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Wracamy do Ekstraklasy!
Po rewelacyjnej końcówce sezonu
Górnik Zabrze wywalczył awans
do Ekstraklasy. Igor Angulo (po prawej),
który zdobył dla Trójkolorowych
17 bramek, został królem strzelców
rozgrywek. Gratulujemy!

wokół nas
W naszym mieście będzie meta jednego z etapów najważniejszego wyścigu kolarskiego w Polsce

foto: Szymon Gruchalski

Tour de Pologne wjedzie do Zabrza!

takie są liczby:
Trasę wyścigu zaprezentowano podczas gali na torze w Pruszkowie

– Wyścig wjedzie na rundę miejską przez
rondo Sybiraków, następnie pojedzie ulicą
de Gaulle’a, skręci w lewo w Roosevelta, na
niewielkim rondzie w ciągu ulicy Roosevelta
pojedzie w lewo w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej, którą dojedzie z powrotem
do ronda Sybiraków, by ponownie zjechać
w dół. Takie trzy rundy o długości 6,2 kilometra zawodnicy będą mieli do pokonania
na terenie Zabrza – tłumaczy Lech Piasecki, dyrektor ds. sportowych Tour de
Pologne. – Końcówka będzie bardzo spektakularna. Ponad kilometr prostej do mety
zapewni nam piękny spektakl – dodaje.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej
prestiżowych międzynarodowych imprez
sportowych w Polsce. Od 2011 r. zaliczany
jest do UCI World Tour, czyli cyklu najważniejszych zawodów świata w kolarstwie
szosowym. Tegoroczna rywalizacja roz-

1144 km

pocznie się 29 lipca w Krakowie. W ciągu
siedmiu dni kolarze przejadą przez ponad
500 miejscowości, pokonując 1144 km.
– W tym roku postanowiliśmy zmienić nieco trasę wyścigu, ale nie mogło na niej zabraknąć chociażby Krakowa, który dla nas
jest tak samo ważny jak Paryż dla Tour de
France. Będą dwa etapy pagórkowate, jeden typowo sprinterski i cztery górskie. To
wyścig, który będzie pasował kolarzom pokroju Rafała Majki czy Vincenzo Nibaliego,
dla których im ciężej, tym lepiej – zwraca
uwagę Czesław Lang, dyrektor generalny
Lang Team.
Tour de Pologne to nie tylko wielkie emocje sportowe, ale również znakomita promocja Polski i miast, przez które prowadzi trasa wyścigu. Co roku zawodników
ogląda na trasie około 3,5 miliona kibiców,
a transmisja telewizyjna dociera do ponad stu krajów na całym świecie. Warto
przy tym pamiętać, że Tour de Pologne to
najlepsza z możliwych realizacji telewizyjnych. Rywalizacja będzie pokazywana nie
tylko z mobilnych kamer na motocyklach,
ale także ze śmigłowców, które z góry pokażą najważniejsze wydarzenia w peleto-

Prezentacji towarzyszył pokazowy wyścig

liczy trasa tegorocznego
Tour de Pologne

238 km

to długość najdłuższego
etapu z Zawiercia do Zabrza

6,2 km

to długość pętli
poprowadzonej
ulicami Zabrza

190

kolarzy wystartuje w wyścigu

500

miejscowości
znajduje się na trasie

foto: Szymon Gruchalski

To prawdziwe święto dla miłośników kolarstwa, a dla
miasta niewyobrażalna wręcz
promocja! Zabrze znalazło się
na trasie 74. Tour de Pologne.
W naszym mieście zlokalizowana będzie meta zaplanowanego na 1 sierpnia czwartego etapu wyścigu. Najlepsi
kolarze świata pokonają ulicami trzy pętle, by finiszować
w sąsiedztwie Areny Zabrze.

nie. To wszystko tworzy niesamowity i niepowtarzalny klimat wyścigu, który według
oficjalnych informacji jest jednym z pięciu
najchętniej oglądanych wydarzeń kolarskich w sezonie na całym świecie.
– Włączenie Zabrza do Tour de Pologne to
nowy element promocji wizerunku miasta,
które kojarzy się przecież nie tylko z nowoczesną medycyną i rozwojem turystyki poprzemysłowej, ale także właśnie ze sportem
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Stąd też cel, by obok przeżywania sportowych emocji upowszechniać
w skali regionu i kraju atrakcyjne tereny inwestycyjne strefy ekonomicznej oraz obiekty
warte odwiedzenia, jak Kopalnia Guido czy
kompleks Sztolnia Królowa Luiza – dodaje.
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Prezydenci Katowic i Zabrza z marszałkiem województwa śląskiego i wojewodą śląskim

foto: UM Zabrze

Tour de Pologne wjedzie do Zabrza!

Kolejny krok
w stronę metropolii
Podczas zwołanej 29 maja nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
Katowice jednogłośnie przyjęto wniosek o powołanie do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zaopiniowany pozytywnie przez wojewodę śląskiego dokument trafi teraz na
biurko szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowa metropolia formalnie ma powstać 1 lipca tego roku.
Sesję zorganizowano w sali Sejmu
Śląskiego. To katowiccy radni przyjęli
wniosek, ponieważ Katowice wskazano
w rozporządzeniu jako miasto, które
ma koordynować poczynania wszystkich gmin, które wyraziły chęć włączenia się do tworzonej metropolii. Przyjęcie wniosku poprzedziły konsultacje
społeczne przeprowadzone w poszczególnych miastach.
– Nie ma wątpliwości, że to historyczna
chwila dla naszego całego regionu. Zadanie, które powierzono Górnośląskiemu
Związkowi Metropolitalnemu, wypełniliśmy. Wierzę, że metropolia oznacza szybszy rozwój Śląska – podkreśla Małgo-
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rzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
i przewodnicząca zarządu GZM.
– W metropolii widzę szansę na wielki
skok cywilizacyjny, zarówno dla Katowic,
jak i dla każdej gminy, która będzie w ten
projekt włączona. Połączone możliwości
kilkunastu miast, duży kapitał ludzki,
zaplecze uniwersyteckie czy setki miejsc
wartych zobaczenia. Razem możemy więcej i musimy to wykorzystać – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
– To radosny dzień dla naszego regionu.
Metropolia to szansa na skok rozwojowy.
Jesteśmy częścią historii, bo coś dobrego
po nas zostanie – uważa wiceminister
sprawiedliwości Michał Wójcik.

foto: UM Zabrze

wokół nas

W sprawie metropolii mówią jednym głosem prezydenci, burmistrzowie i wójtowie ponad 40 gmin

– Teraz musimy wszyscy tę metropolię
wypełnić treścią. Metropolia nie będzie
miała żadnego sensu, jeżeli jej działania nie będą jak najbardziej pozytywnie
odbierane przez samych mieszkańców.
Trzeba więc brać się do roboty. Jeszcze
kilka lat temu wśród śląskich samorządowców bez większego problemu można
było znaleźć przeciwników takich rozwiązań. Dzisiaj prezydenci, burmistrzowie
i wójtowie 41 gmin mówią w tej sprawie
zdecydowanie jednym głosem – zaznacza marszałek województwa śląskiego
Wojciech Saługa.
Przypomnijmy, że obecnie (metropolia nie jest formą zamkniętą i w każdym momencie może być uzupełniona
przez nowych członków) chęć wejścia
w skład metropolii wyraziło jednoznacznie 41 gmin, które łącznie zajmują powierzchnię ponad 2,5 tys. km
kw. Obszar ten zamieszkuje przeszło
2,2 mln mieszkańców, co stanowi z kolei więcej niż połowę wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

Wniosek o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim
pozytywnie zaopiniował już wojewoda.
– To bardzo ważne, w jakiej atmosferze
pracujemy, bo to daje nam ogromne podstawy, aby za te sześć miesięcy, kiedy metropolia rozpocznie działalność, można
było z pełną parą wystartować na rzecz
obywateli, licząc, że ta współpraca będzie
przebiegała tak samo, jak do tej pory,
a mam nadzieję, że z ogromnym skutkiem
na rzecz rozwoju regionu – podkreśla
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
Opinia ma trafić na biurko szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który
z kolei przygotowuje stosowny wniosek na obrady Rady Ministrów. Na końcu tej drogi rząd wydaje rozporządzenie o powołaniu do życia metropolii.
Według przyjętych przez Sejm 9 marca
2017 r. przepisów, metropolia powstanie formalnie 1 lipca 2017 r., a zacznie
działać 1 stycznia 2018 r. Do korzyści
płynących z powstania metropolii należeć ma m.in. integracja transportu

Metropolia w liczbach

41

gmin

2,5 tys. km2
powierzchni

2,3 mln

mieszkańców
publicznego oraz uporządkowanie
i lepsze wykorzystanie przestrzeni publicznej. Utworzenie związku oznacza
także wzmocnienie działań dotyczących rozwoju czy promocji. Pieniądze
na to mają być zapewnione dzięki
5-procentowemu udziałowi związku
w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze. Kwota ta to około ćwierć miliarda
złotych w skali roku. 
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wokół nas
W Domu Muzyki i Tańca zainaugurowane zostało rodzinne świętowanie

Zespół Carrantuohill z Anną
Buczkowską oraz młodzi artyści z grupy tańca irlandzkiego
Salake zachwycili publiczność
podczas koncertu inaugurującego jubileuszową edycję
Metropolitalnego Święta Rodziny. Wpisujące się w jego
program festyny, koncerty,
spektakle, konferencje i inne
wydarzenia potrwają prawie
do połowy czerwca.
– Kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszego Metropolitalnego Święta Rodziny,
nie podejrzewaliśmy, że nabierze ono takiego rozmachu. Bardzo się cieszę, że już
po raz dziesiąty możemy wspólnie świętować. To dowód na to, że nasze rodziny
są potęgą – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, koordynator Metropolitalnego Święta Rodziny,
któremu w tym roku przyświeca hasło
„Rodzina źródłem miłości”. – Musimy
dbać, żeby tę miłość rozwijać, dzielić się
nią, powodować, żeby tej miłości było
wokół nas coraz więcej. Z miłości wszyst-

Carrantuohill z Anną Buczkowską na scenie Domu Muzyki i Tańca

ko bierze swój początek. To właśnie od
miłości przecież zaczyna się rodzina,
a kochająca się rodzina umie dzielić się
tą miłością z przyjaciółmi, znajomymi,
z każdym bliźnim potrzebującym gestu serca. Święty Jan Paweł II, kiedy był
między nami, często powtarzał, że siła
jest w rodzinie, przyszłość Europy idzie
przez rodzinę i takie będą nasze miasta,
politycy, księża, lekarze, samorządowcy,
w jakiej kondycji są nasze rodziny. Byt
materialny jest istotny, ale dziś musimy
sobie uświadamiać, że budować trzeba
na silnym fundamencie. A więc budujmy
silne rodziny – dodaje.

– Dziękuję wszystkim, którzy przed dziesięcioma laty pomyśleli o takim przedsięwzięciu. Nie byłoby Metropolitalnego Święta
Rodziny bez współpracy wielu podmiotów.
Jestem za to ogromnie wdzięczny. Szczególne podziękowania należą się samorządom – podkreśla arcybiskup Wiktor
Skworc, metropolita katowicki i honorowy patron przedsięwzięcia. – Rola rodzi-

Trzy tygodnie pełne wydarzeń
Wydarzenia wpisujące się w program tegorocznej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny potrwają do 11 czerwca. W tym czasie na nowy spektakl „O krasnoludkach i sierotce Marysi” zaprasza
zabrzański Teatr Nowy. W bajecznym przedstawieniu można usłyszeć muzykę Edwarda Czernego,
którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Wielkim atutem bajki Marii Konopnickiej
jest płynące z niej ponadczasowe przesłanie, mówiące o przyjaźni, bezinteresownej pomocy i sile
dobra, które ostatecznie zawsze wygrywa.
Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Szansa” zaprezentują 2 czerwca projekt „Miasto Głuchych w Zabrzu”. W Biskupicach obchodzić
będziemy 3 czerwca Dzień Sąsiada. W naszym mieście odbędą się także konferencja „Rodzina źródłem więzi” i festyn rodzinny w Pawłowie. Na 4 czerwca zaplanowano w Katowicach koncert finałowy X Metropolitalnego Święta Rodziny. W sali przy placu Sejmu Śląskiego wystąpi Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl.
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foto: Igor Cieślicki

Trwa jubileuszowe Metro

wokół nas

– Rodzina to fundament zdrowego
państwa. Jest nośnikiem wszystkiego, co najlepsze: patriotyzmu,
kultury, tradycji, wychowania, bliskości z religią. Mówił o tym nasz
papież, święty Jan Paweł II, teraz
mówi papież Franciszek. Bardzo
się cieszę, że po raz kolejny mogę
uczestniczyć w Metropolitalnym
Święcie Rodziny i się ubogacać. To
święto, które jednoczy ludzi z bardzo różnych środowisk.

ny jest ciągle ta sama. Rodzina powinna
dawać życie. Rodzina jest także szkołą, ale
rodzina daje również życie w miłości i dla
miłości. Jeśli człowiek zaczerpnie z tego
źródła, jakim jest rodzina, możemy być
pewni, że i jego postawa będzie pełna miłości. Jestem przekonany, że tegoroczna
edycja Metropolitalnego Święta Rodziny
stanie się czasem wzrastania naszych rodzin we wzajemnej miłości – dodaje.
Podczas zorganizowanego 20 maja koncertu inaugurującego jubileuszową edycję przedsięwzięcia sala Domu Muzyki
i Tańca wypełniła się po brzegi. – Dla nas
rodzina to podstawa, to są nasze korzenie, miłość, wspólnota. Wszystko, czego

foto: Igor Cieślicki

Święto, które jednoczy ludzi

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i arcybiskup Wiktor Skworc

Państwo Joanna i Norbert Kaszubowie z synem Olkiem

foto: Igor Cieślicki

Michał Wójcik,
wiceminister sprawiedliwości

foto: Igor Cieślicki

opolitalne Święto Rodziny

foto: Igor Cieślicki

Aneta i Szymon Ustrzyccy

Młode tancerki z zespołu Salake

człowiek potrzebuje w życiu – podkreślają
państwo Joanna i Norbert Kaszubowie.
– Rodzina jest dla nas wszystkim, podstawą i celem życia – mówią Aneta i Szymon
Ustrzyccy. – I powodem do wstawania
o piątej rano do dziecka – dodają z uśmiechem. W inauguracji uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik,
który zdradził, że w resorcie ma niebawem przejąć Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich. 
GOR
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wokół nas
Z okazji Dnia Dziecka w sali sesyjnej ratusza obradowała Rada Dziecięca

Kangurki i Smerfy w ratuszu

Przedszkolaki zasiadły w ławach zajmowanych zwykle przez radnych

bardzo ważne, żeby już najmłodszych
obywateli po pierwsze uwrażliwiać, po
drugie uświadamiać, że są za coś odpowiedzialni, że coś mogą, że coś od
nich zależy. To najpiękniejsza nauka
demokracji – uśmiecha się prezydent
foto: UM Zabrze

W sesji wzięły udział trzy grupy przedszkolaków: Smerfy, Pszczółki i Kangurki. W programie spotkania nie
zabrakło występów tanecznych i prezentacji piosenek. Maluchy mogły też
posłuchać, jak wygląda praca radnych. Same przedszkolaki również zabrały głos, poddając pod głosowanie
zgłoszony przez siebie pomysł wybudowania w Zabrzu lodowiska.
– Myślę, że to lodowisko zostanie ujęte w planie działań inwestycyjnych. To

foto: UM Zabrze

Pierwsze posiedzenie Rady Dziecięcej odbyło się z okazji Dnia
Dziecka w zabrzańskim ratuszu.
Przedsięwzięcie zorganizowało
Przedszkole nr 48 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zabrzu w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

foto: MOK

Przygotowane prezentacje taneczne

Wakacje tuż, tuż...
Uczniowie odliczają tymczasem dni do 23 czerwca, czyli ostatniego dnia
roku szkolnego. Przed nami dwa miesiące wakacji. Ci, którzy w mniejszym lub
większym stopniu spędzą je w Zabrzu, z pewnością nie będą narzekać na nudę.
Propozycje różnorodnych zajęć przygotowały zarówno szkoły, jak i działające
w mieście instytucje kultury. Teatr Nowy tradycyjnie już zaprosi na warsztaty
„Lato z teatrem”. W Miejskim Ośrodku Kultury dzieci będą mogły zapoznać się
z zasadami zdrowego trybu życia i odżywiania. Będą zajęcia ruchowe, teatralne i taneczne. Na wystawy, warsztaty plastyczne i spacery z przewodnikiem
zaprosi Muzeum Miejskie. Na zwolenników aktywnego wypoczynku czekają
m.in. Kąpielisko Leśne, kryte baseny i inne obiekty sportowe. Szczegóły dotyczące wakacyjnej oferty będzie można znaleźć w informatorze dostępnym
w szkołach i na stronie www.um.zabrze.pl.
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Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Posiedzenie Rady Dziecięcej odbyło się
w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy Przedszkole nr 48. –
Dzieci, które w tym programie uczestniczyły, oraz ich nauczyciele zajmowali się
tematami dotyczącymi demokracji. Stąd
inicjatywa, aby przedszkolaki dotknęły
tego źródła demokracji, jakim są obrady rady miejskiej. To ważne, by przybliżać dzieciom takie tematy – mówi Ewa
Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Mamy dużo pomysłów. Czerpiemy je
głównie ze współpracy z innymi krajami. W naszym projekcie biorą udział
także Islandia, Słowenia oraz Hiszpania – wylicza Anna Łuka z Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zabrzu.
Wizyta w ratuszu była okazją do zwiedzenia zabytkowego gmachu. Na koniec najmłodsi otrzymali upominki.

WG

wokół nas
Zabrzańska inwestycja MTBS nabiera coraz większego rozmachu

Kolejne bloki powstają przy Żywieckiej

telefonu 32 380-90-06 lub 32 285-28-97.
Osiedle przy ul. Żywieckiej nie jest jedyną inwestycją mieszkaniową prowadzoną w Zabrzu. – Kolejne osiedle, trochę
w innym modelu, ale również na wynajem,
powstanie przy parku imienia Poległych
Bohaterów. Myślę, że tam również lokalizacja jest trafiona i również niebawem
mieszkańcy będą mogli z tego korzystać.
Kolejne budynki w systemie na wynajem
planujemy także na Zaborzu, więc propozycji jest coraz więcej. Ważne, żeby te
propozycje były ze wsparciem ze strony
gminy czy też państwa, a ten model to zakłada. W efekcie czynsz może być niższy
od stawek czysto rynkowych – podsumowuje wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Symboliczne wbicie łopaty pod budowę następnych trzech bloków

Na osiedlu powstały do tej pory trzy budynki

wizualizacja: MTBS

Do tej pory na osiedlu przy ul. Żywieckiej powstały już trzy bloki. W każdym
z nich znalazło się szesnaście mieszkań.
W trzech kolejnych blokach przewidziano łącznie 31 lokali. To mieszkania
jedno-, dwu- oraz trzypokojowe o powierzchni od 37,5 do ponad 78 metrów
kwadratowych. Budynki będą powstawać równolegle, a ich oddanie do użytku planowane jest we wrześniu przyszłego roku. Koszt tego etapu robót to
około 6 mln zł.
– Chcemy zamknąć wszystkie trzy budynki przed zimą, żeby w okresie zimowym
przystąpić do robót wykończeniowych wewnątrz. Jeśli nie będzie żadnych nieprzewidzianych sytuacji, postaramy się zakończyć
prace przed terminem – mówi Mirosław
Serkies z przedsiębiorstwa Perfekt, które jest wykonawcą prac.
– Z osiedla budowanego przy ulicy Żywieckiej blisko jest zarówno do autostrady A4,
Drogowej Trasy Średnicowej, jak i centrum
miasta. W pobliżu mamy szkołę i przedszkole. Okolica jest bardzo spokojna i malownicza. To idealne miejsce do zamieszkania dla rodzin z dziećmi – mówi Franciszek
Paśmionka, prezes Międzygminnego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Tarnowskich Górach.
– To osiedle pięknie wkomponowuje się nie
tylko w dzielnicę, ale w całe miasto. Jest
bardzo dobrze usytuowane, Myślę, że każdy, kto szanuje swój czas, marzy o takim
miejscu do zamieszkania – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Aby zamieszkać w wybranym lokalu,
wystarczy partycypacja w kosztach jego
budowy oraz wpłata kaucji w wysokości
12-krotnego czynszu. Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać
w siedzibie MTBS przy ul. Towarowej 1
w Tarnowskich Górach i pod numerem

foto: UM Zabrze

Budowa trzech kolejnych bloków ruszyła na osiedlu powstającym przy ul. Żywieckiej
w Zabrzu. Budynki mają być
gotowe w drugiej połowie
2018 roku. Docelowo na osiedlu ma stanąć dwanaście bloków, w których będzie mogło
mieszkać ponad 150 rodzin.

Tak ma wyglądać gotowe osiedle przy ul. Żywieckiej
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Komisja Budżetu i Inwestycji
1.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
8.06 godz. 16.00 – analiza wykonania budżetu Zabrza za rok 2016.
22.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
1.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.06 godz. 16.00 – tanie budownictwo komunalne dzięki adaptacji
niewykorzystanych przestrzeni
strychowych.
22.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
7.06 godz. 16.00 – zabrzańskie
dziedzictwo przyrody – stan zachowania, pomniki przyrody, promocja,
edukacja.
22.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
7.06 godz. 18.00 – ruch kadrowy
– zmiany w strukturze zatrudnienia w zabrzańskich placówkach
oświatowych wynikające ze zmiany
organizacji szkół.
22.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
1.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
12.06 godz. 16.30 – Zabrzańska
Strefa Ekonomiczna – stan realizacji
pozyskiwania inwestorów; komisja
wyjazdowa.
22.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
12.06 godz. 15.00 – przegląd i ocena
stanu technicznego skwerów i placów zabaw; komisja wyjazdowa.
22.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
1.06 godz. 14.30 – opiniowanie
wykonania budżetu miasta za rok
2016; spotkanie z biegłym rewidentem; przyjęcie wniosku i uchwały
w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta; sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
6.06 godz. 16.00 – Aktywne Zabrze,
realizacja programu.
22.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
1.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
8.06 godz. 17.30 – miejska polityka
mieszkaniowa: zmiany w prawie
(ochrona lokatora), kolejka oczekujących na mieszkania komunalne
i socjalne, budowa mieszkań na
wynajem w ramach programu
mieszkanie plus.
22.06 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.

10

Za nami majowa sesja Rady Miasta
W miejscu parkingu powstać ma nowe skrzydło Wydziału Inżynierii Biomedycznej

W metropolitalnych
i akademickich klimatach
Zmniejszenie o połowę opłat targowych dla kupców handlujących na zabrzańskich targowiskach oraz przekazanie na rzecz
Politechniki Śląskiej w formie darowizny nieruchomości w kampusie przy ulicy Roosevelta to niektóre z punktów majowej sesji
Rady Miasta. Radni pozytywnie zaopiniowali także przystąpienie
Zabrza do nowo tworzonej w województwie śląskim metropolii.
Przyjęty projekt zakłada obniżenie opłat
targowych najpierw o połowę, a następnie zniesienie ich od stycznia 2018 r.
– Całkowite zniesienie opłaty chcemy odroczyć głównie ze względu na osoby zajmujące się dotychczas jej pobieraniem.
Inkasenci stracą bowiem w tej sytuacji
pracę. Chcemy także zróżnicować stawki
za handlowanie, co oznacza, że na targowiskach jej nie będzie, ale poza nimi już
będzie obowiązywać – tłumaczył Piotr
Barczyk, skarbnik miasta.
W programie sesji znalazł się także projekt uchwały dotyczący przekazania Politechnice Śląskiej w formie darowizny
nieruchomości znajdującej się na użytkowanych przez uczelnię terenach przy
ul. Roosevelta. W miejscu obecnego placu parkingowego ma powstać Śląskie
Centrum Inżynierskiego Wspomagania
Medycyny i Sportu. To efekt współpracy
uczelni z firmą Philips Polska.
Radni pozytywnie zaopiniowali także
przystąpienie Zabrza do nowo tworzonego w województwie śląskim związku
metropolitalnego. Głosowanie w tej
sprawie poprzedziły przeprowadzone w mieście konsultacje społeczne.
Mieszkańcy pozytywnie wypowiedzieli

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2017

się w nich na temat realizacji projektu. Radni przyjęli także „Powiatowy
program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata
2017–2019”.

WG

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

czerwiec
5 (pn.) 	Borys Borówka
	Łukasz Pach
8 (czw.) 	Elżbieta Adach
	Dariusz Walerjański
12 (pn.) 	Czesława Kowalczyk
	Damian Trześniewski
	Łukasz Urbańczyk
	Łucja Chrzęstek-Bar
19 (pn.) Mirosław Dynak
	Jan Dąbrowski
	Janusz Bieniek
	Joachim Wienchor
	Rafał Marek
	Antoni Strzoda
22 (czw.) 	Brygida Sarad
	Alojzy Cieśla
26 (pn.) 	Borys Borówka

wizualizacja: J. Witeczek, G. Nawrot, T. Wagner

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

wokół nas
Nowo wybrane Rady Dzielnic oficjalnie zainaugurowały w maju swoją działalność

Dzielnicowi radni rozpoczęli nową kadencję

W Zabrzu działa 18 Rad Dzielnic. Zasiada w nich łącznie 282 radnych. – Właśnie
zakończyliśmy proces konstytuowania rad.
Mamy już wybranych przewodniczących,
skarbników, sekretarzy. W tej chwili nadszedł moment uroczystego rozpoczęcia tej
kadencji – mówi Aleksandra Jurecka, naczelnik Biura Rady Miasta Zabrze.
– W naszej codziennej pracy korzystamy
z opinii Rad Dzielnic, z ich dobrych podpowiedzi. Wspieramy też rady w realizacji zadań, które dla mieszkańców danej dzielnicy są najistotniejsze. Radni to społecznicy,
którzy kochają to, co robią i są otwarci na
ludzi. To są osoby, które potrafią pracować. Dzięki temu Zabrze się rozwija. Myślę,
że przez lata udało nam się wypracować
bardzo dobrą współpracę z Radami Dzielnic – podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Rady Dzielnic to łącznik między ratuszem a mieszkańcami. To właśnie one
często sygnalizują problemy, z którymi
mieszkańcy się borykają. – Traktujemy
Rady Dzielnic bardzo poważnie. Zasiadający w nich ludzie wiedzą, co jest najpilniej-

foto: UM Zabrze

Członkowie nowo wybranych
Rad Dzielnic spotkali się 23
maja w Miejskim Ośrodku Kultury. Była okazja do gratulacji
i życzeń sukcesów w rozpoczynającej się właśnie kadencji.

Przedstawiciele Rad Dzielnic spotkali się w Miejskim Ośrodku Kultury

sze do załatwienia, co wymaga poprawy,
a my reagujemy na te sugestie – mówi
przewodniczący Rady Miasta Marian
Czochara.
Dzielnicowi radni przyznają, że mieszkańcy zwracają się do nich w najróżniejszych
sprawach. – To proza życia – uśmiecha
się Maria Krybus, wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Makoszowy. – Są sprawy,
które dotyczą każdej dzielnicy. To drogi czy
skwery. Wielkim wyzwaniem był projekt
poprawy gospodarki wodno-ściekowej, ale
to już za nami i możemy cieszyć się efektami wykonanych prac. Jesteśmy bardzo
zadowoleni, bo utwardzono przy okazji te

ulice, które czekały na to od lat – dodaje.
– Należy mieć marzenia realne, czyli takie,
które są do spełnienia. W przypadku naszej
dzielnicy to uregulowanie ruchu poprzez
specjalne przejścia, które zmuszą kierowców do zwolnienia – zwraca uwagę Tomasz Motyl z Rady Dzielnicy Maciejów.
Podczas spotkania w Miejskim Ośrodku
Kultury wykład na temat roli rad w mieście wygłosił prof. Bogdan Dolnicki.
Inaugurację działalności nowo powołanych Rad Dzielnic uświetnił występ
kwartetu smyczkowego Filharmonii Zabrzańskiej.

MM

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego

Samorządowcy mają swoje święto
Pierwsze wybory samorządowe z 1990 roku upamiętnia przypadający 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego. W Zabrzu uroczystość z tej okazji zaplanowano na 9 czerwca.
– Ponad ćwierć wieku temu pierwsze wolne wybory otworzyły drogę do tworzenia
się społeczeństwa obywatelskiego. Zyskaliśmy wiarę we własne siły oraz przekonanie, że sami możemy zmienić nasze miasta, regiony oraz cały kraj. Z perspektywy
czasu śmiało można powiedzieć, że wspólnymi siłami osiągnęliśmy sukces – mówi

prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzień Samorządu Terytorialnego skłania do refleksji. Przypomina o tym,
jak ogromny wysiłek włożyliśmy w to, aby
móc dziś cieszyć się wolnością i żyć w zupełnie innej rzeczywistości. Jest to także
odpowiedni moment, aby podziękować
za zaangażowanie. W procesie zrówno-

ważonego rozwoju Zabrza biorą udział
różne grupy społeczne. Choć na pozór wydaje się, że Dzień Samorządowca odnosi
się tylko do urzędników, to warto zwrócić
uwagę na to, że każdy z nas przyczynia się
do zmiany otoczenia i kształtowania nowego wizerunku Zabrza. Podejmując codziennie obowiązki zawodowe, włączając
się w pracę na rzecz szkoły, przedszkola
czy dzielnicy, czy też działając w organizacji pozarządowej – dodaje prezydent
Zabrza. 

GOR
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Rośnie zainteresowanie zabrzańskimi terenami inwestycyjnymi

Prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik oprowadza po zakładzie prezes Krzysztof Łuczak

Najnowszej generacji maszyny służące do obróbki elementów stalowych zainstalowane zostały w działającym na zabrzańskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakładzie Bud-Expert. W maju firma zaprezentowała
efekty prowadzonej w ostatnich miesiącach inwestycji.
– Zdecydowaliśmy się na budowę naszego zakładu w Zabrzu ze względu na
bardzo dobrą lokalizację, nowe media,
kapitalnie przygotowaną infrastrukturę drogową i przyjazne nastawienie samorządu – podkreśla Krzysztof Łuczak,
prezes zarządu firmy Bud-Expert. – Jeśli
chodzi o zatrudnienie, przekroczyliśmy
już liczbę 40 osób. Ponad połowa to

nowe miejsca pracy. Mamy nadzieję, że
do końca roku będziemy mieli już około
50 pracowników – dodaje.
Zabrzański zakład działa już kilku
miesięcy. Specjalizuje się w obróbce
elementów stalowych. Chodzi m.in.
o gięcie oraz cięcie laserem lub wodą.
Wcześniej na terenach specjalnej
strefy ekonomicznej rozpoczął dzia-

łalność zakład piekarniczy Kłos oraz
specjalizująca się w produkcji opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych
firma Schoeller-Allibert.
– Bud-Expert to trzeci inwestor w zabrzańskiej strefie ekonomicznej, który
uruchomił już swój zakład. Trwa budowa
kolejnych dwóch obiektów. Łącznie inwestorów w strefie mamy już dziesięciu
– wylicza Rafał Kobos, pełnomocnik
prezydenta miasta ds. inwestorów.
– Zainteresowanie zabrzańskimi terenami inwestycyjnymi jest bardzo duże.
Jeszcze w czerwcu tego roku planujemy
rozstrzygnięcie dwóch kolejnych przetargów. Korzyści z istnienia specjalnej
strefy ekonomicznej to nie tylko wpływy
ze sprzedaży gruntów. To są również podatki i przede wszystkim nowe miejsca
pracy – dodaje.
Do tej pory położone między Rokitnicą a Mikulczycami tereny specjalnej
strefy ekonomicznej zostały zagospoPawilon na terenach specjalnej strefy ekonomicznej

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Strefa ekonomiczna tętni życiem

wizualizacja: IKEA Centres Polska

Ruszyły przygotowania do wielkiej budowy
Rozpoczęte w maju przebudowa i rozbiórka napowietrznej linii energetycznej
oraz budowa biegnącej w ziemi linii kablowej to prace przygotowawcze przed
rozpoczęciem w Zabrzu budowy kompleksu handlowo-usługowego IKEA.
Kompleks powstanie na działce o powierzchni 25 hektarów, w rejonie Drogowej
Trasy Średnicowej oraz ulic Lompy i Skargi. Obejmować będzie centrum handlowe ze strefą rekreacji i rozrywki o łącznej powierzchni 70 tys. metrów kwadratowych. Oprócz sklepu IKEA zlokalizowanych będzie tu około 120 punktów handlowych. W bezpośrednim sąsiedztwie powstanie także przestrzeń rekreacyjna,
w której znajdą się m.in. park z ogrodem, miejsce do grillowania, boisko sportowe, place zabaw, skatepark, amfiteatr oraz przestrzeń do wyprowadzania psów.
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takie są liczby:

157

hektarów to powierzchnia
zabrzańskich terenów
należących do Katowickiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej

45

działek zostało na nich
wydzielonych

0,7 ha

to powierzchnia
najmniejszej działki

56 mln zł

kosztowało kompleksowe
uzbrojenie terenów
i przygotowanie
ich dla inwestorów

8 km

to długość
wybudowanych dróg

20 km

to długość sieci
kanalizacyjnej

18 km

to długość sieci
energetycznej

11 mln zł

kosztowała budowa
drogi, która również
stanowi część infrastruktury
zabrzańskiej strefy

darowane w 20 procentach. To wielki
sukces, biorąc pod uwagę, że projekt
uzbrojenia działek zakończył się dopiero półtora roku temu.
– Zabrzańskie tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyróżniają
się w ostatnim czasie bardzo dynamicznym rozwojem – zwraca uwagę Jerzy
Łoik, wiceprezes KSSE. – Ten rozwój zawdzięczają władzom miasta, które zdecydowały się na budowę infrastruktury
drogowej. To spowodowało, że atrak-

cyjność tych terenów wzrosła skokowo
– dodaje.
– Rozwój terenów inwestycyjnych
to jeden z priorytetów w działalności
zabrzańskiego samorządu – zaznacza
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W ostatnich latach zainwestowaliśmy w rozwój strefy 65 milionów
złotych. 56 milionów przeznaczyliśmy na
kompleksowe uzbrojenie terenów i przygotowanie ich dla inwestorów. Przygotowaliśmy infrastrukturę drogową,
sieć wodociągową oraz energetyczną.
Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych. Efekt jest taki,
że dziś prezentujemy inwestorom atrakcyjną ofertę. Jak widać, spotyka się ona
z dużym zainteresowaniem, o czym
świadczą kolejne podmioty, które tutaj
rozpoczynają działalność – podsumowuje prezydent Zabrza.

GOR

foto: Igor Cieślicki

przeznaczył zabrzański
samorząd na rozwój strefy

W zakładzie pracuje ponad 40 osób

foto: Igor Cieślicki

65 mln zł

foto: Igor Cieślicki

20 ha

to powierzchnia
największej działki

Pracownicy mają do dyspozycji sprzęt najnowszej generacji
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Ponad pół tysiąca atrakcji czeka podczas tegorocznego Święta Szlaku Zabytków Techniki

Na zwiedzających czeka m.in. przejażdżka podziemną kolejką

Atrakcje Parku 12C

– To najstarszy podziemny obiekt górnictwa węglowego oraz wyjątkowa budowla
hydrotechniczna. Podczas tej podziemnej
podróży goście przemierzą pieszo prawie
półtorakilometrową trasę chodnikami,
których drążenie rozpoczęto ponad dwieście lat temu. Szczególnym odcinkiem trasy będzie przejście przez 6-metrowy pokład
węgla – zapowiada Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Na niezwykłą wyprawę mogą się wybrać
osoby, które ukończyły 16 lat. – Goście zostaną zaopatrzeni w gumowce. Zalecamy
długie skarpety i ciepłą odzież – zwraca
uwagę Andrzej Mitek. Wejście do obiektu będzie możliwe co godzinę, od 11 do
19. Cena biletu to 59 zł od osoby.
Zwiedzanie fragmentu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej to jedna z ponad pół tysiąca atrakcji przygotowanych w 47 obiektach biorących udział
w tegorocznej edycji Industriady. Tym
razem Święto Szlaku Zabytków Techniki
odbywa się w rytmie maszyn. W Zabrzu
ten rytm zabrzmi również w Machinalandzie, czyli Największym Parku Maszyn. Obejmie on podziemia Kopalni
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Jeden z prezentowanych kombajnów

Królowa Luiza, Park 12C i Park Techniki Wojskowej, Sztolnię Królowa Luiza
i nadszybie szybu „Carnall” oraz Kopalnię Guido. Goście spotkają na swojej
drodze najpotężniejsze „machinoboty”,
jak np. górnicze kombajny. Będą przejazdy akumulatorową kolejką, warsztaty budowania „machinobotów” czy też
pokazy liczącej ponad sto lat parowej
maszyny wyciągowej. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.sztolnialuiza.pl.
W trakcie Industriady będzie można
skorzystać z bezpłatnego transportu,
mając przy sobie kupon na przejazdy Kolejami Śląskimi, KZK GOP i po
raz pierwszy MZK Tychy. Bezpłatny
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foto: Agnieszka Wróblewska / MGW

Na ten moment z niecierpliwością czekali miłośnicy turystyki przemysłowej! Podczas zaplanowanej na 10 czerwca kolejnej edycji Industriady na przedpremierowe zwiedzanie zaprosi
Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Obejmie ono przejście przez
fragment nieudostępnionej do tej pory Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, od szybu „Carnall” do szybu „Wilhelmina”.

transport przygotowano także na południu województwa (na trasie Bielsko-Biała – Cieszyn – Ustroń – Żywiec),
w Częstochowie, między Tarnowskimi Górami i Zabrzem oraz w Rybniku.
Oficjalna inauguracja festiwalu, tzw.
rozruch maszyn, odbędzie się 9 czerwca w Chorzowie, gdzie wieża wyciągowa
Szybu Prezydent zamieni się w instrument muzyczny w trakcie widowiska
INDUstrument. Zakończenie święta
Szlaku Zabytków Techniki zaplanowano
10 czerwca w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, gdzie zobaczymy
widowisko „Podniebna podróż” belgijskiego Teatru Tol. Wszystkie obiekty festiwalu będą dostępne 10 czerwca co najmniej od godz. 12.00. Część
z nich zakończy swój program w późnych godzinach nocnych. Szczegóły na
www.industriada.pl. 
GOR

Industriada 2017
w liczbach:

537 wydarzeń
47 obiektów
28 miast
56 tras do zwiedzania
37 koncertów i pokazów
54 wydarzenia dla dzieci

foto: Agnieszka Wróblewska / MGW

foto: Igor Cieślicki

Industriada w rytmie maszyn

wokół nas
Turystyczna oferta Zabrza poszerzy się wkrótce o kolejną unikatową atrakcję

Trwa napełnianie zabytkowej sztolni
Pod koniec maja rozpoczęło
się zalewanie trasy wodnej
w Sztolni Królowa Luiza. To
kamień milowy dla tej inwestycji i jeden z finalnych etapów prac przed uruchomieniem obiektu w całości dla
ruchu turystycznego.
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foto: Łukasz Zawada / MGW
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Tzw. suchy fragment trasy w Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej będzie
można pokonać już podczas zaplanowanej na 10 czerwca Industriady. Odcinek wodny zaprezentuje się w całej
okazałości nieco później. Trasa przyszłego spływu łodziami w sztolni ma
długość około 1100 metrów. Kończy
się w centrum Zabrza, gdzie turyści
wpłyną do otwartej niecki basenowej, skąd opuszczą łodzie za pomocą
specjalnie przygotowanego nabrzeża
portowego.
– Napełnianie potrwa od kilku do
kilkunastu dni – wyjaśnia Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu.
– W pierwszej fazie odbywa się dzięki wodzie
naturalnie
napływającej do sztolni.
W dalszym etapie,
w zależności od potrzeb, sztolnia będzie
uzupełniana
wodą
z sieci wodociągowej –
dodaje.
W kolejnych tygodniach
sztolnię
czekają
testy
szczelności odcinka wodnego oraz wodowanie dwóch
zestawów łodzi, które będą obsługiwały ruch turystyczny. Łodzie napędzane są silnikami elektrycznymi
i mogą zabrać jednocześnie do 24
osób. Okres wakacyjny zarezerwowany został dla testowego ruchu turystów w różnych wariantach tras,
testów przepustowości, a także instalacji wyposażenia multimedialnego.
Poziom zaawansowania najcięższych
i najtrudniejszych robót górniczych

Trasa przyszłego spływu łodziami
ma długość około 1,1 km

oceniany jest na 95 procent. Otwarcie całości sztolni, łącznie z odcinkiem
wodnym, przy pełnym obłożeniu ruchu turystycznego planowane jest na
wrzesień.
– Kompleks Sztolnia Królowa Luiza,
który już niebawem zostanie oddany
w całości do użytku, jest największym
tego typu obiektem w Europie. Cieszy

mnie niezmiernie, że to właśnie w naszym mieście możemy się pochwalić
tak znamienną spuścizną poprzemysłową, a przekształcenie jej w turystyczną
atrakcję spotkało się z tak dużym zainteresowaniem odwiedzających zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W Zabrzu
pokazujemy kopalniane chodniki, ale
i to, w jaki sposób rozwijała się myśl
techniczna, co pozostawili po sobie nasi
przodkowie. I to budzi zachwyt – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

GOR
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Za nami kolejna odsłona Nocy Muzeów

foto: Jerzy Przybysz

Muzealnicy zaprosili po zmroku

W gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja otwarta została nowa wystawa

Nie zabrakło atrakcji podczas tegorocznej edycji Nocy Muzeów.
Jej zabrzańska odsłona rozłożona została na aż dwa dni: 13 i 20
maja. Zwiedzających zaprosiły Muzeum Górnictwa Węglowego
oraz Muzeum Miejskie. Po raz pierwszy muzealnicy zagościli na
stadionie przy ul. Roosevelta, gdzie w ramach Nocy Muzeów
można było odwiedzić salę pucharową.
Kuder z Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
W Galerii Café Silesia można było zwiedzać wystawę „Max Steckel 1870–1947.
Fotograf i wydawca”. Twórca ten uważany jest za najwybitniejszego fotografa działającego na Górnym Śląsku
pod koniec XIX i w trzech pierwszych

foto: MGW

– To wyjątkowe miejsce, w którym zgromadzone są najcenniejsze trofea najbardziej utytułowanego piłkarskiego klubu
w Polsce. Można było zobaczyć film o historii klubu, zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie i wysłuchać pełnej anegdot opowieści o historii klubu – mówi Dorota

dekadach XX wieku. Znany jest przede
wszystkim jako fotograf przemysłu,
pionier fotografowania podziemi kopalnianych. Drugą pasją Maksa Steckla było fotografowanie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.
W galerii odbył się także cykl warsztatów dotyczących historii fotografii,
wątków zabrzańskich w życiu i twórczości Maxa Steckla oraz fotografii
w ekstremalnych warunkach.
W Muzeum Górnictwa Węglowego
otwarta została z kolei wystawa „Po
nitce do... węgla”. Prezentuje ona
dawne urządzenia i maszyny włókiennicze, kołowrotki, maszyny do szycia,
żelazka oraz produkty przemysłu włókienniczego, szczególnie te ważne dla
górników i ich rodzin. Ekspozycja będzie czynna do 30 września.
– To bardzo ciekawe zobaczyć, jak
niegdyś tkano w warsztatach przędzalniczych, jak powstawał materiał.
Warto było przyjść do muzeum, obejrzeć wszystkie wystawy i pokazy, bo tu
wszystko może zachwycić – podkreślała Marta Wierzgoń, która przyszła
do Muzeum Górnictwa Węglowego
z dwiema koleżankami.
W ramach akcji „Gruba po ćmoku”
można było także zwiedzać podziemne wyrobiska Kopalni Guido oraz
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza
w całkowitych ciemnościach, tylko
przy świetle górniczych lamp.

WG

Zwiedzanie kopalni jedynie w blasku górniczych lamp robi niesamowite wrażenie
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Za nami jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Rysowania

foto: Tomasz Jodłowski

Dwie dekady przy sztalugach

foto: Tomasz Jodłowski

W festiwalu po raz drugi uczestniczyła Anita Nowak z Liceum Plastycznego
w Zabrzu. – To ciekawe doświadczenie.
Można zobaczyć, jak inni rysują i jak postrzegają sztukę z innej perspektywy –
podkreśla Anita.

– W festiwalu biorę udział już od sześciu
lat, z każdym rokiem jest coraz fajniej.
Tym razem rysuję panią doktor. Zabrze
jest ściśle związane z medycyną, więc
myślę, że to dobry pomysł. Staram się
zmieniać technikę rysowania, ale zwykle
rysuję węglem lub ołówkiem. Chciałabym
w przyszłości pójść na ASP. Ten festiwal
daje mi przede wszystkim możliwość
oswojenia się z tym, że ludzie patrzą, jak
się rysuje. Większość młodych ludzi tworzy w zaciszu domowym, gdzie można się
schować w swoim świecie. Tutaj nabiera
się swobody. Można też nauczyć się czegoś od innych – mówi Kasia Królak ze
szkoły salezjańskiej w Zabrzu.

– Wrażenia są bardzo fajne. Jestem tu po
raz trzeci. Przyciąga mnie specyficzny klimat i to, że można tu spotkać wielu ludzi,
którzy chcą wspólnie spędzić czas na rysowaniu. Nie nastawiam się na wygraną,
liczę po prostu na dobrą zabawę – mówi
Dominika Buchowicz z katowickiego
plastyka.

foto: Tomasz Jodłowski

W tym roku do Zabrza przyjechali pasjonaci rysowania m.in. z Essen i Sangerhausen w Niemczech, Równego na
Ukrainie, Seclin we Francji, Trnawy na
Słowacji oraz Zahlé w Libanie. Motywem przewodnim festiwalu była zbliżająca się 95. rocznica nadania Zabrzu
praw miejskich.
– Międzynarodowy Festiwal Rysowania
ma już długą tradycję. 20 lat temu byłem
nauczycielem plastyki w szkole podstawowej oraz nauczycielem rysunku i malarstwa w liceum plastycznym. Chciałem
zmotywować młodzież do rysowania,
żeby zrozumiała, po co jest w ogóle rysunek i malarstwo. Wcześniej najwięcej
było konkursów i zawodów sportowych.

Chciałem udowodnić, że plastyka też jest
potrzebna – wspomina Witold Berus,
pomysłodawca imprezy.
– Zaczęło się od idei, którą pani prezydent,
a wówczas dyrektor szkoły plastycznej,
zaczęła propagować. Festiwal ewoluował
od sali gimnastycznej po halę Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie spotyka
się około tysiąca uczestników. Chcemy,
aby to było wielkie święto rysunku. Ta
formuła bardzo się rozwija. Wśród uczestników można spotkać i przedszkolaków,
i seniorów. Są oni oceniani w dziesięciu
kategoriach przez profesjonalne jury –
zwraca uwagę Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18, do którego
należy zabrzański plastyk.

foto: Tomasz Jodłowski

Około tysiąca młodych artystów, w tym ponad 150 osób
z zagranicy, przyciągnął zorganizowany 2 czerwca w hali
MOSiR-u 20. Międzynarodowy Festiwal Rysowania.
Grand Prix zdobył w tym roku
16-letni Sebastian Majchrzyk
z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu.
Nagrody przyznano także
w dziesięciu kategoriach.

foto: Tomasz Jodłowski

Młodym artystom pozuje co roku około stu modeli

– Wybieram się na studia plastyczne i to
dobra rozgrzewka. Ta impreza to świetna sprawa – podsumowuje Krzysztof
Momot.

MM
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foto: Beata Czarnecka, Sportografia.pl

Od 12 maja w kinach można oglądać najnowszy film Jana Kidawy-Błońskiego

Jan Kidawa-Błoński podczas uroczystej premiery filmu w Warszawie

– Kiedy poznałem historię Jana Banasia,
pomyślałem, że to jest materiał na scenariusz filmowy, bo tam jest wszystko
– podkreślał reżyser filmu Jan Kidawa-Błoński podczas zorganizowanej
w Warszawie uroczystej premiery.
Na gali pojawili się m.in. występujący w „Gwiazdach” aktorzy: Mateusz
Kościukiewicz, Sebastian Fabijański,
Karolina Szymczak, Magdalena Cielecka, Paweł Deląg, Wojciech Mecwaldowski. – To, co mnie najbardziej uwiodło w tym scenariuszu i w tej postaci, to
to, że jest to człowiek, który mimo wielu
upadków, wielu porażek, wielu ciosów

18

Wśród gości był m.in. Donald Tusk

Gośćmi premierowego pokazu byli twórcy filmu i aktorzy odtwarzający główne role
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foto: Beata Czarnecka, Sportografia.pl

Na ten moment czekali zarówno miłośnicy piłki nożnej, jak
i wielbiciele dobrego kina w wydaniu Jana Kidawy-Błońskiego.
Reżyser obsypanych nagrodami filmów „Różyczka” czy „Skazany na bluesa” dołożył do swego dorobku kolejny znakomity
obraz. Od 12 maja w kinach oglądać można „Gwiazdy”, czyli
niesamowitą opowieść inspirowaną losami Jana Banasia, legendarnego piłkarza Górnika Zabrze i reprezentacji Polski.

foto: Beata Czarnecka, Sportografia.pl

„Gwiazdy” już na ekranach!

wokół nas
Warto wiedzieć
• Film „Gwiazdy” powstał z inspiracji i przy współudziale Zabrza.

• Zdjęcia plenerowe do filmu kręcone były w Zabrzu.

• Krystynę Loskę gra w filmie... jej córka Grażyna Torbicka.

• Przy produkcji zastosowano nowatorski system dźwięku Atmos,
który gwarantuje niesamowite wrażenia audio.
dzieciństwo i okres kształtowania się
osobowości. To chyba zrozumiałe, że
zawsze będę wracał na mój Śląsk i być
może będą to podróże coraz bardziej
sentymentalne – uśmiecha się Jan Kidawa-Błoński.
Zdjęcia do „Gwiazd” w dużej części były kręcone w Zabrzu. Ekipa
filmowa pojawiła się m.in. na Stadionie im. Ernesta Pohla, w Domu
Muzyki i Tańca, na Zandce i przed
halą Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, która „udawała” terminal lotniska w Kolonii. Koproducentami filmu są miasto Zabrze oraz Dom Muzyki i Tańca.
– Bogata historia Górnika Zabrze to nie tylko liczne trofea
klubowe
czternastokrotnego
mistrza kraju, ale także losy
wielu wybitnych sportowców.
Życie Jana Banasia zainspirowało świetnego reżysera, aby
nakręcić film. To szczególne
dzieło już niebawem będzie
można zobaczyć na ekranach
kin w całym kraju. To obok
filmu „Bogowie” kolejny obraz promujący nasze miasto
i ludzi, którzy tutaj tworzyli
i odnosili sukcesy medyczne
czy sportowe – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

GOR
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foto: Beata Czarnecka, Sportografia.pl

od życia, mimo wielu konsekwencji wynikających z błędnych decyzji, zawsze
wstawał, podnosił się i próbował realizować swój talent. Dla mnie to jest
postać heroiczna – mówił Mateusz Kościukiewicz, który w filmie wciela się
w postać Jana Banasia.
Akcja filmu rozpoczyna się w 1943 r.
Jan Banaś, posiadający polsko-niemieckie korzenie, były piłkarz Górnika
Zabrze i reprezentacji Polski, dorasta
na Śląsku. Od dzieciństwa jego największą pasją jest piłka nożna, a największym rywalem... oddany kumpel
Ginter. Z czasem rywalizacja przyjaciół
przenosi się z podwórka na stadiony.
Ale to nie koniec ich zmagań. Prawdziwe emocje zaczynają się, gdy w życiu
piłkarzy pojawia się piękna Marlena.
Walczący o jej względy Jan i Ginter
szybko odkrywają, że w grze o miłość
nie obowiązują żadne przepisy.
– Ten film jest dużo barwniejszy niż film
tylko o piłce nożnej. Jest szalenie ciekawym filmem o bardzo zawiłych dziejach
Polski i Polaków. Jest pewnym spacerem
przez dzieje, bo wprawdzie trwa tylko
106 minut, ale ukazuje kilka epok z najnowszej historii Polski. Myślę, że dla wielu młodych osób będzie to formą szkoły,
dla nas, starszych, źródłem wzruszeń
– zwraca uwagę producent Jarosław
Pachowski.
– Śląsk, jak wszyscy wiedzą, to moja mała
ojczyzna, miejsce, w którym spędziłem

foto: Ro

Premiera cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów
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Zabrzańscy strażacy obchodzili w maju swoje święto

Pod opieką świętego Floriana z pomocą innym

W Zabrzu okazja do świętowania była
podwójna, ponieważ mija właśnie 120
lat od pojawienia się w naszym mieście
straży pożarnej. – Historia, ta dalsza i nieco bliższa, pozwala nam docenić, jakie dziś
warunki mają strażacy do swojej pracy.
Sprzęt ratowniczy, pojazdy używane w akcjach pozwalają nam znacznie skuteczniej
niż kiedyś nieść pomoc – mówi brygadier Kamil Kwosek, komendant miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu,
zwracając uwagę, że gaszenie pożarów
to zaledwie wycinek codziennej pracy
strażaków. – Najczęściej mamy do czynienia z tzw. miejscowymi zagrożeniami.
To wszelkiego rodzaju incydenty drogowe

foto: Igor
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foto: UM Zabrze

Są wszędzie tam, gdzie inni
potrzebują pomocy. Gaszą
pożary, ratują rannych w wypadkach drogowych, usuwają skażenia chemiczne. Teraz
była okazja, by im za to podziękować. W maju świętowali zabrzańscy strażacy zawodowi i ochotnicy.

Uroczystości w zabrzańskiej komendzie PSP

czy też na przykład katastrofy budowlane
– tłumaczy komendant.
Na brak zajęć strażacy w naszym mieście
z pewnością nie narzekają. Zabrzańska
jednostka, choć nie jest najliczniejsza
w regionie, należy do tych, gdzie wyjazdów jest najwięcej. W 2011 roku zabrzańscy strażacy za swoją ofiarną służbę na
rzecz mieszkańców zostali nagrodzeni
wyróżnieniem św. Kamila.
– Ileż to razy sięgaliśmy po pomoc strażaków. Ileż razy pokazali oni swoją postawę,
ratując innych. Poziom zaufania społecznego to wyjątkowy dowód na to, że ludzie
wiedzą, że na strażaków można zawsze liczyć. My, samorządowcy, też o tym wiemy,

dlatego nasza współpraca jest tak owocna
i ścisła, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Spotkanie z okazji Dnia Strażaka było
okazją do podziękowania za ofiarną
służbę oraz wręczenia nagród i awansów najbardziej zasłużonym pracownikom zabrzańskiej jednostki. 
WG

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie doceniają Zabrze

Naprzeciw inwestorom i przedsiębiorcom
Zabrze uzyskało tytuł „Złota
Gmina na 5”. Miasto zostało docenione za współpracę
z przedsiębiorcami oraz inwestorami. Wyróżnienie wręczono podczas konferencji „Forum
Gmin na 5” w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
„Gmina na piątkę. Dobre praktyki
w obsłudze przedsiębiorców” to nazwa raportu przygotowanego przez
grupę badawczą ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Autorzy rankingu 2016/2017 ocenili samorządy
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pod względem gotowości do obsługi
drogą elektroniczną
inwestorów i przedsiębiorców. Metodą „tajemniczego
klienta”
badano
jakość przygotowanych materiałów,
przydatność oraz
czas reakcji na zadane pytania, zarówno w języku
polskim, jak też
angielskim. W badaniu oceniano
dwa obszary: funkcjonalność strony
internetowej oraz możliwość kontaktu
telefonicznego. Zabrze w poprzednich
latach otrzymywało wyróżnienie „Gmi-

Nasze Zabrze Samorządowe 6/2017

na na 5”. Tytuł „Złota Gmina na 5” trafił
do miasta z uwagi na utrzymujący się
wysoki standard obsługi klienta. 
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wokół nas
Zabrzańscy studenci po raz kolejny zaprosili na juwenalia

Po raz kolejny Zabrze stało się
areną juwenaliów. Do wspólnej
zabawy, połączonej z prezentacją poszczególnych wydziałów,
zaprosili studenci Politechniki
Śląskiej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Student Fest Zabrze
2017 rozpoczął się
meczami rozegranymi 1 czerwca
na Arenie Zabrze.
Na murawie rywalizowali studenci, wykładowcy oraz urzędnicy.
Ze stadionu studenci przenieśli się
do kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta. Przygotowano tam
m.in. koncerty, pokazy samochodów hybrydowych oraz niespodzianki
dla najmłodszych. Gwiazdą wieczoru był C-Bool, który pod koniec maja
w Operze Leśnej w Sopocie zajął drugie
miejsce w konkursie na Radiowy Przebój Roku.
– Nie wszyscy wiedzą, że C-Bool jest absolwentem Politechniki Śląskiej, a dokładnie
Wydziału Organizacji i Zarządzania. I nie
ma do nas daleko, bo jest z Pyskowic –

uśmiecha się Edyta Piecuch, studentka
Wydziału Inżynierii Biomedycznej. – Zależy nam na integracji z mieszkańcami.
Chcemy pokazać, że jesteśmy otwarci na
innych – dodaje.
W programie drugiego dnia studenckiego świętowania znalazły się wykłady popularnonaukowe dla szkół
średnich. Zaplanowano także
foto
bieg terenowy na 4,5 km
: To
ma
sz
J od
ło
i 12 km, kino plenew
sk
i
rowe oraz imprezę
plenerową w kampusie Śląskiego
Uniwersytetu
Medycznego
w Rokitnicy.
– Studenci powinni mieć swoje święto w miej-

Juwenalia rozpoczęły się od sportowego akcentu

foto: Tomasz Jodłowski

Studenci z przedstawicielami władz uczelni i prezydent miasta

scu, w którym studiują. Dlatego bardzo
popieramy ideę organizowania juwenaliów również w Zabrzu. To duży powód
do zadowolenia, że święto cieszy się coraz większą popularnością – podkreśla
prof. Bogusław Łazarz, prorektor ds.
ogólnych Politechniki Śląskiej.
– Główną naszą radością jest to, że studenci Politechniki Śląskiej i Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego się zintegrowali i już nie po raz pierwszy spędzają
ten czas razem – zwraca uwagę prof.
Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM.
Prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, podkreśla, że uczelnia
to nie tylko miejsce do nauki. – To również miejsce, w którym spędzamy czas,
spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy
idee. W naszym kampusie dzieje się wiele
rzeczy – mówi prof. Krzysztof Wodarski.

GOR
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Student Fest muzycznie i na sportowo

Gwiazdą wieczoru był C-Bool, który zadbał o znakomitą zabawę
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Absolwenci zabrzańskich szkół plastycznych zaprezentowali swoje prace dyplomowe

Dyplomarium pełne wzruszeń

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w Domu Muzyki i Tańca

– Dużo się tutaj nauczyłam. Ja nawet nie
czułam, że mam jakikolwiek talent plastyczny. Namówiła mnie mama. Powiedziała, żebym spróbowała. Zapisała mnie
na kurs do Pastela, a potem tak to się
potoczyło, że znalazłam się w plastyku.
Ta szkoła dała mi dużą dojrzałość. Mieliśmy dużo zajęć manualnych. Teraz nawet
pomoc siostrze w remoncie nie sprawia
mi trudności – śmieje się Marta. – Moje
prace dotyczą mitologii germańskiej. Wykonałam je w linorycie i suchej igle. Tyl-
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foto: Jerzy Przybysz

ko ja z kolegą zdecydowaliśmy się na te
techniki. Jako jedyni prezentujemy grafikę
warsztatową. Od niej zaczynałam moją
drogę jeszcze w Pastelu i chciałam zwieńczyć naukę właśnie tą techniką. Teraz wybieram się na Akademię Sztuk Pięknych
na wzornictwo – dodaje.
Absolwenci wykazali się nie tylko twórczą inwencją, wyobraźnią i warsztatem,
ale też szerokim wachlarzem podejmowanych tematów. – Zainspirowały mnie
miejsca industrialne. Wykonałem prace
w szlachetnej technice fotografii XIX-wiecznej. Chciałem ocalić to, co odchodzi
w zapomnienie. Ten wernisaż to sporo
emocji i przygotowań – podkreśla Szymon Florek.

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

– Dla nas to bardzo ważny dzień. Ta wystawa jest ukoronowaniem pracy młodych
ludzi. Prezentuje umiejętności, jakie nabyli
w szkole w zakresie różnych specjalności.
Stąd bogaty wachlarz prac do oglądania
i naprawdę duża różnorodność – podkreśla Ewa Zajler-Płatek, nauczyciel rysunku i malarstwa w zabrzańskim plastyku.
Zdaniem Marty Kęsoń, jednej z tegorocznych absolwentek, zabrzańska
szkoła plastyczna umożliwia młodym
ludziom wszechstronny rozwój.

foto: Jerzy Przybysz

Prace z dziedziny malarstwa, rysunku, projektowania graficznego i aranżacji wnętrz podziwiać
można w holu Domu Muzyki
i Tańca. Uroczysty wernisaż wystawy był elementem tradycyjnego Dyplomarium, na które
zaprosili 17 maja absolwenci
i nauczyciele Ogólnokształcącej
Szkoły Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastycznego działających
w Zespole Szkół nr 18.

W pracach Jana Bieni można było z kolei
dopatrzyć się inspiracji górskim krajobrazem. – Bardzo lubię tematykę górską.
Lubię chodzić po górach, dlatego doszedłem do wniosku, że uchwycę architekturę, która powoli zanika. To, że trafiłem do
szkoły plastycznej, było trochę przypadkowe. Oczywiście rysowałem i malowałem,
lubiłem to robić, ale nie jakoś intensywnie. Pewnego dnia moja mama przyszła
i powiedziała, że znalazła szkołę, do której
mógłbym spróbować się dostać. Ta szkoła
dała mi przede wszystkim nowe postrzeganie rzeczywistości i świeże spojrzenie
na sztukę. Teraz planuję studia w Cieszynie, grafika warsztatowa połączona
z komputerową – zapowiada Jan Bienia.
Prace tegorocznych absolwentów można oglądać w holu Domu Muzyki i Tańca do końca wakacji. 
MM

wokół nas
Kolejna odsłona wspólnego projektu Politechniki Śląskiej i zabrzańskiego samorządu

Forum Zarządzania z ambasadorem Włoch

– Ta inicjatywa stwarza wyjątkową możliwość spotkania kadry naukowej, studentów i mieszkańców z osobami mającymi
wpływ na kształtowanie rzeczywistości
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Przez ostatnie lata gościliśmy na naszych wykładach znakomitości
świata nauki, polityki, finansów, biznesu
czy też mediów. Tym bardziej cieszy mnie
wizyta oraz wykład ambasadora Włoch,
który już od prawie 30 lat przyczynia się do
budowy wspólnego europejskiego domu –
dodaje.
Dyplomata przypomniał historię Unii
Europejskiej, a także przybliżył obecną sytuację w UE. Wielokrotnie zwracał
uwagę na znaczenie wspólnej polityki
dotyczącej gospodarki, przemysłu oraz
obronności. Zwracając się do studentów
podkreślał, że głos młodych ludzi ma

foto: UM Zabrz

e

foto: UM Zabrze

Ambasador Republiki Włoskiej Alessandro De Pedys był
gościem kolejnego spotkania zorganizowanego w ramach Forum Zarządzania.
To wspólne przedsięwzięcie Politechniki Śląskiej i zabrzańskiego samorządu.

Studenci z uwagą słuchali wystąpienia dyplomaty

istotne znaczenie w dyskusji o przyszłości zarówno naszego kontynentu, jak
i całego świata.
– Ciekawi mnie, co o Wspólnocie, która
może nie działa obecnie idealnie, sądzą
właśnie studenci. To, co stanie się z Unią,
podjęte dzisiaj decyzje zaważą przecież
szczególnie na przyszłości ludzi młodych –
zwraca uwagę Alessandro De Pedys.
Podczas wizyty ambasadora, prywatnie
wiernego kibica klubu AS Roma, nie mogło zabraknąć odniesień do pamiętnych
pojedynków Górnika Zabrze z włoskim
zespołem. Mecze obu zasłużonych drużyn włoski gość wspominał na Arenie
Zabrze ze Stanisławem Oślizło, wystę-

pującym wtedy
na boisku w barwach
Górnika.
Przypomnijmy, że cykl otwartych wykładów, na które zapraszani są wybitni
przedstawiciele świata gospodarki, kultury czy mediów, został zainaugurowany
jesienią 2008 r. Do naszego miasta przyjechał wówczas śp. prof. Michał Kulesza,
współautor reformy administracyjnej w
Polsce. Gośćmi Forum Zarządzania byli
również m.in. prezes Banku Pekao S.A.
Maria Wiśniewska, prezes Allianz Polska
Paweł Dangel czy eurodeputowany Jan
Olbrycht.

WG

Miejska spółka ZBM-TBS doceniona za swą działalność

Wyróżnieni za innowacje i pomoc innym
Dwie nagrody otrzymała w maju spółka Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Do Zabrza trafiły statuetki „Jak Motyl” oraz „Lider Zarządzania”.
Wyróżnienie „Jak Motyl” to wyraz uznania dla osób
i instytucji, które bezinteresownie podejmują działania
oraz poświęcają swój czas w celu poprawy jakości życia
osób z niepełnosprawnością. W maju ZBM-TBS otrzymał także wyróżnienie „Lider Zarządzania”, przyznawane przez zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Tytuł przyznawany jest za działania w zakresie
rozwoju rynku nieruchomości, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz propagowanie działań proekologicznych. Gratulujemy! 
GOR
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Za nami jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Tańca Zabrze 2017

Samby i walce w mistrzowskim wydaniu

Zabrzański turniej jest jedynym tej rangi na Śląsku i zaledwie jednym z trzech
w Polsce. Od 20 lat odbywa się w naszym mieście. W tym roku na parkiecie,
oprócz najlepszych polskich par, zaprezentowali się czołowi tancerze m.in.
z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch. Pary taneczne,
rywalizując o wygraną w zabrzańskim
turnieju, zdobywały również punkty
do światowego rankingu Word Dance
Sport Federation.
– Nasz festiwal przez te dwadzieścia lat
ewoluował zgodnie z tanecznymi modami, ale też i z gustami publiczności.
W tym roku mamy bardzo dobre pary
taneczne z dwunastu krajów, których
oceniają sędziowie z dziewięciu państw
i mam nadzieję, że publiczność docenia
poziom zabrzańskiego turnieju – mówi
Andrzej Dominiak, jeden z organizatorów festiwalu.
Finałową galę poprowadziła znana
m.in. z programu „Taniec z gwiazdami”

foto: Jerzy Przybysz

Pary taneczne z kilkunastu krajów Europy wzięły udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Zabrze 2017. Impreza odbyła
się 14 maja w hali Pogoń.

Najlepsze pary z pucharami

Iwona Pavlović. W tym roku w tańcach
standardowych klasą dla siebie okazała
się para Alexandr Ovchinnikov, Ewa Dudek. Z kolei brazylijskie samby, kubańskie rumby czy hiszpańskie paso doble
najlepiej wykonywali Czesi: Vaclav Masaryk, Klara Chovancikowa.
Zmagania tancerzy oceniało profesjonalne jury złożone z ekspertów m.in.
z Włoch, Słowacji, Węgier i Austrii.
W przerwach między kolejnymi partia-

foto: Jerzy Przybysz

Podczas festiwalu pary prezentowały
zarówno tańce latynoamerykańskie...

...jak i standardowe

foto: Jerzy Przybysz

mi tanecznymi liczna publiczność w hali
Pogoń mogła podziwiać pokazy sztuki
cyrkowej oraz gimnastyki artystycznej.
– Pełna sala dowodzi, że taniec wciąż porywa, a my, widzowie, jesteśmy wiernymi
kibicami tych wspaniałych ludzi, którzy
tyle pracy wkładają, by nas ucieszyć. Bardzo się cieszę, że od 20 lat możemy uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Nie
wyobrażam sobie już wiosny bez tańca
w Zabrzu – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

WG
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Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Nigdy bym nie zmieniła zawodu

Gdy Danuta Filipiak zastanawia się dziś
nad wyborem swojej drogi zawodowej,
na myśl przychodzi jej w pierwszej kolejności prośba ojca, który przed laty
powiedział, że chciałby, by została fryzjerką. Nie myślała o tym, gdy jeszcze
chodziła do szkoły, gdy dorastała. Nawet wtedy, gdy uczyła się już fryzjerstwa w znanym zakładzie.
– Dopiero niedawno uświadomiłam sobie,
że ta prośba została spełniona. Ojciec zginął w wypadku w kopalni, ale przed śmiercią, gdy miałam trzynaście lat, zdążył mnie
o to poprosić. Myślę, że jest teraz szczęśliwy. Dotrzymałam słowa, a jednocześnie robię to, co kocham, czuję i zawsze chciałam
robić – uśmiecha się Danuta Filipiak.
W rodzinie pani Danuty byli już wcześniej fryzjerzy. Przyznaje więc, że to
chyba geny zadecydowały, że polubiła tę profesję. Najpierw była praktyka
szkolna, potem po trzech latach nauki
dyplom czeladnika i możliwość pozostania w pracy w renomowanym zakładzie. Tak minęło piętnaście lat, aż poja-

Danuta Filipiak prowadzi swój zakład już od ćwierćwiecza

foto: Jerzy Przybysz

W pracy pomaga jej córka Dorota

foto: Jerzy Przybysz

Została fryzjerką, bo takie
było... życzenie jej ojca. Nigdy
nie żałowała podjętej decyzji.
Danuta Filipiak własny zakład fryzjerski prowadzi już
od 25 lat, a w gronie jej stałych klientów są nawet osoby
spoza Zabrza. Doceniają profesjonalne podejście do zawodu i jednocześnie niemal
rodzinną atmosferę.

wił się pomysł, by spróbować czegoś na
własny rachunek. Był 1992 rok.
– W zasadzie to wszystko stało się mniej
więcej w tym samym czasie. Zamieszkałam na osiedlu Kopernika w Zabrzu, urodziłam syna, a potem wynajęłam lokal
od spółdzielni mieszkaniowej i podjęłam
działalność gospodarczą. Był to lokal
znacznie mniejszy niż obecnie, dzielony
z kwiaciarnią i pracowałam w nim początkowo sama. Dopiero po jakimś czasie miałam dwie panie do pomocy. To był
pierwszy zakład fryzjerski w obrębie osiedla – wspomina Danuta Filipiak.
Rozwój firmy następował stopniowo.
Okazało się, że nie tak łatwo znaleźć do
pracy dobrze wyuczone fryzjerki. Pani
Danuta postanowiła zatem... wyuczyć
swoją córkę, która już od najmłodszych
lat, przesiadując często w zakładzie,
oswajała się z jego atmosferą. Tutaj
miała także praktykę szkolną.
– Córka, mając czternaście lat, miała już
manualne zdolności układania fryzur
wieczorowych, jakąś ich wizję. Po prostu
czuła ten zawód. Potem dołączyła do nas
przyszła synowa i dziś to prawdziwa firma
rodzinna. Pracujemy w rozumiejącym się
zespole, pomagamy sobie, by klienci nie
czekali za długo, czuli się u nas swobod-

nie. Trzeba dziś dbać o każdego klienta
i to jest dewizą mojej firmy – podkreśla
Danuta Filipiak.
Danuta Filipiak od lat działa w samorządzie rzemieślniczym, pełniąc funkcję
członka zarządu Cechu Rzemieślników
Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz
Pracodawców w Zabrzu. Wychowała kilkanaście uczennic szkolących się w zawodzie fryzjerki. Niektóre z nich uruchomiły potem własną działalność, jedna
nawet w Irlandii. Firma nagrodzona została m.in. tytułami „Firma rodzinna”
oraz „Firma z jakością”.
– Uwielbiam ten zawód między innymi za
możliwość tworzenia za każdym razem
czegoś nowego. To ogromna dla mnie
przyjemność. Gdy pracuję, uspokajam
się. Właśnie przy robieniu fryzury czuję się
zrelaksowana i wyluzowana. Nigdy nie zamieniłabym tego zawodu na inny. Myślę,
że utrzymanie się na rynku przez 25 lat
to też jest jakiś sukces i z tego się cieszę –
mówi Danuta Filipiak.
Prywatnie pani Danuta jest zapaloną
turystka. Zwiedziła już wiele egzotycznych krajów, ale spędza też czas na basenie, maszerując z kijkami lub, ostatnio, ucząc się języka angielskiego. 
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lekcja historii
Niezwykła historia wynalazcy, naukowca i górniczego eksperta

Richard Broja – człowiek,
który zbudował „nowe” Zaborze

Urodził się 24 lutego 1835 r. w Rudzie. Niestety, bardzo niewiele wiemy
o jego dzieciństwie i wczesnej edukacji.
W 1853 r. rozpoczął studia w Królewskiej Saksońskiej Akademii Górniczej
we Freibergu, które ukończył w 1857 r.,
zdobywając tytuł referendarza górniczego (Bergreferendar). W trakcie studiów
zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Fudakowskim, polskim inżynierem, twórcą
nowoczesnego cukrownictwa w zaborze rosyjskim, z którym przez długi czas
utrzymywał korespondencję (Fudakowski ukończył studia rok wcześniej). Także
we Freibergu nawiązał kontakty ze studentami angielskimi i amerykańskimi,
które miały zaowocować w przyszłości.
Po zakończeniu studiów Broja powrócił
na Górny Śląsk. Zatrudnił się w inspekcji
kopalń skarbowych nadzorującej prace
kopalń „Królowa Luiza” i „Król” w Chorzowie. Przewodniczył zespołowi powołanemu dla uregulowania powierzchni
skarbowych pól górniczych i rozwiązaniu
toczących się konfliktów majątkowych
z właścicielami prywatnymi. Dzięki pozytywnemu zakończeniu tej pracy został
w 1865 r. awansowany na asesora górniczego (Bergasessor), zaś w 1866 r. na
inspektora górniczego (Berginspektor)
w kopalni „Królowa Luiza”. Zadania na
tym stanowisku można porównać do
późniejszej roli dyrektora (nazwę „dyrektor” w kopalniach skarbowych wprowadzono dopiero w 1904 r.).
Richard Broja dobrze znał zakład, którego losami przyszło mu od 1866 r. kierować. Po zakończeniu w 1868 r. prac polegających na pogłębieniu szybu „Carnall”,
Richard Broja przystąpił do jednej z naj-
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foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Kopalnia „Królowa Luiza”
w dziejach Zabrza zajmuje
szczególne miejsce. W ponad 200-letniej historii zakładu przewinęło się wielu
wybitnych dyrektorów i inżynierów, wśród nich Górnoślązak Richard Broja.

większych inwestycji w dziejach zakładu.
Ponieważ państwowa kopalnia „Królowa
Luiza” korzystała ze swego uprzywilejowania względem kopalń prywatnych
i posiadała jedno z większych pól górniczych na całym Śląsku, Broja postanowił zdecydowanie powiększyć obszar
eksploatacji węgla. Podjął decyzję, by na
wschodniej części nadanego pola zbudować od podstaw nowoczesne szyby
wydobywcze umożliwiające tańsze wydobycie węgla z rejonów odległych od
szybów „Carnall” i „Prinz Schönaich”.
Budowę nowego pola, nazwanego
Wschodnim (Ostfeld), rozpoczęto w 1869 r.
Pierwotny plan zakładał budowę trzech
szybów (Poremba I–III), które miały udostępniać wysokie pokłady węgla na poziomach 260 i 340 m. Później podjęto decyzję
o konieczności dobudowy kolejnego szybu – Poremba IV. Richard Broja zadbał, by
nowe pole było pod względem infrastruktury całkowicie niezależne, co miało maksymalnie zminimalizować koszty. W celu
połączenia obu pól wykonano łączący je
pod ziemią przekop, zaś na powierzchni
taką rolę pełniła szosa z Chorzowa do Gliwic (Kronprinzenstrasse).
Wraz z budową nowoczesnego pola wydobywczego Broja postanowił stworzyć
w pobliżu szybów na Porembie nową kolonię górniczą. W tym celu od 1869 r. nadzorował sprzedaż należących do kopalni
parceli z przeznaczeniem na domy wielorodzinne dla górników. W ten sposób
w ciągu zaledwie kilku lat powstało po-
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nad 110 mieszkań tworzących Kolonię B,
administracyjnie przynależną do Zaborza.
Główna ulica w osadzie, stanowiąca oś
tego założenia, otrzymała za patrona właśnie Richarda Broję (Brojastrasse, obecnie
ul. Lompy). Kolonia wraz z kopalnią stanowiła wyjątkowy przykład zbudowanego od
podstaw osiedla robotniczego w pełnej
symbiozie z zakładem patronackim.
Po rozpoczęciu wydobycia na Polu
Wschodnim Broja opuścił Zabrze w 1879 r.
i przeprowadził się do Zagłębia Ruhry. Zadowolone z jego działań i inwencji władze
pruskie mianowały go wpierw członkiem
Wyższego Urzędu Górniczego (Oberbergamt) w Dortmundzie, a od 1880 r. był
tamtejszym Wyższym Radcą (Oberbergrat). W 1885 r. powołany został na analogiczne stanowisko w Haale. Za swe zasługi dla rozwoju górnictwa cesarz Wilhelm
II mianował go w październiku 1893 r.
Tajnym Radcą Górniczym (Geheimer Bergrat). Był to najwyższy z górniczych tytułów, nadawany najbardziej zasłużonym
inżynierom górniczym. W 1895 r. cesarz
nadał mu także Order Orła Czerwonego.
W 1895 r. Broja powrócił na Śląsk. Został
zatrudniony w Wyższym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu. Zamieszkał w willi
przy reprezentacyjnej Kaiser-Wilhelm-Strasse 77 (obecnie ul. Powstańców Śl.).
Richard Broja udzielał się naukowo i towarzysko w wielu stowarzyszeniach
górniczych i przemysłowych nie tylko
w Niemczech, ale przede wszystkim w Anglii i USA. Od 1880 r. był członkiem prestiżo-

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

Zostały tylko uliczki...
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się na Zaborzu.
Archiwalna fotografia przedstawia ówczesną Brojastrasse. Zdjęcie zostało
wykonane na skrzyżowaniu obecnych ulic Lompy i Racławickiej, w stronę
dawnych ulic tworzących Kolonię B na Zaborzu. Obecnie zostały tylko uliczki (kamienic brak) i resztki muru Pola Wschodniego Kopalni Królowa Luiza.

Zdjęcie zostało wykonane na skrzyżowaniu obecnych ulic Lompy i Racławickiej

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu
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wego North of England Institute of Mining
and Mechanical Engineers. Kilka artykułów
naukowych jego autorstwa oraz recenzje
jego prac publikowanych w języku niemieckim ukazało się dzięki temu w brytyjskich
czasopismach specjalistycznych poświęconych górnictwu i geologii.
Po raz pierwszy wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1881 r. Wracał tam jeszcze
kilka razy, wizytując amerykańskie kopalnie i nawiązując kontakty z amerykańskimi inżynierami i przemysłowcami (był
członkiem m.in. nowojorskiego The Geological Society of America). Efektem tych
wyjazdów była wydana w 1894 r. w Niemczech książka „Górnictwo węglowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki” („Der
Steinkohlenbergbau in den Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika”). Dzięki tej
publikacji Broja stał się powszechnie znany w środowisku.
Prócz ogromnych zasług na polu górnictwa Richard Broja dał się zapamiętać
także jako wynalazca. 3 grudnia 1878 r.
Amerykański Urząd Patentowy przyznał
mu patent na samobieżny pojazd mechaniczny. Była to niewielka „lokomotywa” o silniku parowym, przygotowana
do jazdy po zwykłych drogach lub nawet
bezdrożach. Posiadała bardzo oryginalny
napęd, autorstwa Broi. Koła napędowe
wyposażono w specjalne ruchome „stopki” na wysięgnikach, które służyły do
odpychania pojazdu od podłoża. W ten
sposób koło pojazdu mogło się poruszać
na niemal każdym twardym podłożu. Ponadto, na prostych odcinkach pojazd nie
wymagał obsługi kierowcy. Pojazd ten
można było wykorzystywać jako niewielki
ciągnik rolniczy, towarowy lub artyleryjski, choć autor patentu zakładał jego użycie również w górnictwie. Wynalazca nie
był osobiście obecny w trakcie uzyskania
patentu, reprezentował go słynny niemiecki wynalazca Gerard von Nawrocki.
On też reprezentował Broję w procesie
sprzedaży praw do patentu. Zainteresowanie nim wyraziły m.in. brytyjska
firma Ruston&Hornsby i amerykańska
Gaar&Scott. Ostatecznie pojazd oparty
o pomysł śląskiego inżyniera nie został
wprowadzony do masowej produkcji.
W 1900 r. Richard Broja przeszedł „w stan
spoczynku”. Nie porzucił jednak całkowicie
pracy naukowej i wciąż aktywnie publikował,
m.in. w czasopismach „Glückauf!” i „Zeitschrift für praktische Geologie”. W 1904
r. odbył także ostatnią podróż do Stanów
Zjednoczonych, w trakcie której zwiedzał
zagłębie przemysłowe w Pensylwanii. Zmarł
13 kwietnia 1913 r. we Wrocławiu.
Damian Halmer

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Obecnie zostały tylko uliczki i resztki muru
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W ostatniej kolejce rozgrywek I ligi Górnik Zabrze
wywalczył awans do piłkarskiej elity

Na wracających z Puław piłkarzy czekał przed Areną Zabrze tłum kibiców

Do ostatniego w sezonie meczu Górnik
Zabrze podchodził zajmując premiowane awansem drugie miejsce w tabeli
rozgrywek I Ligi. Na plecach czuł jednak
oddech konkurencji, a i Wisła Puławy
nie zamierzała oddawać pola. Walczyła
bowiem o udział w barażach dających

28

szansę na utrzymanie się w I Lidze.
– To był bardzo ciężki mecz, ale takiego się spodziewaliśmy. Wisła dopiero w poprzedniej kolejce pojawiła się
w strefie spadkowej. Graliśmy o inne
cele. Dzisiaj to mój zespół zdobył trzy
punkty, ale do samego końca drżeliśmy
o wynik, bo sytuacje były po stronie
Wisły – przyznaje trener Górnika
Marcin Brosz.

Trener Marcin Brosz

O końcowym sukcesie przesądził gol
zdobyty w 21. minucie przez Igora Angulo. Tym samym hiszpański zawodnik
dołożył do swego dorobku siedemnaste trafienie, zostając królem strzelców

Drużynę witała w Zabrzu m.in. prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik
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To, co jeszcze kilka tygodni
temu wydawało się niemożliwe, stało się faktem! Po rewelacyjnej końcówce sezonu
piłkarze Górnika Zabrze wywalczyli awans do Ekstraklasy.
Igor Angulo, który dla Trójkolorowych zdobył 17 bramek,
został królem strzelców sezonu 2016/2017. To również
jego bramka w meczu z Wisłą
Puławy przesądziła o awansie.
Dziękujemy i gratulujemy!

!
y
s
a
l
k
a
r
o Ekst

Trójkolorowym jest się bez względu na wiek

zakończonego właśnie sezonu. – Chcę
bardzo podziękować klubowi z Puław za
to, że zachował się fair-play w tak ciężkim
momencie dla siebie i wpuścił naszych
kibiców. Dzięki temu była świetna atmosfera. Tak powinna wyglądać piłka – podkreśla Marcin Brosz.

Ale to była dopiero przygrywka do fety,
jaka czekała wracających z Puław piłkarzy w naszym mieście. Przy Arenie Zabrze zebrało się wieczorem kilka tysięcy fanów Trójkolorowych. Były śpiewy,
race i sztuczne ognie. Kibice dziękowali
piłkarzom, którzy w Puławach stoczyli
dramatyczny, ale zakończony szczęśliwie mecz, a ci podkreślali znaczenie
dopingu, jaki prowadzony był na Roosevelta i na wyjazdach w tym sezonie.
– Górnik Zabrze konsekwentnie stawiał na
młodzież. Trener Marcin Brosz umiejętnie
poukładał drużynę. Efektem jest powrót
tam, gdzie miejsce Górnika Zabrze – podkreśla z uśmiechem prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Nigdy nie
należy tracić wiary w sukces. Patrząc na
to, co działo się na boisku nawet w tych
trudnych momentach, ta wiara nam towarzyszyła. Oczywiście, to była trudna
wiara, bo przecież wiemy, że jeszcze parę
tygodni temu było zaledwie dwa procent
szans na awans. Ale to dowód na to, że
trzeba pracować do końca i dopóki wystarczy sił należy realizować wyznaczone

cele. Tajemnica tkwi w ludziach. Konsekwentny trener i fantastyczni młodzi
ludzie wypracowali ten sukces – dodaje
prezydent miasta.
Trójkolorowi nie będą teraz mieli zbyt
wiele czasu na odpoczynek, bowiem już
w połowie lipca ruszają rozgrywki Ekstraklasy. Trzymamy kciuki! 

GOR, WG

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

foto: UM Zabrze

Kibice nie kryli wielkiej radości
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Piłkarze ręczni NMC Górnika Zabrze wywalczyli Puchar PGNiG Superligi

foto: Krzysztof Kuroń / NMC Górnik Zabrze

Nasi szczypiorniści z pucharem!

Po zwycięstwie nasi szczypiorniści utonęli w deszczu złotego konfetti

Sukces zabrzańskich szczypiornistów! Po niezwykle emocjonującym meczu i heroicznej wręcz walce piłkarze ręczni NMC Górnika
Zabrze pokonali drużynę Sandra SPA Pogoń Szczecin i sięgnęli po
Puchar PGNiG Superligi. Gratulujemy!
Finałowy mecz Pucharu PGNiG Superligi
rozegrany został w hali Pogoń 25 maja.
Pierwszą połowę lepiej rozpoczęli zabrzanie. Bardzo szybko wyprowadzili dwubramkowe prowadzenie i kontrolowali
sytuację na boisku. Raz za razem trafiali
Marek Daćko i Bartłomiej Tomczak, a Se-

bastian Kicki i Martin Galia w bramce
odbijali kolejne piłki. W końcówce goście
zaczęli jednak odrabiać straty i na przerwę schodzili ze stratą tylko jednej bramki (12:11).
Wraz z rozpoczęciem drugiej połowy
Wojciech Zydroń wywalczył wyrównanie.

W tym momencie do głosu ponownie
doszli jednak zabrzanie. Worek trafień
otworzył Aleksandr Tatarincew, następnie fantastycznie wykańczali kontry Iso
Sluijters oraz Marek Daćko. Zawodnicy
Pogoni zaczęli wyraźnie tracić siły, a Mateusz Zaremba doznał kontuzji, dodatkowo osłabiając zespół gości. W efekcie
zabrzanie trafiali częściej, twardo wykorzystując korzyść z solidnej obrony i uzyskiwanych dzięki temu okazji do kontr.
W ostatnich 10 minutach zabrzanie trafili aż dziewięciokrotnie. Goście odpowiedzieli ledwie cztery razy, a mecz zakończył

foto: Jerzy Przybysz

Nowy sezon z nowym trenerem
Ratislav Trtik będzie od 1 lipca nowym trenerem NMC Górnika
Zabrze. Czeski szkoleniowiec ma 56 lat i pochodzi z niedalekiej Karviny. Karierę trenerską rozpoczął 20 lat temu, tuż po zakończeniu
zawodowej gry. Zadebiutował w tej roli w tamtejszym Baniku. Pod
jego wodzą Karvina zdobyła mistrzostwo Czech. Pracował również
w SKP Frydek-Mistek, niemieckich MT Melsunden i HC Empor Rostock, a przed dwoma laty objął Tatrana Preszów. Z tym słowackim
zespołem wygrał tamtejszą ligę, zdobył Puchar Słowacji i uczestniczył w Lidze Mistrzów. Dzięki jego pracy Tatran awansował do fazy
grupowej europejskich rozgrywek.
– Trener Trtik ma bardzo bogate doświadczenie w wielu krajach. Prowadził zespoły w Czechach, Niemczech i na Słowacji. Liczymy, że jego
wiedza i świeża myśl szkoleniowa pozwolą naszemu zespołowi rozwijać się i walczyć o jak najwyższe cele – mówi Bogdan Kmiecik, prezes
NMC Górnika Zabrze.
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Na boisku nie brakowało w tym sezonie znakomitych akcji...

foto: Jerzy Przybysz

się wynikiem 34:25. Tym samym to zabrzanie zdobyli Puchar PGNiG Superligi.
– W przerwie powiedzieliśmy sobie parę
zdań w szatni i zafunkcjonowało przygotowanie motoryczne i kontra. Mogliśmy też
bardziej rotować składem, co w końcowym
rezultacie dało nasze zasłużone zwycięstwo
– komentował po meczu Marek Daćko,
obrotowy NMC Górnika.
– Wygrał zespół lepszy i lepiej przygotowany
do tego spotkania. Dziękuję – stwierdził krótko szkoleniowiec Portowców Rafał Biały.
– Rywale stawiali nam do pewnego momentu opór, ale po przerwie wyszło nasze
lepsze przygotowanie fizyczne i to, co, mam
nadzieję, zostanie po mnie w Zabrzu, czyli
kontratak. To pozwoliło nam w ostatnich
trzynastu spotkaniach wygrać aż jedenaście
razy, przegrywając tylko z Kielcami – mówił
żegnający się z Górnikiem trener Ryszard
Skutnik. – Cieszę się, że utrzymałem serię
swoich sukcesów. Najpierw trzy medale, a teraz Puchar PGNiG Superligi. Chciałem podziękować zawodnikom, współpracującym
ze mną Markowi Kąpie i Rafałowi Bilińskiemu, zarządowi i przede wszystkim kibicom,
którzy tak miło mnie dzisiaj pożegnali. A ja
myślę, że jeszcze tu przyjadę na mecz i się
zobaczymy… – zaznaczał Ryszard Skutnik.
Najlepszym zawodnikiem meczu został
Marek Daćko, który zdobył aż osiem bramek. Nasz obrotowy oraz znakomicie
spisujący się w bramce Mateusz Kornecki
zostali powołani do reprezentacji Polski
i pojadą na zgrupowanie do Cetniewa.
NMC Górnik Zabrze przygotowania do
nowego sezonu rozpocznie w pierwszej
połowie lipca. Tymczasem zaczęło się już
kompletowanie składu. Umowy przedłużyli m.in. Marek Daćko i Michał Adamuszek, do zespołu trafi młody rozgrywający
Łukasz Gogola. 
WG
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...i wielu emocji

Gladiator Marek Daćko
W Warszawie odbyła się 29 maja pierwsza w historii Gala PGNiG
Superligi. Była ona okazją do wręczenia nagród najlepszym zawodnikom i trenerom minionego sezonu. Dwie statuetki trafiły w ręce
Marka Daćko, który został nie tylko najlepszym obrotowym sezonu,
ale przede wszystkim najlepszym zawodnikiem!
Marek Daćko w sezonie 2016/2017 zdobył 184 bramki i ustanowił
w meczu z KPR RC Legionowo rekord tegorocznych rozgrywek w liczbie rzuconych bramek podczas jednego meczu. Było ich aż 14! Powołany został do kadry na mistrzostwa świata rozgrywane we Francji.
– Jestem ogromnie szczęśliwy. Już sama nominacja do najlepszej piątki
sezonu była dla mnie wielkim wyróżnieniem. Zdobycie podwójnej statuetki Gladiatora to najlepsze zwieńczenie sezonu, jakie można sobie
wymarzyć. Na pewno nie spocznę na laurach i będę dalej dążyć do tego,
by stawać się coraz lepszym zawodnikiem – podkreśla Marek Daćko.
foto: PIOTR KUCZA / 400mm.pl
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – komedia z Papkinem, 5 –

1

sąsiad USA, 8 – model Fiata, 9 – biwakowe miejsce w lesie, 10 – w nim wtrącone
zdanie, 11 – z niego Bóg stworzył kobietę,
12 – kokosowy likier, 14 – splątane włosy,
16 – sto kopiejek, 19 – nie kurki, ale też jadalne, 21 – gra z fulem i stritem, 22 – schabowe lub mielone, 23 – rodzaj sportowej
koszulki, 24 – naszyta na dziurę w ubraniu,
26 – fajka wodna, 28 – w parze z katodą,
29 – buty dla biegacza, 30 – zabierany
w podróż, 33 – łączy je most, 35 – dawna
nazwa Wielkiej Brytanii, 37 – Rudy 102,
38 – historyczna wieś nad Oką, 39 – jedno
z imion Sztaudyngera, 40 – warzywa w occie na przekąskę, 41 – najwyższy szczyt
Kaukazu, 42 – 45 minut w klasie.
Pionowo: 1 – finansowe wsparcie, 2 – karmią
młode mlekiem, 3 – osłania lampę, 4 – „Kraków” Stasia i Nel, 5 – okulary na jedno oko,
6 – dowcip, 7 – przepowiedziała upadek
Troi, 13 – doręczyciel, 15 – tak nudyści nazywają plażowiczów w strojach kąpielowych, 17 – mała wada, feler, 18 – pustelnik,
20 – cerkiewny obraz, 21 – kwiatowy szkodzi
alergikom, 25 – ciepłe kapcie, 27 – dziewczyna z tacą, 30 – duma atlety, 31 – zapisywana za pomocą litery, 32 – rozpinany na
maszcie, 34 – podłużne ciastko z kremem,
36 – podczas burzy poprzedza grzmot.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”, nagrody otrzymują: Anita Kilian i Grażyna Studzińska
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Adam Butkiewicz – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 czerwca.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Elżbieta Dudek i Daniel Pędzich
– poczęstunek w McDonald’s, Dorota Szmatlok – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Zbigniew Maksymiuk – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Pokrzywa, autorką cytowanego wiersza jest Wisława Szymborska,
a myśl Kornela Makuszyńskiego brzmi: „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”.
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(imię i nazwisko)
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. Zwycięzców wyłonimy spośród autorów odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 23 czerwca. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze

foto: Igor Cieślicki

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
23 czerwca pod adresem: Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 6/2017
(adres)

przedstawia budynek Szkoły Podstawowej nr 30.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Bożena Zadara, którą prosimy
o kontakt z redakcją do 23 czerwca.

ROZRYWKA

Słuchajcie jak echo śpiewa

3

SłucHajcIe jak echo śpieWa

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

swoją triUmfaLną pieśń

SPONSORZY NAGRÓD

nas już nIe ma a ono wciąż jeszcze żyJe
dRzewom powierza nAsze tajemnice
a księżyc kiedy na niego pAtrzę
tak samo wyGląda jak wTedy

Z 12 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub
przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17
– do 23 czerwca.
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pomocny przy kopaniu w skale,
pięściarstwo,
polecenie dla psa,
„wypłata” bezrobotnego,
konkurentka,
żona ojca, ale nie mama,
forma dzierżawy,
popularna gra na szachownicy.

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 23 czerwca.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl
Wisławy Szymborskiej, 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 23 czerwca.
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Kultura
W czerwcu czekają nas Festiwal Orkiestr oraz Festiwal Kwiatów

Muzyka na ulicach i wśród zieleni

foto: Jerzy Przybysz

Wyjątkowy charakter będzie
miał zaplanowany na 11 czerwca XIII Zabrzański Festiwal Orkiestr im. Edwarda E. Czernego.
W tym roku mija bowiem 100.
rocznica urodzin patrona przedsięwzięcia. Ostatni weekend
miesiąca upłynie nam z kolei
pod znakiem organizowanego
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym Festiwalu Kwiatów.
Muzycy przemaszerują ulicami Zabrza

i teatralną. Tę ostatnią możemy usłyszeć
w najnowszym spektaklu Teatru Nowego „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.
Edward E. Czerny współpracował z zespołami „Śląsk” i „Mazowsze”.
W ostatni weekend czerwca czeka nas
Festiwal Kwiatów. – Nasze hasło wywoławcze to słowa natura-sztuka-piękno.
W tym roku kładziemy nacisk na kwestie
związane z ekologią i szeroko rozumianą profilaktyką – mówi Paweł Franzke

z Centrum Organizacji Pozarządowych
w Zabrzu.
W Miejskim Ogrodzie Botanicznym tradycyjnie nie zabraknie muzyki. Będą
pokazy elektrycznych samochodów
i prezentacje związane z zieloną energią. Niezwykle interesująco zapowiada
się występ grupy Gromowładni, która
zagra... na cewkach Tesli. Będą piorunujące efekty wizualne i dźwiękowe.

WG, GOR

foto: Igor Cieślicki

W tegorocznej edycji Zabrzańskiego
Festiwalu Orkiestr im. Edwarda E. Czernego weźmie udział dziewięć zespołów.
O godzinie 14 na placu Wolności zagra
Górnicza Orkiestra Dęta „Halemba”.
Tuż po niej zaprezentują się artyści Górniczej Orkiestry Dętej „Sośnica”, którzy
następnie przejdą ulicami Zabrza na
plac Teatralny. W muzycznym przemarszu towarzyszyć im będą mażoretki
„Pantery” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.
Kolejnych orkiestr będzie można posłuchać podczas gali na placu Teatralnym.
Dla widzów zagrają Górnicza Orkiestra
Dęta „Makoszowy” pod kierunkiem
Henryka Mandrysza, Zawodowa Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, Górnicza Orkiestra Dęta
„Piekary-Julian”, Górnicza Orkiestra
Dęta „Bielszowice”, Górnicza Orkiestra
Dęta „Pokój”, Górnicza Orkiestra Dęta
„Bolesław Śmiały” oraz Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom-Miechowice”. Występy zakończą się około godziny 19.
Przypomnijmy, że Edward E. Czerny,
patron festiwalu, to pochodzący z Zabrza znakomity kompozytor, dyrygent
i aranżer. Był jednym z twórców festiwali
w Opolu i Sopocie. Pisał muzykę filmową

Festiwal Kwiatów zaplanowano na ostatni weekend czerwca

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
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Szczypiorniści Górnika Zabrze
zdobyli Puchar PGNiG Superligi!
Sukces zabrzańskich szczypiornistów!
Po niezwykle emocjonującym meczu
i heroicznej wręcz walce piłkarze ręczni
NMC Górnika Zabrze pokonali
drużynę Sandra SPA Pogoń Szczecin
i sięgnęli po Puchar PGNiG Superligi.

