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Damian Halmer
Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

Po latach nadal te same kształty
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się w centrum naszego miasta...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia budynek przy ul. Wandy 7. Po latach
jego bryła wygląda nadal tak samo. Na elewacji przybyło jedynie szyldów
działających tu punktów usługowych. A na samej ulicy pojawiły parkujące
samochody.

GOR

Budynek przy ul. Wandy 7 na archiwalnej fotografii

foto: Igor Cieślicki

stał obrzucony także autobus, którym
wracali z meczu. W ten sam sposób
uszkodzono również samochody ciężarowe piłkarzy Zjednoczenia Zabrze
i Huty Zabrze wracających z meczu
w Bobrku (w tym ostatnim przypadku okazało się, że kamieniami rzucali
juniorzy tamtejszego klubu Liniarnia
Bobrek).
Do jednych z największych zamieszek na zabrzańskich boiskach doszło
1 czerwca 1947 r. podczas meczu pomiędzy RKS Huty Zabrze a drużyną
Kopalnianego KS Rozbark. Po jednej
z ostrych akcji doszło do starcia pomiędzy Edwardem Koszem z Zabrza
i Engelbertem Strzewiczkiem z Rozbarku. Po wymianie uprzejmości zawodnik gospodarzy uderzył Strzewiczka,
a następnie niemal cała drużyna Huty
ruszyła w pogoń za uciekającym, nieco zamroczonym po ciosie, piłkarzem.
Wywiązała się trwająca kilkadziesiąt
minut bójka, w której udział brali piłkarze, działacze i kibice obu klubów,
a nawet sędzia liniowy (był nim jeden
z działaczy RKS Huta), który drzewcem
od chorągiewki pobił jednego z piłkarzy gości. Co ciekawe – w bójce uczestniczyli także piłkarze i kibice RKS-u
Concordia Zabrze. Nie wiadomo jednak po czyjej byli stronie, ponieważ zarówno KKS, jak i RKS Huta wymieniają
ich jako napastników (kibice Concordii
mieli m.in. znieważyć i próbować pobić
prezesa hutniczego klubu). Sytuację
uspokoiła dopiero przybyła po kilku
minutach milicja, która musiała dodatkowo eskortować piłkarzy z Rozbarku
i „bocznymi drogami wyprowadzić,
gdyż grupy wyrostków czekały z kamieniami na ulicach”.
Warto również wspomnieć tu o pewnych wydarzeniach związanych z pomysłem rozegrania w lipcu 1948 r. towarzyskich derbów Mikulczyc pomiędzy drużynami GZKS (wcześniej RKS)
Ludwik a GZKS Kop. Mikulczyce. Mecz
ten miał być zaczynem do pogodzenia
się zwaśnionych zespołów z tej samej
gminy i planowanej przez działaczy
fuzji. Ostatecznie jednak nie doszedł
do skutku ze względu na zbyt wielkie
ryzyko. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Związku Zawodowego Górników stwierdził, że „nie należy w interesie zdrowia sportowców i moralności sportowej dążyć do rozegrania
tego rodzaju meczu, który miast zgody
mógłby spustoszyć wysiłki w kierunku
sfuzjowania obu klubów”. Ostatecznie do fuzji doszło, choć przy sporych
awanturach, a część niezadowolonych
piłkarzy na znak protestu odeszła
z klubów jeszcze przed oficjalnym połączeniem. Kilku z nich założyło w tym
samym roku LZS w Grzybowicach.

Po latach gmach wygląda z zewnątrz bardzo podobnie
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Sport
Nowy prezes Górnika

Bartosz Sarnowski na trybunach Areny Zabrze

Związany wcześniej z Lechią Gdańsk Bartosz Sarnowski został
nowym prezesem Górnika Zabrze. Na stanowisku tym zastąpił
odwołanego przez Radę Nadzorczą klubu Marka Pałusa.
Bartosz Sarnowski z wykształcenia jest prawnikiem. Specjalizuje się
w prawie korporacyjnym, handlo-

wym i sportowym. Zarządzał spółkami kapitałowymi oraz działami prawnymi spółek korporacyjnych Przed

Na czas EURO rusza projekt Arena Zabrze 2016
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Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
coraz bliżej. Kibice futbolu już szykują
się na miesiąc intensywnych emocji.
Choć wielu chciałoby przeżyć ten czas,
kibicując naszej reprezentacji na francuskich stadionach, to tylko nieliczni
mogą sobie na to pozwolić. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, na Arenie Zabrze powstanie
plenerowy Sport Pub.
Promenada Areny Zabrze przemieni się
na miesiąc w Sport Pub już 10 czerwca.
W rejonie białej kasy nr 1, na wolnym
powietrzu, przygotowana zostanie
przestrzeń z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Staną tutaj parasole chroniące
przed słońcem, wiatrem i deszczem.
Swoje miejsce znajdą też amatorzy leżakowania. W specjalnie wydzielonym
sektorze, pod palmami, ulokowane
zostaną leżaki. Dzieci będą mogły pobawić się m.in. na dmuchanym zamku.
Sport Pub będzie czynny w weekendy
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od godziny 12, a w pozostałe dni tygodnia od 14. Na promenadzie wewnętrznej Areny Zabrze, w całkowicie
osłoniętej przed opadami części, utworzona zostanie przestrzeń, gdzie najważniejsze będzie kibicowanie. Nawet
400 osób będzie mogło każdego dnia
wspólnie oglądać zmagania europejskich drużyn. Nie zabraknie oczywi-

ście dostępu do przekąsek i napojów.
Organizatorzy projektu zapowiadają
wiele atrakcji i konkursów z nagrodami. Co ciekawe, do współpracy udało
się namówić aż pięć browarów, w tym
dwa zagraniczne, w związku z czym zarówno na promenadzie wewnętrznej,
jak i zewnętrznej degustować będzie
można piwo z Polski, Czech i Niemiec.
Przypomnijmy, że reprezentacja Polski
swój pierwszy mecz na mistrzostwach
Europy we Francji rozegra 12 czerwca
o godzinie 18. Będzie to spotkanie z Irlandią Północną. Trzymamy kciuki!

GOR

Plenerowy Sport Pub powstanie od strony ul. Roosevelta
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foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Nastawiam się na pracę

laty pełnił funkcję prezesa Akademii
Piłkarskiej Lechii Gdańsk. Od maja
2012 r. był członkiem zarządu Lechii
Gdańsk. W styczniu 2013 r. został
prezesem klubu. Funkcję tę pełnił do
sierpnia 2014 r.
– To człowiek pozytywnie zakręcony
na punkcie piłki nożnej – podkreślał,
przedstawiając nowego prezesa, Tomasz Młynarczyk, przewodniczący
Rady Nadzorczej klubu.
– Aplikację do Zabrza złożyłem po ostatnim
meczu, po spadku Górnika – mówił podczas konferencji prasowej Bartosz Sarnowski. – Staram się patrzeć na to w ten
sposób, co należy zdziałać, co zrobić. Jestem nastawiony na pracę i podchodzę do
niej z optymizmem. Górnik to trudniejsze
zadanie, niż Lechia, ale ze względów sportowych – zaznaczał nowy prezes.
Podczas konferencji mowa była o najważniejszych celach dla Górnika Zabrza.
To głównie rozwój systemu szkolenia
młodzieży, zbudowanie nowoczesnego ośrodka szkoleniowego, stworzenie
silnej grupy biznesowej wokół klubu,
propagowanie masowego kibicowania
Górnikowi. 
GOR

sport
Zabrzańscy szczypiorniści wywalczyli trzecie miejsce w Pucharze Polski

Mocne zakończenie sezonu

Ostatnim turniejem
dla Mariusza Jurasika w roli zawodnika
stał się rozgrywany
21 i 22 maja
w Warszawie Final
Four
Pucharu Polski.
Oprócz Górnika
Zabrze do tur-

foto: Jerzy Przybysz

Piąte miejsce w rozgrywkach
superligi i trzecie w Pucharze Polski. Tak zakończyli sezon szczypiorniści Górnika
Zabrze. Turniej Final Four był
ostatnią okazją, by w roli zawodnika zobaczyć Mariusza
Jurasika. Legenda polskiej piłki ręcznej zamierza poświęcić
się już tylko pracy trenerskiej.
Karierę zawodniczą podsumował mocnym akcentem,
strzelając w dwóch meczach
aż 15 bramek.
Górnik Zabrze kontra Orlen Wisła Płock

w rozgrywkach ligowych, zabrzanie
dosłownie zamurowali bramkę nad
wyraz szczelną obroną. W fantastycznej dyspozycji był Mateusz
Kornecki, który bronił praktycznie każdy rzut. Górnicy kontrolowali grę i mecz skończył się wynikiem 33:27 dla
naszej drużyny.

liśmy na pudle. Odczucia co do ostatniego meczu może przyjdą dopiero, gdy odpocznę. Teraz jestem zmęczony, zarówno
jako zawodnik, jak i trener – mówił po zakończeniu pucharowej batalii Mariusz
Jurasik, który strzelił sześć bramek
w pierwszym meczu i dziewięć w drugim. W efekcie otrzymał tytuł Najcenniejszego Zawodnika Turnieju.

foto: Jerzy Przybysz

n i e j u
zakwalifikowały się
drużyny Vive Tauron Kielce, Stal Mielec
i Orlen Wisła Płock. Z zawodnikami tej ostatniej
zmierzyli się zabrzańscy
szczypiorniści w pierwszym starciu. Górnik minimalnie uległ wicemistrzom
Polski 27:29 i dzień później
w walce o trzecie miejsce
w Final Four zmierzył się ze
Stalą Mielec.
Jak w najlepszych meczach

– Cieszę się, że zajęliśmy trzecie miejsce.
Gdzieś tam po cichu
liczyliśmy na finał,
ale z Płockiem
zagraliśmy
słabiej
niż dot y c h czas. Brakowało nam
skutec zności.
Fajnie, że byliśmy w Final Four
i super, że skończy-

Przypomnijmy, że Mariusz Jurasik występował na przestrzeni lat
m.in. w barwach Wisły Płock i Vive
Tauron Kielce. Mając 21 lat, zadebiutował w seniorskiej kadrze narodowej.
W reprezentacji zagrał 207 razy, zdobywając 701 bramek. W dorobku ma medale mistrzostw świata z 2007 i 2009
r. Wystąpił na igrzyskach olimpijskich
w Pekinie. Pod koniec 2012 r. trafił do
Zabrza. Z czasem został asystentem
trenera, a później grającym trenerem.
Gratulujemy niezwykłej kariery i życzymy dalszych sukcesów w roli szkoleniowca!

WG
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Sport
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizowali najlepsi polscy gimnastycy

– Udało nam się tak dużą imprezę zorganizować po raz pierwszy po połączeniu
dwóch głównych gimnastycznych związków sportowych. Zawodnicy startowali
w sześciu dyscyplinach i każdy z widzów
mógł wybrać coś dla siebie. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, co dobrze wróży
przed mistrzostwami Europy – mówi Barbara Stanisławiszyn, prezes Polskiego
Związku Gimnastycznego.
Turniej, będący Indywidualnymi Mistrzostwami Polski Seniorów i Juniorów
w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn, Gimnastyce Artystycznej, Trampolinie i Skokach na Ścieżce przyciągnął
do Zabrza krajową czołówkę. Na macie,
drążku, równoważni czy w skoku przez
konia zaprezentowało się ponad czte-

rysta osób reprezentujących trzynaście
klubów. Dużą grupę stanowili w tym
gronie młodzi adepci gimnastyki.
– Ćwiczeniami zajmuję się od dziewięciu
lat. Nie da się nagle zrezygnować z codziennych treningów, nawet gdy przydarzą
się jakieś kontuzje. Szczególnie, gdy jest pewien rodzaj pasji i to się po prostu kocha.
Na trzynaście zespołów jesteśmy piąte,
więc nie jest źle – oceniała swój udział
w zabrzańskich zawodach Nicola Hyżyk
z klubu UTS „Akro-Bad” z Warszawy.
Podczas gimnastycznego święta w Zabrzu rozdano 90 kompletów medali.
Wśród zabrzańskich „iskierek” najlepiej
wypadli Maciej Nowak, Oliwia Łuka, Barbara Sikora i Martyna Szerszeń.

WG
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Rywalizacja toczyła się w sześciu dyscyplinach

foto: Igor Cieślicki

Festiwal Sportów Gimnastycznych „Pol-Gym” przyciągnął do
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu ponad
czterystu najlepszych w kraju zawodników i zawodniczek.
Rywalizacja toczyła się w sześciu konkurencjach.

foto: Igor Cieślicki

Gimnastyczne zmagania

Popisy gimnastyków robiły duże wrażenie

sport
Za nami Międzynarodowy Festiwal Tańca Zabrze 2016

foto: Jerzy Przybysz

Ponad dwieście par z kilkunastu krajów Europy wystąpiło w hali „Pogoń”
podczas Międzynarodowego Festiwalu
Tańca Zabrze 2016. Dziewiętnasta edycja jednej z najwyższych rangą imprez
tanecznych na świecie odbyła się 15 maja.

foto: Jerzy Przybysz

Najlepsze pary turnieju

dla siebie w interpretacji brazylijskiej
samby,
kubańskiej
rumby czy hiszpańskiego paso doble
okazała się para czeska Radek Mucha,

P

Jana Griszczenko.
Czwarte miejsce
w tej kategorii
wywalczyła najlepsza para polska Adam Fedko,
Joanna Fedko.
fot
– Turniej jest międzyo:
Je
rz
y
P
narodowy, przyjechali najlepsi, więc było
dużo emocji
na
parkiecie i zarazem pola do
sportowej
rywalizacji.
To wielkie wyróżnienie
dla
nas, że mogliśmy
reprezentować nasz
kraj w tak ważnej tanecznej imprezie – mówili zgodnie po
turnieju Joanna i Adam Fedko.
W klasie standard najlepsze walce i tanga w Zabrzu zaprezentowała litewska
para Edgaras Baltaragis, Indre Kucinskaite. Drugie miejsce przypadło znanemu z telewizyjnego „Tańca z gwiazdami” Jackowi Jeschke, który wystąpił
w parze z Hanną Żudziewicz. W czołowej szóstce znalazły się jeszcze trzy inne
polskie pary. Zabrzańskie święto tańca
prowadziła Iwona Pavlović. 
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Na parkiecie w ognistych tańcach latynoamerykańskich oraz w standardowych, w najwyższej klasie WDSF adult
open, zaprezentowali się przedstawiciele Czech, Słowacji, Danii, Litwy, Ukrainy,
Serbii, Mołdawii, Włoch, Austrii, Niemiec, Rumunii, Węgier i Hiszpanii. Klasą

fot
o:
Je
rz
y

z
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rz

Taneczny żar
na parkiecie
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – wyższy duchowny, 5 –
urzędnik ogłaszający rozporządzenie
króla, 8 – sprawiedliwy tłuszcz, 9 – nonsens, 10 – presja, 11 – tkanina na wsypy, 12
– amerykański renifer, 14 – stolica Angoli,
16 – Egejskie lub Bałtyckie, 19 – jednoślad
bez silnika, 21 – magazyn, przechowalnia
towaru, 22 – odzienie, 23 – świecąca reklama nad sklepem, 24 – metalowe odpadki, 26 – stróż, 28 – pensja inwalidy, 29
– produkt ze śmietany, 30 – przedsiębiorstwo lub powieść Grishama, 33 – skąpy
strój kąpielowy, 35 – podobno „wszyscy
… to jedna rodzina”, 37 – złamała ją kózka, 38 – potocznie o iglastych krzewach
i drzewach, 39 – towarzyszył mu giermek,
40 – prymitywny pług, 41 – węgierska potrawa z mięsa, 42 – zmartwienia.

1

Pionowo: 1 – na tej pozycji grał Hubert
Kostka, 2 – duże, czarne ptaki, 3 – na nim
zwycięzcy, 4 – dyktator III Rzeszy, 5 – ciężarki do ćwiczeń, 6 – słuszność, 7 – ortograficzny sprawdzian, 13 – równolatek, 15
– autorka „Medalionów”, 17 – pozostałości z jabłek, 18 – rycerz z Maszkowic, 20 –
trzy minuty na ringu, 21 – baśniowy skarbiec, 25 – kiwanie na boisku, 27 – atrybut
krawcowej, 30 – końcówka wyścigu, 31 –
zakaźna choroba świń, 32 – fotograficzny
lub ortodontyczny, 34 – ojczyzna Odyseusza, 36 – złe, które nie śpi.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Bez ludzi i raj się znudzi”, nagrody otrzymują: Anna Witoń i Kamil Bomba – poczęstunek
w restauracji Śląskie Rancho oraz Alicja Steppa – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór
nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 czerwca.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Krystyna Włodarczyk – poczęstunek w McDonald’s, Zygmunt Niedbała – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Marta Musioł – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Jałowiec, autorką cytowanego wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, a myśl
Ignacego Krasickiego brzmi: „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”.
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Rozwiązania nr 6 (254)
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(imię i nazwisko)
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F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do
24 czerwca pod adresem: Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 6/2016
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 24 czerwca. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia budynek ZS nr 20 po termomodernizacji. Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, otrzymuje Wioleta
Ziober, którą prosimy o kontakt z redakcją do
24 czerwca.

ROZRYWKA

Stół milczenia

3

SiedZimy pRzy stOle milczEnia.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

GasNą naM gesty i twarze,

SPONSORZY NAGRÓD

tylKo oczy tlą się jeSzczE.
Łzy spaDając
ukłaDają się w słowa,
które chcIeliByśMy Usłyszeć.

Z 15 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 24 czerwca.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

atrybut króla,
jego liść na kanadyjskiej fladze,
sąsiad Pawła z wiersza Fredry,
budowla w holenderskim krajobrazie,
kościelna klątwa,
zakole rzeki,
noszony najczęściej na lewym przegubie,
antrakt.

6

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 24 czerwca.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Umberto
Eco, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 24 czerwca.
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Kultura
Ogromne zainteresowanie akcją zachęcającą do odwiedzania polskich teatrów

W ciągu zaledwie półtorej godziny rozeszły się wejściówki
na zabrzańską odsłonę akcji
„Bilet za 400 groszy”. Przypomnijmy, że w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia
Teatr Nowy zaprezentował
w maju monodram „Lady M”
oraz spektakl „Matki”. Tymczasem w czerwcu czeka nas
kolejna już w tym sezonie
premiera.
Pomysłodawcą i koordynatorem akcji
jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego. W ubiegłym roku cena
biletu wynosząca 250 groszy nawiązywała do okrągłej rocznicy istnienia teatru publicznego w Polsce. W tym roku
odwoływała się do rocznicy śmierci dramatopisarza wszech czasów – Williama
Shakespeare’a. Sprzedaż wejściówek
ruszyła 14 maja i tego samego dnia...
się zakończyła.

Spektakl „Knajpa”

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Bilety po 400 groszy rozeszły się w ciągu zaledwie półtorej godziny

– Bilety na obydwa przedstawienia wyprzedały się w półtorej godziny. A trzeba
pamiętać, że mamy tylko jedno okienko
kasowe – uśmiecha się Paweł Janicki
z Teatru Nowego.

Do akcji przyłączyło się 90 teatrów
publicznych z całej Polski. Podobnie
było przed rokiem. – Zależało nam, aby
w wyjątkowym roku dla polskiego teatru
otworzyć się na nową publiczność i zaprosić ją do miejsca, które ma w Polsce
szczególne znaczenie. W swojej historii
teatr wielokrotnie udowadniał, zwłaszcza w momentach najtrudniejszych, że
jest przestrzenią wspólną, przestrzenią,
w której szczerze dyskutuje się o sprawach najważniejszych – podkreśla Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego.
Tymczasem w zabrzańskim teatrze,
choć lato tuż, tuż, atmosferze daleko
do wakacyjnej. Trwają bowiem przygotowania do zaplanowanej na 18 czerwca kolejnej już w tym sezonie premiery.
Repertuar naszej sceny wzbogaci się
tego dnia o spektakl Michaela McKeevera „Hotelowe manewry” w reżyserii Marcina Sławińskiego. To klasyczna
farsa, której akcja rozgrywa się w 1942
r. w hotelu, gdzie ma odbyć się uroczysty koncert dla wyjeżdżających na
front żołnierzy. Wydaje się, że wszystko zaplanowane jest w najdrobniejszych szczegółach. Szybko okazuje się
jednak, że to tylko pozory... Na scenie
wystąpią m.in. Anna Konieczna, Danuta Lewandowska, Joanna Romaniak,
Renata Spinek, Grzegorz Cinkowski,
Dariusz Czajkowski, Marian Kierycz
i Krzysztof Urbanowicz. 
WG

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Długa kolejka po bilety za grosze

Monodram „Lady M”

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

Telefon całodobowy:

519 712 055
z poświęceniem, godnością i empatią
Firma Pogrzebowa Sacrum to miejsce, w którym załatwicie
Państwo wszystkie formalności związane z pogrzebem i całą
oprawą uroczystości, bez dodatkowych kosztów, mieszcząc się
w kwocie zasiłku ZUS, zawsze indywidualnie przystosowane
do życzeń rodziny. Dzięki najnowocześniejszemu zapleczu
technicznemu, doświadczeniu personelu, empatii i ciepłym
kontaktom interpersonalnym zapewniamy Państwu solidne,
profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.
Wyręczamy rodzinę w załatwianiu wszystkich formalności
urzędowych. Dysponujemy piękną oprawą kwiatową, nasze wieńce,
palmy i wiązanki są dostojne i zawsze ze świeżych kwiatów.
Mamy do dyspozycji trębacza, który dźwiękiem trąbki podkreśli
doniosłość uroczystości. Aby okazać szacunek i wsparcie
rodzinie pogrążonej w smutku, od firmy, zupełnie bez opłat,
oferujemy Państwu piękną, okazałą palmę na trumnę.
Dowóz na uroczystość i odwiezienie po niej najbliższych
dużą, wygodną limuzyną.
Objęliśmy swoją opieką cmentarz kościoła św. Anny. W trosce o jego
historyczną wartość dla zabrzan dokładamy wszelkich starań,
aby go odrestaurować. Chcemy pokazać jego świetność, ale

Zabrze, ul. Wolności 228
tel. 32 271 52 27
www.firma-sacrum.pl

i zmodernizować pod okiem najlepszych fachowców tak, aby
rodziny poszukujące grobów swoich bliskich mogły je odnajdować
bez problemu.
Opinie o nas są najcenniejszą inspiracją w dążeniu do perfekcji
wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Ponadto oferujemy opiekę nad grobami okolicznościowo
i całorocznie.
Nasze Zabrze Samorządowe 6/2016
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