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Niech szczególny czas Bożego Narodzenia połączy nas
w zgodzie, życzliwości i wzajemnym szacunku.
Życzymy świąt spokojnych, radosnych i pełnych miłości.
Nowy Rok 2017 niech przyniesie wiele dobra, wiary i pokoju.
Marian Czochara

Małgorzata Mańka-Szulik

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze
wraz z Radnymi

Prezydent Zabrza

wokół nas
Już 1 stycznia 2017 roku Filharmonia Zabrzańska zaprezentuje Koncert Noworoczny

foto: Igor Cieślicki

Koncertowo wejdź w nowy rok

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

Podczas koncertu muzykom towarzyszyć będą tancerze

Operetkowe utwory zaprezentują soliści

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Mają swój Koncert Noworoczny wiedeńczycy, mają też zabrzanie. Zapraszam na
wyjątkową galę, która tym razem zachwyci
nas już pierwszego dnia 2017 roku – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. Niezapomniane chwile
z muzyką tradycyjnie już zapewnią artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego, którzy zaprezentują
największe przeboje operetkowe. Podczas koncertu „Operetka, moja miłość!”
na zabrzańskiej scenie wystąpią także
soliści: Katarzyna Oleś-Blacha, Monika
Ledzion, Dominik Sutowicz i Adam Szerszeń oraz tancerze: Zofia Czechlewska,
Milena Burchardt, Joanna Lichorowicz,
Adam Czechlewski i Sławomir Greś.
Wyjątkowych wrażeń z pewnością nie
zabraknie. Bilety dostępne są w kasie
Domu Muzyki i Tańca oraz na stronie internetowej www.dmit.com.pl. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej na scenie Domu Muzyki i Tańca

Efektowne popisy tancerzy
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Kolejne dwie szkoły po gruntownej termomodernizacji
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foto: Igor Cieślicki

s. 4-5

Budynek Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów w Biskupicach

Zachwycają wyglądem
i przynoszą oszczędności
Szkoła Podstawowa nr 16
i Gimnazjum nr 20 dołączyły
do grona placówek objętych
programem
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Oba
budynki, po zakończeniu
prac, zaprezentowały się
właśnie w pełnej krasie.
– Nasza szkoła bardzo wypiękniała –
uważa Krzysztof Kamiński, jeden
z uczniów Gimnazjum nr 20 im.
Polskich Himalaistów. – Widać duże
różnice w wyglądzie budynku przed i po
zakończeniu remontu. Teraz można wymieniać same plusy – dodaje.
Prace termomodernizacyjne trwały
dwa lata. – Objęły między innymi docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę kotłów gazowych, okien,
stolarki drzwiowej, instalacji hydrantowej, częściowo elektrycznej. Całość
kosztowała prawie dwa miliony złotych
– wylicza Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
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Krzysztof Kamiński i Dominika Kuna

Szkoła Podstawowa nr 23
przy ul. Pestalozziego 16
koszt – 1,2 mln zł
planowany termin zakończenia prac
– sierpień 2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 1
przy ul. Sportowej 5
koszt – 2,3 mln zł
planowany termin zakończenia prac
– lipiec 2017 r.
Przedszkole nr 45
przy ul. Kopalnianej 7
koszt – 0,8 mln zł
planowany termin zakończenia prac
– maj 2017 r.
Przedszkole nr 6
przy ul. Jordana 59
koszt – 1,3 mln zł
planowany termin zakończenia prac
– lipiec 2017 r.
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– Szkoła jest wizytówką
Biskupic, ponieważ położona jest przy wjeździe do naszej dzielnicy.
Ten nowy kolor rzuca
się w oczy – podkreśla Marcin
Kłak, dyrektor Gimnazjum
nr 20. – Jestem także dumny z zegara, który został
odrestaurowany.
To
wartość dodana tej inwestycji – dodaje.
– Szkoła po tych wszystkich zmianach bardzo
nam się podoba. Elewacja budynku jest odnowiona, zegar widoczny wieczorem jest pięknie
doświetlony, a w szkole jest
przede wszystkim cieplej –
zwraca uwagę Dominika Kuna,
jedna z uczennic.
– Cieszymy się z pięknej elewacji i nowych okien, ale należy podkreślić, że
cel przedsięwzięcia jest przede wszystkim ekologiczny – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza.
– Dbamy w ten sposób o ograniczanie
niskiej emisji, czyli o czyste powietrze
w naszym mieście. Obiekty poddane termomodernizacji, prywatne i publiczne,
liczymy już w setkach, a to oznacza, że
tyle mniej obiektów zanieczyszcza środowisko – dodaje.
Nowy blask zyskała także działająca na Zaborzu Szkoła Podstawowa
nr 16. W ramach prowadzonych prac
docieplone zostały ściany zewnętrz-

ne i dach. W budynku wymieniono
instalację elektryczną, w kuchni i sali
gimnastycznej zamontowano nową
wentylację mechaniczną. Dzięki termomodernizacji szkoła ma zaoszczędzić na ogrzewaniu około 30 procent
dotychczasowych kosztów.
– Zaoszczędzimy sporo
na opłatach za gaz.
Dodatkowo na dachu
zamontowane zostały
solary, które wykorzystywane są do podgrzewania wody w basenie i kuchni – tłumaczy Justyna
Olewnik, dyrektor SP nr 16. – Już widać
pierwsze efekty wykonanych prac. Szkoła jest estetyczna i bardzo ładnie prezentuje się na tle otaczającej ją zieleni.
Kolory są ciepłe i przyjazne – dodaje.
Remont szkoły kosztował ponad 2,5
mln zł. Został wykonany w ramach
prowadzonego od 2007 r. programu
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Objął on już około 40
placówek oświatowych. Wszystkich
wyremontowanych budynków jest
dwa razy tyle.
Realizowa fot
ny przez
o:

Gimnazjaliści przygotowali krótki spektakl

samorząd, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, program pochłonął do tej pory około 90 mln zł.
– Kilka lat temu podjęliśmy ogromne
wyzwanie, jakim jest program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Bardzo się cieszę, że na liście
wyremontowanych szkół i przedszkoli
pojawiają się kolejne piękne obiekty.
To efekt pracy wielu ludzi, za co bardzo
dziękuję. Wyremontowane budynki nie
tylko zyskują na estetyce, ale stają się
też bardziej ekonomiczne. A to pozwala
przeznaczać zaoszczędzone pieniądze
na kolejne inwestycje w mieście – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

MM

foto: Igor Cieślicki

Tutaj prace trwają

foto: UM Zabrze

wokół nas

Z okazji zakończenia remontu Szkoły Podstawowej nr 16 uczniowie przygotowali przedstawienie
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foto: Igor Cieślicki

Znamy już budżet naszego miasta na 2017 rok

Głosowanie nad projektem przyszłorocznego budżetu

Ponad sto milionów na inwestycje
Wydatki na oświatę stanowią największą pozycję w przyszłorocznym budżecie Zabrza. Ponad sto milionów złotych
przeznaczono na realizację kolejnych inwestycji. Podczas
zwołanej na 19 grudnia sesji radni zdecydowaną większością głosów przyjęli przedstawiony przez prezydent miasta
budżet na 2017 rok.
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TERMOMODERNIZACJE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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Budżet w liczbach
dochody – 827 mln zł
wydatki – 841 mln zł
wydatki bieżące – 734 mln zł
wydatki majątkowe – 107 mln zł
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REWITALIZACJA ZANDKI
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– Budżet miasta z jednej strony odpowiada na potrzeby mieszkańców, z drugiej nadal jest ukierunkowany na rozwój
miasta i jego modernizację – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przyszłoroczne dochody miasta określone zostały na poziomie prawie 830
mln zł, wydatki to kwota około 840
mln zł. – Największy udział w wydatkach mają tradycyjnie oświata i pomoc
społeczna. Na realizację tych zadań
przeznaczymy ponad połowę budżetu miasta – zwraca uwagę prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
Projekt budżetu uzyskał pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która stwierdziła,
że dokument nie budzi zastrzeżeń
oraz że projekt jest kompletny i został
sporządzony zgodnie z wymogami
ustawy o finansach publicznych. Pozytywną opinię wydała też Komisja
Budżetu i Inwestycji Rady Miasta.
– Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości, cieszy nas, że ponad sto milionów
udało się przeznaczyć na projekty rozwojowe – mówił radny Joachim Wienchor z klubu „Skuteczni dla Zabrza”.
Wszystko wskazuje, że kwota ta będzie jeszcze większa. Budżet ma być
bowiem aktualizowany w miarę wprowadzania do niego nowych zadań
i dotacji w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Wśród przyszłorocznych inwestycji
znalazły się m.in. dalsze modernizacje obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacja poprzemysłowych

y

c

j

foto: Igor Cieślicki

wokół nas

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podczas grudniowej sesji budżetowej

obszarów miasta ze szczególnym
uwzględnieniem Zandki czy też rozwój infrastruktury przedszkolnej. Miasto zamierza przeznaczyć kwotę 2,5
mln zł na budowę sal gimnastycznych.
Jednocześnie kwota prawie 8 mln zł
zostanie przeznaczona na wykonanie
zadań w ramach II i III edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
– Warto przypomnieć, że dziesięć lat
temu na inwestycje przeznaczonych było
w budżecie tylko 37 milionów złotych.
Od tego czasu wartość majątku gminy
wzrosła z 1 do 2,5 miliarda złotych – za-
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ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
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znaczała na sesji prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Klub Platformy Obywatelskiej nie poprze budżetu, ponieważ nie zostały
w nim ujęte nasze propozycje – podkreślał z kolei radny Tomasz Olichwer.
Ostatecznie budżet poparło 17 spośród 25 radnych. – Bardzo dziękuję za
przyjęcie budżetu. Zapraszam do współpracy wszystkich, którym również leży
na sercu dobro naszego miasta – podsumowuje prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH
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Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego ma już dziesięć lat

Zabrze liderem industrialnego szlaku

foto: UM Zabrze
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Udostępniona turystom już w 2007 r. Kopalnia Guido była jednym z pierwszych obiektów na szlaku

foto: MGW

Kopalnie, robotnicze osiedla, browary, fabryki, koleje wąskotorowe, muzea i nadal działające zakłady pracy podziwiać
można na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Najbardziej interesująca trasa turystyki industrialnej w Polsce
świętowała w grudniu 10. urodziny. Obchody jubileuszu odbyły
się w zabrzańskiej Sztolni Królowa Luiza, która, obok Kopalni
Guido i Szybu Maciej, należy do największych atrakcji szlaku.

Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. górniczy kombajn i obudowę kroczącą

8
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Wystawa „Niezwykła historia”

– Żadne inne miasto nie pokazuje historii górnictwa w tak kompleksowy i atrakcyjny sposób jak Zabrze – podkreśla
Henryk Mercik z Zarządu Województwa Śląskiego. – Wystarczy wspomnieć
o Kopalni Guido z najgłębiej w Europie
położoną trasą turystyczną. Zabrze jest
już absolutną perłą, jeśli chodzi o Szlak
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, a przecież dopiero przed nami
otwarcie dla turystów Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – dodaje.
– Zabrze z pewnością jest dziś rozpoznawalnym miejscem na śląskim szlaku turystyki przemysłowej – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Bardzo się cieszę, że dziesięć lat temu
dołączyliśmy właściwie natychmiast do
działań, które realizowane były na tym
szlaku. Nasze perełki, które wtedy były
mocno zdewastowane, dziś zachwycają
tysiące turystów – dodaje.

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Obchody jubileuszu zorganizowane
zostały 14 grudnia w Łaźni Łańcuszkowej, będącej bramą kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza. Wzięli w nim udział m.in.
samorządowcy i zarządcy obiektów.
Podczas spotkania wyróżniający się
z nich otrzymali odznaki honorowe Za
Zasługi dla Województwa Śląskiego.
– Szlak Zabytków Techniki to nie tylko
dostępne dla zwiedzających obiekty, ale
również około sześciu tysięcy różnego rodzaju wydarzeń odbywających się w ciągu roku – zwraca uwagę Adam Hajduga
z Referatu Promocji i Dziedzictwa Industrialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Największym jest z pewnością organizoKilka lat temu w ramach Industriady w centrum naszego miasta powstał... port
wana od 2010 r. Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki. W jej siedmiu dotychczasowych edycjach wzięło
udział pół miliona osób. – Dziesięć lat to
dobry czas na podsumowanie najbardziej
oryginalnego produktu naszego regionu
w skali krajowej i europejskiej. Szlak to
też doskonała promocja wszystkich części
regionu, dowód na to, że poprzemysłowe
wartości nadal łączą ludzi tu mieszkających. Dzięki niemu nadal się poznajemy
i razem pokazujemy na zewnątrz – mówi
Henryk Mercik.
Od stycznia 2017 r. Szlak Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego wzbogaci się o kolejnych sześć obiekf ot o
: Ig
tów. To Browar Zamkowy
or
Ci e
śli
ck
i
w Cieszynie, osiedle
patronackie
kopalni
Podziemna kolejka
Atrakcje Parku 12C
„Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach,
Muzeum Hutnictwa
Cynku – Walcownia w Katowicach,
Muzeum
Śląskie
w Katowicach, wieże wyciągowe dawnej
Szyb Maciej
kopalni „Polska” w Świętochłowicach oraz Muzeum
Dawnych Rzemiosł w Starym
Młynie w Żarkach. 
WG

takie są liczby:

3,5 miliona

osób odwiedziło obiekty na
Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego
w latach 2009–2015

500 tysięcy

foto: MGW

z nich to uczestnicy siedmiu
edycji Industriady
Kaplica św. Barbary na poziomie 170 Kopalni Guido
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Komisja Budżetu i Inwestycji
5.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
12.01 godz. 16.00 – budżet partycypacyjny, procedura i stan realizacji
zadań.

Za nami grudniowa sesja Rady Miasta

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
5.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
10.01 godz. 16.00 – gospodarka
finansowa komunalnych zasobów
mieszkaniowych.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
4.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
11.01 godz. 16.00 – Państwowa
Szkoła Muzyczna – rola w promowaniu Zabrza.
Komisja Oświaty i Wychowania
4.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
4.01 godz. 18.00 – założenia do projektu dostosowania sieci szkół do
zmiany struktury szkolnej w okresie
przejściowym, jak i po roku 2019.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
5.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
5.01 godz. 17.00 – realizacja projektów w Zabrzu w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
3.01 godz. 15.00 – podsumowanie
działań „Bezpieczne ferie 2017 r.”
– monitorowanie i kontrola miejsc
i obiektów zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży w Zabrzu.
4.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
4.01 godz. 14.30 – ocena działalności Wydziału Zarządzania Zasobami
Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu; sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
4.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
12.01 godz. 16.00 – budżet partycypacyjny, procedura i stan realizacji
zadań.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
5.01 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
12.01 godz. 17.30 – realizacja pomocy społecznej w mieście – obszary, zadania, środki, ze szczególnym
uwzględnieniem problemu bezdomności.
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Przyszłość ostatniej z zabrzańskich kopalń stanęła pod znakiem zapytania

foto: UM Zabrze

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

W trosce o kopalnię „Makoszowy”
Temat przyszłości kopalni „Makoszowy” zdominował obrady grudniowej sesji Rady Miasta. W ratuszu pojawili się
m.in. przedstawiciele działających w zakładzie związków zawodowych. Radni przyjęli łącznie siedem uchwał.
– Dalsze funkcjonowanie kopalni „Makoszowy” to nie tylko ratowanie miejsc pracy.
Istnienie tego zakładu wiąże się z nowymi
możliwościami, których w cynicznej i krótkowzrocznej kalkulacji się nie dostrzega.
Mamy propozycję, by przy wsparciu kopalni rozwijać odnawialne źródła energii
oraz poprzez tworzenie dzielnicowych kotłowni i przyłączanie do nich indywidualnych gospodarstw wpływać na ograniczanie niskiej emisji – mówił Michał Frołow
z Grupy Inicjatywnej Pracowników KWK
„Makoszowy”.
– Pani prezydent od ponad dwóch lat podejmuje działania dotyczące kopalni „Makoszowy” i w dalszym ciągu będzie to robić.
Nadzieja umiera ostatnia – podkreślała
podczas sesji wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.
O planowanych inwestycjach dotyczących
układu drogowego Zabrza mówił podczas sesji Kazimierz Ladziński, dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Prace obejmą m.in.
stworzenie nowego węzła, który umożliwi zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej
do centrum handlowo-usługowego IKEA,
którego budowa ma ruszyć już wiosną na
Zaborzu. Poruszony został również temat
uciążliwego dla mieszkańców Zandki ruchu ciężarówek kierujących się do stacji
segregacji odpadów. – Jesteśmy po trudnych rozmowach z PKP, ale w końcu znaleźliśmy ścieżkę porozumienia. Być może nowa
droga pobiegnie w części po terenach miejskich, a w części po obszarze PKP. Na razie
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jest dobra wola obu stron i mogę zapewnić,
że pracujemy nad tym tematem intensywnie
– mówił Kazimierz Ladziński.
Wśród przyjętych w grudniu uchwał znalazł się m.in. plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
w 2017 r. 
WG
Usłyszane na sesji:
– Niech pan mi tu nie prowadzi obrad.
Ja jestem od tego.
– Pan sobie cały czas coś przypomina. Niech
pan to spisze na kartce, bo czas ucieka.
– Pozwolę sobie dojść do głosu...

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

Styczeń
2 (pn.) 	Czesława Kowalczyk
	Janusz Bieniek
	Łucja Chrzęstek-Bar
5 (czw.) 	Bogusław Znyk
9 (pn.) 	Borys Borówka
12 (czw.) 	Elżbieta Adach
	Antoni Strzoda
16 (pn.) 	Dariusz Walerjański
19 (czw.) 	Alojzy Cieśla
23 (pn.) 	Łukasz Pach
	Damian Trześniewski
	Rafał Marek
26 (czw.) 	Dariusz Walerjański
30 (pn.) Mirosław Dynak
	Jan Dąbrowski
	Joachim Wienchor

wokół nas
Zabrzanie uczcili pamięć ofiar stanu wojennego

W obchodach uczestniczyli m.in. uczniowie zabrzańskich szkół

W miejscowym kościele św. Jadwigi odprawiona została msza św. w intencji
ofiar stanu wojennego. Przewodniczył
jej biskup gliwicki Jan Kopiec. – Chcemy
pamięcią wracać do tamtych czasów, by
przypomnieć sobie i uświadomić, jakie były
wartości, którym chcieliśmy służyć i którymi chcieliśmy budować nową rzeczywistość – mówił podczas nabożeństwa ks.
Stanisław Puchała.
Po mszy, pod krzyżem upamiętniającym
internowanych w stanie wojennym, złożono wiązanki kwiatów. – Spotykamy się
dziś, by powiedzieć wszystkim: zło dobrem
zwyciężaj. W Zabrzu pamiętamy, że tu był
największy na Śląsku obóz dla internowanych i jestem przekonana, że gdyby nie posługa kapłanów i siła naszych wiernych obywateli, byłby to czas klęsk. Zawsze na Śląsku
budowaliśmy na wartościach. Dlatego dziś
im wszystkim dziękujemy za tamtą ofiarę –
mówiła podczas uroczystości prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Nasi przodkowie już mówili, że narody,
które tracą pamięć, tracą tożsamość. Musimy pamiętać o tych bolesnych wydarzeniach dla kształtowania postaw młodych
ludzi. Dbajmy więc o pamięć i czcijmy ofiary. To najlepsza intencja naszego dzisiejszego spotkania – podkreślał Eugeniusz
Karasiński, przewodniczący Stowarzy-

Ks. Stanisław Puchała i bp Jan Kopiec

foto: Jerzy Przybysz

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda wzięli udział w zabrzańskich obchodach 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Tradycyjnie
zostały one zorganizowane na Zaborzu, gdzie przed laty istniał
największy na Śląsku ośrodek internowania.

szenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda zaznaczał, że 13 grudnia to
dzień wyciszenia, refleksji, ale przede
wszystkim dzień pamięci o tych wszystkich, którzy 35 lat temu, nie patrząc na
represje, powiedzieli „nie”. – Przeciwstawili się stanowi wojennemu, często trafiając do, jak choćby tego zabrzańskiego,
ośrodka internowania. Dziś coś się nareszcie zmienia. Odchodzimy w końcu od
tej symbolicznej grubej kreski – mówił
Piotr Duda.
W uroczystościach uczestniczył także
Andrzej Rozpłochowski, jeden z internowanych. – Zostałem aresztowany 13 grudnia o świcie na dworcu kolejowym w Katowicach. Wraz z dwudziestoma kolegami
wysiedliśmy z pociągu, wracając z ostatniej, jak się okazało, komisji krajowej NZSS
Solidarność w Stoczni Gdańskiej. Otoczyli
nas w przejściu podziemnym między peronami, potraktowali gazem pieprzowym
w usta, żebyśmy nie mogli krzyczeć, a potem zawlekli do samochodów. Wylądowałem w gmachu milicji i służby bezpieczeństwa przy ulicy Lompy w Katowicach,
słynnym pentagonie. Po dwóch miesiącach
przewieziono mnie do Zabrza, gdzie byłem więziony kolejne pięć i pół miesiąca –
wspominał Andrzej Rozpłochowski.
Obóz internowania w Zabrzu działał do
grudnia 1982 r. Przewinęło się przez niego
kilkaset osób, głównie działaczy opozycji
ze Śląska i Zagłębia, a także ówczesnego
województwa częstochowskiego. Dziś
przy ul. Janika funkcjonuje zakład karny. 

WG

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

13 grudnia – data, o której będziemy pamiętać

Msza w intencji ofiar stanu wojennego w kościele św. Jadwigi
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wokół nas
Najzdolniejsi uczniowie zabrzańskich szkół otrzymali stypendia prezydenta miasta

Dziewięciu wspaniałych

foto: UM Zabrze

do konkursów nie jest łatwym zadaniem.
Liczy się praca własna oraz dobry nauczyciel, który wspiera i pomaga – dodaje.
Podobnego zdania jest Agnieszka Hrabak. – To stypendium daje możliwość, by
dalej poszerzać swoją wiedzę, zainteresowania, pasję i umiejętności. To przede
wszystkim docenienie mojej pracy. Udział
w konkursach daje mi wiedzę i pozwala
się ukierunkować, jeśli chodzi o moją
przyszłość. To też miłe spędzenie czasu,
bo choć wiąże się z dużą ilością nauki,
można poznać wielu ciekawych ludzi.
To poszerza moje perspektywy – zwraca uwagę Agnieszka, która jest m.in.
finalistką wojewódzkich konkursów
przedmiotowych z języka polskiego
i rosyjskiego. Zdobyła też wyróżnienie
w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2016.
Dumy ze swoich uczniów nie kryje Lidia Szafrańska, dyrektor ZSO im. prof.
Zbigniewa Religi. – Dziś biegłam tu jak
na skrzydłach, pękając z dumy, że aż trzy
nasze uczennice dostały to wyróżnienie.
To wspaniałe dziewczyny. Wiem, że jest
wielu kandydatów i komisja ma naprawdę twardy orzech do zgryzienia – przyznaje Lidia Szafrańska. – Często zdarza
się, że nasi uczniowie wygrywają konkursy. Potrafimy pracować z uzdolnioną
młodzieżą. To jest niezwykle wymagająca
praca, ale jednocześnie bardzo inspirująca – dodaje. 

MM

Stypendyści prezydenta miasta spotkali się w Sali Historycznej ratusza

– W Zabrzu mamy bardzo zdolną młodzież, która potrafi pozytywnie zaskakiwać. Za tymi stypendiami kryją się
nieprawdopodobne zainteresowania,
ogromna determinacja, praca i to, na co
czekamy, czyli efekty. Bardzo się cieszę,
że w Zabrzu rodzice dobrze współpracują
ze szkołami, a te dają młodzieży to, na co
młodzi ludzie czekają – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Stypendium prezydenta miasta wypłacane jest przez dziesięć miesięcy. – Jego
wysokość to trzysta złotych miesięcznie
dla gimnazjalisty i czterysta złotych dla licealisty – tłumaczy Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – O stypendium aplikowało
tym razem 28 młodych ludzi. Kandydatów
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stypendyści

Były gratulacje i podziękowania

zgłaszają rodzice i rada pedagogiczna.
Komisja rekomendacyjna wyłoniła dziewięć osób. To uczniowie, którzy przede
wszystkim są laureatami lub finalistami
wojewódzkich konkursów przedmiotowych i olimpiad przedmiotowych. To również bardzo aktywni młodzi ludzie, którzy
osiągają sukcesy na różnych polach. Rozwijają się sportowo, biorą udział w konkursach artystycznych – dodaje.
– Stypendium jest dla mnie dużym wyróżnieniem. To nagroda za ciężką pracę
i podsumowanie trudu włożonego w naukę – mówi Bartłomiej Mazur, jeden ze
stypendystów. – Moją pasją są przedmioty ścisłe i sport. Jestem finalistą i laureatem
konkursów z matematyki i fizyki. Dużo czasu poświęcam na naukę. Przygotowywanie
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foto: UM Zabrze

Są młodzi, zdolni i ambitni. Nauka jest ich wielką pasją, w którą wkładają wiele zaangażowania i wysiłku. Dziewięcioro
uczniów zabrzańskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymało w grudniu
stypendia prezydenta miasta.
Ich uroczyste wręczenie odbyło się 14 grudnia w Sali Historycznej ratusza.

Agnieszka Hrabak

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa
Salezjańskiego w Salezjańskim
Zespole Szkół Publicznych

Agnieszka Mazur
Gimnazjum nr 25

Julia Podobińska
Gimnazjum nr 1 w ZSO

Maja Hasterok

I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO

Jakub Kuk

VII Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 10

Bartłomiej Mazur

III Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 11

Marianna Michna

III Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 11

Natalia Musiał

I Liceum Ogólnokształcące w ZSO

Magdalena Wilk

VII Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 10

wokół nas
Absolwenci zabrzańskiego wydziału Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odebrali dyplomy

Dyplomy wręcza absolwentom prof. Maciej Misiołek

To był wyjątkowy, uroczysty i wzruszający moment dla absolwentów i ich najbliższych. Młodzi lekarze i stomatolodzy, którzy
w tym roku zakończyli studia na zabrzańskim wydziale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odebrali dyplomy. Gala odbyła
się 2 grudnia w Domu Muzyki i Tańca.
Dyplomy na scenie DMiT
odebrało prawie trzystu
absolwentów. – To był
mój wymarzony kierunek,
o którym myślałam już od
podstawówki.
Robiłam
wszystko, żeby to marzenie się spełniło.
Studia nie należały do najłatwiejszych
i często zdarzały się nieprzespane noce.
Ale było warto – uśmiecha się Anna Samołuk, jedna z absolwentek.
– To z jednej strony podsumowanie, z drugiej początek, bo teraz ta praca
tak naprawdę się zaczyna.
Lekarz musi się kształcić
przez całe swoje życie –
mówi Katarzyna Starzek.
– Ten dyplom to przepustka do dalszego życia
i kształcenia – dodaje
Magdalena Marcak.
– Jestem pierwszą osobą
w rodzinie, która wybrała
ten zawód. W przyszłości
chciałabym zajmować się
medycyną rodzinną lub
chorobami wewnętrznymi
– zdradza Karolina Tobor.

Prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM, podkreśla, że
uroczystość wręczenia dyplomów traktuje również jako nowe otwarcie. – Absolwenci w dużej mierze podejmują dalszą edukację na stażu podyplomowym,
a później jako rezydenci, często w strukturach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zatem z wieloma z nich tak naprawdę się

nie żegnamy – mówi prof. Maciej Misiołek. – Możemy być dumni z naszych studentów, z naszych absolwentów. Wiedzą,
czego chcą, a to tym bardziej cenne, że
o specjalizację u nas jest bardzo trudno
– dodaje.
Podczas uroczystości absolwenci złożyli
przyrzeczenie lekarskie. – Dziś staliście
się pełnoprawnymi członkami społeczności lekarskiej. To wielka radość nie tylko
dla was, ale i dla nas, że nasi wychowankowie zaczynają kroczyć własną drogą.
To niełatwe pogodzić różne aspekty życia,
ale nie zapominajcie, że poza medycyną
istnieje też inny świat. Życzę wam, abyście wiedli pełne i szczęśliwe pod każdym
względem życie. Nie zapominajcie też
o uczelni – mówi prof. Joanna Lewin-Kowalik, prorektor ds. studiów i studentów ŚUM.
– Z dumą patrzymy na tych młodych ludzi,
którzy w zabrzańskim kampusie zdobywali wiedzę. To nowy potencjał w wielkiej lekarskiej rodzinie i wierzę, że o wielu z nich
usłyszymy jeszcze z tej najlepszej strony,
jakże ważnej dla wszystkich chorych – zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Jestem pewien, że te studia dały wam
solidne podstawy zawodowe. Oby nie zabrakło wam odwagi i umiejętności w dokonywaniu dobrych wyborów. A przede
wszystkim bądźcie dobrymi ludźmi – podsumowuje Jacek Kozakiewicz, prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej. 

MM

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

W drodze na kolejne szczyty

Na widowni Domu Muzyki i Tańca zasiedli ubrani w togi absolwenci i ich najbliżsi
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wokół nas
Pani Zofia uwielbia piłkę nożną, seriale i... domowy smalec

foto: Magdalena Mionc

Stulatka, z którą nie można się nudzić

Pani Zofia Wymysłowska ze swoją rodziną

Jest wielką fanką Roberta Lewandowskiego, uwielbia piec
ciasta, gustuje w domowym
smalcu, a na poprzednią Wigilię ulepiła... dwieście uszek.
Nie byłoby w tym może nic
dziwnego, gdyby nie to, że
Zofia Wymysłowska skończyła
właśnie sto lat. Okrągłe urodziny świętowała w gronie
najbliższych 9 grudnia.
– Kocham piłkę nożną, a najbardziej kibicuję Robertowi Lewandowskiemu. Jestem
szczęśliwa za każdym razem, kiedy strzeli
bramkę – uśmiecha się pani Zofia. Ale
sport nie jest jej jedyną pasją. Interesuje
się polityką, lubi czytać, oglądać telewizję i... piec ciasta.
– Mama doskonale radzi sobie w kuchni.
Do teraz cudownie piecze, łącznie z tortami czy babkami drożdżowymi, a ciasto
zawsze wyrabia sama. Ostatnio ulepiła
dwieście uszek na Wigilię – opowiada
Małgorzata Zygmańska, córka jubilatki.
– Mama jest bardzo pogodną osobą. Lubi
ładnie wyglądać i przywiązuje do tego wielką wagę – przyznaje pani Małgorzata.
Pani Zofia w Zabrzu mieszka od 1945 r.
Oprócz córki ma jeszcze syna oraz czworo wnucząt. Ale choć córka mieszka w tej
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Archiwalne zdjęcie stulatki

samej klatce, pani Zofia woli samodzielność we własnym „M”. – Ma opracowany
harmonogram dnia i swój system oglądania seriali, ale u mnie też spędza sporo
czasu – mówi pani Małgorzata. – Mama
ma wykształcenie handlowe, ale nigdy
nie pracowała zawodowo. Całe życie zajmowała się domem i dziećmi. Była bardzo dobrą gospodynią i bardzo troskliwą
mamą. Odrabiała z nami lekcje, niejedną
książkę przeczytała razem z nami, żeby
móc nam potem coś wytłumaczyć i pomóc
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w lekcjach. Nie miała za wiele czasu dla
siebie. Dbała o domowników i pomagała
rodzinie. Towarzyszyła i towarzyszy nam
we wszystkim. Zawsze była wzorem dla
nas. Uważam, że wychowała mnie i brata
bardzo dobrze. Wpoiła nam wiele cennych
wartości i dała nam w życiu mnóstwo priorytetów, na które oboje z bratem zwracamy zawsze uwagę – dodaje.
Pani Zofia przekonuje, że nie ma recepty nie długowieczność. – Po prostu żyję
normalnie. W życiu nie trzeba się mocno
stresować, bo różne są chwile. Raz dobre,
raz złe. Trzeba to przyjąć i nie rozdrabniać
się nad tym. Mam dobrą rodzinę. Córka
to mój osobisty generał i gdyby nie ona,
to bym nie dożyła takiego wieku. Bardzo
o mnie dba – podkreśla pani Zofia.
Najbliżsi jubilatki śmieją się, że recepta na
długie lata życia z pewnością musi zawierać... masło i sól. – Mama nie jada kurczaków i indyków. Uznaje tylko schabowego.
Smaruje chleb grubo masłem. Jest go więcej
niż samego chleba. I bardzo lubi domowy
smalec – zdradzają tajniki diety stulatki.
– Jako córka narzucam mamie pewien reżim. Nie pozwalam jej za długo siedzieć
i spać. Zawsze jej powtarzam, że krzesło
ją zabierze, jeśli nie będzie funkcjonowała
z nami. Co niedzielę zbiera się u mnie na
obiedzie cała rodzina, więc mama uczestniczy w tym aktywnie, jest z wnukami, z dziećmi. Dużo się wtedy rozmawia, politykuje.
To wszystko sprawia, że ona jest na bieżąco
ze wszystkimi informacjami o życiu i świecie
– zwraca uwagę córka jubilatki.
Pani Zofia cieszy się dobrym zdrowiem.
– Miała złamaną kość udową, bo się potknęła, ale udało się to naprawić i chodzi.
Miała też złamaną rękę. Przeszła operację
przepukliny i ma usuniętą zaćmę. Wprawdzie na co dzień nie wychodzi z domu,
bo zdarzyło się, że parę razy upadła, ale
w mieszkaniu radzi sobie bardzo dobrze –
podkreśla pani Małgorzata.
Trzy miesiące w roku pani Zofia spędza
u swojego syna w Krynicy Górskiej. Tam
chętnie spaceruje. – Brat ma dom pół godziny drogi od centrum. Powoli tam schodzimy, a pod górę wracamy taksówką.
Mama jest tam szczęśliwa, dobrze wypoczywa – opowiada pani Małgorzata.
Czego można życzyć z okazji setnych
urodzin? – Kocham zwierzęta, a szczególnie pekińczyki. Chciałabym mieć jeszcze
w domu pieska – uśmiecha się pani Zofia.
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wokół nas
W Zabrzu powstaje Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak podczas prawdziwego zabiegu
Przyszli lekarze i stomatolodzy będą mogli doskonalić tu swoje umiejętności w zakresie resuscytacji,
odbierania porodów czy opieki nad pacjentem na oddziale intensywnej terapii. W Zabrzu powstanie
Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowoczesny ośrodek będzie
zlokalizowany przy placu Dworcowym 3, w gmachu, którego remont właśnie się rozpoczął.
Tak ma wyglądać już niebawem kamienica przy placu Dworcowym

foto: Jerzy Przybysz

wizualizacja: ŚUM

W ramach planowanych prac budynek zostanie gruntownie wyremontowany i przebudowany. W górnej
części pojawi się dodatkowa kondygnacja. Roboty obejmą także termomodernizację budynku. Wewnątrz
pojawią się wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt sale do symulacji.
– Projekt przewiduje między innymi
utworzenie bloku operacyjnego, dwóch
sal intensywnej terapii, sali szpitalnego
oddziału ratunkowego, sali porodowej, symulatora karetki oraz sześciu
pomieszczeń kontrolnych, służących
do obserwowania zajęć symulacyjnych
w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania – tłumaczy Agata Kalafarska-Winkler, rzecznik Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.

W budynku trwają już pierwsze prace

Do dyspozycji studentów medycyny
będą również sale symulacji z zakresu
zabiegów resuscytacyjnych.
– Na szczególną uwagę zasługuje fakt
utworzenia dwóch sal interdyscyplinarnych dla studentów stomatologii
wyposażonych w 51 unitów stomatologicznych, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej
do programu kształcenia na kierunku
lekarsko-dentystycznym – podkreśla
Agata Kalafarska-Winkler.
Uruchomienie centrum będzie się
wiązało ze zmianą programu kształcenia. – Liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych ma zwiększyć
się do pięciu procent ogólnej liczby godzin. Działania te umożliwią studentom
lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze
środowiskiem szpitalnym oraz uzupełnią zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania przez studentów wysokospecjalistycznych zabiegów,
w szczególności inwazyjnych – zaznacza Agata Kalafarska-Winkler.
Adaptacja budynku przy placu Dworcowym 3 na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej realizowana jest

w ramach dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej”. Podobna baza
powstanie również w Katowicach.
Wartość zabrzańskiego projektu to około 16 mln zł. Ponad 13 mln zł z tej kwoty
to środki własne uczelni. Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM w Zabrzu zaplanowano
na pierwszy kwartał 2018 r.
– Bardzo się cieszę, że baza dydaktyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w naszym mieście powiększy się o kolejny obiekt. Z pewnością przyczyni
się to do jeszcze lepszego kształcenia
przyszłych lekarzy i stomatologów.
Jednocześnie kolejny fragment miasta
zyska nowe oblicze, które będą mieli
okazję podziwiać między innymi podróżni wychodzący z usytuowanego po
drugiej stronie ulicy dworca kolejowego – podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 

MM
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Podsumowanie ro
Styczeń

Luty

Przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą
Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymała
w Domu Muzyki i Tańca była premier Hanna Suchocka.

Po raz pierwszy na trybunach nowego stadionu
przy ul. Roosevelta zasiadł komplet kibiców.

Ponad siedmiuset maturzystów zatańczyło
na placu Warszawskim tradycyjnego poloneza.

W Kopalni Guido udostępniona została wymagająca
trasa turystyczna na poziomie 355.

Marzec

Kwiecień

Wystawa „Wideofreski Lecha Majewskiego” otwarta
została w Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia.

Litewska Orkiestra Kameralna wystąpiła w ramach 20.
Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena.

Już po raz ósmy odbyły się
Międzynarodowe Targi Turystyki Przemysłowej.

Maj

Czerwiec

foto: MGW

Zakończyła się budowa Drogowej Trasy Średnicowej.

Kilkadziesiąt wydarzeń wpisało się w program
IX Metropolitalnego Święta Rodziny.
Na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej
uruchomiony został zakład Schoeller Allibert.

W naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza
otwarty został Park 12C.
Przygotowana w zabytkowym hotelu Admirals Palast oraz
Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia wystawa „W stronę
Schulza” zainaugurowała projekt „Zabrze Republiką Marzeń”.

oku 2016 w Zabrzu
sierpień

W Zabrzu gościli uczestnicy Światowych Dni Młodzieży.

Jubileusz 25-lecia obchodziła zabrzańska straż miejska.

Klucze do swoich mieszkań odebrali lokatorzy
kolejnego bloku przy ul. Żywieckiej.

ROD „Tulipan” z Helenki zwyciężył w konkursie
na najpiękniejszy ogród działkowy w Polsce.

wrzesień

październik

Polska premiera opery „Dziennik Anne Frank”
wpisała się w program IV Międzynarodowego
Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego.

foto: Jerzy Przybysz

lipiec

Obchodziliśmy 94. rocznicę nadania
Zabrzu praw miejskich.

Na budowie nowej elektrociepłowni Fortum
zawisła symboliczna wiecha.

Na Zandce konsekrowany został nowy kościół Ducha Świętego.

listopad

grudzieŃ

Z wizytą w Zabrzu gościł prezydent RP Andrzej Duda.

Ruszyła kolejna edycja Zabrzańskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii podziękowała
swoim przyjaciołom i darczyńcom
podczas jubileuszowego koncertu „Serce za serce”.

Dziesiąte urodziny świętował w Zabrzu
Śląski Szlak Zabytków Techniki.

wokół nas

foto: Fortum

Na budowie nowej elektrociepłowni Fortum rozpoczął się kolejny etap prac

Z lotu ptaka gigantyczny plac budowy robi spore wrażenie

Kocioł nabiera kształtów

foto: Fortum

Prace związane z montażem nowoczesnego kotła wielopaliwowego rozpoczęto na budowie nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Warta około 870 milionów złotych inwestycja
postępuje zgodnie z harmonogramem, a jej zakończenie planowane jest na 2018 rok. Docelowo elektrociepłownia będzie
dostarczać ciepło sieciowe do blisko 70 tysięcy gospodarstw
domowych w Zabrzu i Bytomiu.

Nowa elektrociepłownia ma być gotowa w 2018 r.
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W nowym zakładzie Fortum energia produkowana będzie w elastycznym, wielopaliwowym kotle z cyrkulacyjnym złożem
fluidalnym. Nowe źródło ciepła będzie dostosowane do spalania węgla, paliwa alternatywnego (RDF – Refuse Derived Fuel)
i biomasy, z możliwością stosowania miksu tych paliw. Kocioł zostanie wyposażony w nowoczesny, kompleksowy system
oczyszczania spalin, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji.
– W naszej elektrociepłowni wykorzystamy
najnowocześniejsze dostępne technologie,
które umożliwią nie tylko efektywną produkcję energii, ale przyczynią się również
do poprawy jakości powietrza w regionie.
Nasza inwestycja ma na celu zapewnienie
mieszkańcom bezpiecznych i stałych dostaw ciepła sieciowego, które jest jednym
z najbardziej ekologicznych sposobów
ogrzewania – podkreśla Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji Fortum.
Aktualnie na placu budowy nowej elektrociepłowni codziennie pracuje około
trzystu osób. Oprócz rozpoczęcia prac
związanych z montażem części ciśnieniowej kotła, Fortum kontynuuje budowę konstrukcji stalowej budynku kotła.
Został tam zainstalowany zbiornik wody
zasilającej oraz montowane są przykotłowe silosy paliw. Powstała również
konstrukcja budynku elektrycznego,
w którym znajdzie się nastawnia, czyli
centrum sterowania elektrociepłownią.
– Wszystkie dotychczasowe prace budowlane postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy zachowaniu najwyższych
standardów w zakresie bezpieczeństwa –
podsumowuje Piotr Górnik. 
GOR
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Dla uczniów z województwa śląskiego już 16 stycznia rozpoczyna się zimowisko

Ferie w mieście pełne atrakcji

foto: MOK

we placówki. Odbędą się m.in. warsztaty
artystyczne „Malarskie abstrakcje” oraz
połączone ze spektaklem „Pan Antenka
i srebrny kubraczek” warsztaty teatralne. – „Maluchy w krainie dźwięku” to z kolei niezwykłe połączenie zajęć i zabaw umuzykalniających, ruchowych i teatralnych
– mówi Katarzyna Flak, dyrektor MOK.
– Koncerty odbywają się bez podziału na
publiczność i wykonawców, w swobodnej, prawie piknikowej atmosferze
– dodaje.
f ot o
: Je
rzy
Pr
zy
Na wystawę szopek
by
sz
krakowskich zaprosi
podczas ferii Muzeum
Miejskie
Zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury
w Zabrzu. Dla
zorganizowanych
grup będą się
Warsztaty malarskie, zajęcia taneczne, muzyczodbywały zajęcia
ne i teatralne to tylko niektóre z atrakcji czekamuzealne, dotyjących na uczniów spędzających ferie w mieście.
czące m.in. tradycji
związanych
z wieUczniowie nie będą się nudzić
Swoje propozycje przygotowały zarówno szkoły,
czerzą wigilijną, adjak i działające w mieście instytucje kultury.
wentem i karnawałem.
Na zwolenników aktywnego
spędzania czasu czekają m.in. baJuż po raz 21. akcję „Zima w bibliotece” dziemy promować czytelnictwo oraz umieprzeprowadzi Miejska Biblioteka Publicz- jętność uczestniczenia w życiu kulturalnym seny oraz lodowisko przy ul. Webera.
na w Zabrzu. – Każda z filii będzie realizowała naszego miasta – zapowiada Natalia Woj- Szczegóły dotyczące zajęć organizowawłasny program zajęć, na które składają się toń, zastępca dyrektora MBP w Zabrzu. nych podczas ferii będzie można znam.in. różnego rodzaju konkursy, quizy, zaję- Szeroki wachlarz atrakcji zaproponują leźć w informatorze dostępnym m.in.
GOR
cia ruchowe, plastyczne, komputerowe. Bę- Miejski Ośrodek Kultury i jego dzielnico- w szkołach. 

Na kilkudziesięciu przejściach dla pieszych pojawią się elementy ostrzegające kierowców

Kocie oczka zadbają o bezpieczeństwo pieszych
Coraz więcej zabrzańskich przejść dla pieszych oznakowanych
jest tzw. kocimi oczkami. To mrugające światełka, informujące
kierowców o tym, że powinni zachować szczególną ostrożność.
– Wymieniamy oświetlenie na już w poprzednich latach wyposażonych w kocie
oczka przejściach, ale również będziemy w nie wyposażać nowe skrzyżowania
– mówi Kazimierz Ladziński, dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.
Zarządca zamówił 151 oczek, które zabezpieczą 29 przejść dla pieszych (w tym
trzy przejazdy rowerowe). Skrzyżowania
obsługiwać będą dwa rodzaje oczek:
jednostronnie świecące (instalowane po

obu stronach przejść) oraz dwustronne
(instalowane po jednej stronie przejścia,
ale „mrugające” w obu kierunkach).
Zmieniono również sposób ich instalacji.
– Instalowane są w osi jezdni oraz w osiach
poszczególnych pasów. Dzięki temu minimalizujemy szanse na uszkodzenie ich
przez najechanie na nie kołami samochodów – tłumaczy Krzysztof Adamczyk,
główny specjalista ds. organizacji ruchu. – Co ważne, to urządzenia „pługoodporne”, więc niegroźne im są prace przy

zimowym porządkowaniu dróg – dodaje.
W przypadku awarii urządzenia mogą
być tylko wymieniane, bo ich konstrukcja jest wyjątkowo szczelnie zamknięta.
Jak podkreślają zarządcy dróg w innych
miastach, awarie są jednak wyjątkowo
rzadkie. „Oczka” ładowane są panelami solarnymi zintegrowanymi z urządzeniem, a bateria to tak naprawdę
specjalnie przygotowany kondensator
odporny na rozładowania i skoki temperatur. Specjalnie również dobrano
częstotliwość „mrugania”, by nie doszło
do oślepiania kierowców czy wywołania efektu oddziaływania stroboskopu.
Koszt przedsięwzięcia to około 47 tys. zł.

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

wokół nas
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej to największa inwestycja w historii Zabrza

foto: ZPWiK

Ekologiczny fundament dla rozwoju miasta

To była największa inwestycja
w historii Zabrza. Kompleksowa przebudowa miejskiej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
kosztowała prawie 800 mln zł.
Zakończony niedawno drugi
etap gigantycznego przedsięwzięcia podsumowano podczas
konferencji w Teatrze Nowym.
– Poprawa gospodarki wodno-ściekowej to
przedsięwzięcie bez precedensu w historii
Zabrza, zarówno pod względem nakładów
finansowych, jak i zasięgu. Projekt objął
bowiem wszystkie dzielnice miasta – podkreśla Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji. – Wiele instalacji, które wymienialiśmy, pochodziło jeszcze z początku
XX wieku. Trudno było zatem mówić o jakiejkolwiek alternatywie. Tę świadomość
miał również samorząd z panią prezydent
na czele, która zdecydowała się podjąć to
gigantyczne wyzwanie – dodaje.
– Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w Zabrzu to jeden z największych projektów
w Polsce, a dla naszego miasta z pewnością
najważniejszy – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Patrząc
na rezultaty prac, czuję ulgę, satysfakcję
i wdzięczność wobec osób, które z wielkim
zaangażowaniem i determinacją włączyły
się w realizację projektu, doprowadzając go
z powodzeniem do końca – dodaje.
A łatwo nie było. Ekipy budowlane pojawiły się praktycznie we wszystkich dziel-

foto: UM Zabrze

Seminarium „Eco-Miasto” w Teatrze Nowym

Uczestnicy konferencji

nicach miasta, co oznaczało ogromne
utrudnienia dla mieszkańców. Sytuację
komplikowały dodatkowo „niespodzianki”, na jakie natrafiali robotnicy. W wielu miejscach trzeba było kuć pokłady
wyjątkowo twardej skały występującej
na trasie przebiegu projektowanej sieci. W ziemi pojawiały się też inne przeszkody, które nie były ujęte w istniejących planach. Prace spowalniały także
przedłużające się procedury związane
z uzyskaniem zezwoleń na niezbędną
wycinkę drzew. Czasem po wykonaniu
wykopów okazywało się z kolei, że konieczne jest poszerzenie zakresu robót,
ponieważ wymiany wymagają kolejne
elementy infrastruktury.
– Przebudowaliśmy praktycznie całą kanalizację sanitarną i deszczową, zlikwidowaliśmy kanalizację ogólnospławną.
Dostęp do nowej kanalizacji zyskało 35
tysięcy osób – wylicza Danuta Bochyńska-Podloch, kierownik Jednostki Realizującej Projekt.
– Bez tych działań, bez tego rozkopania
miasta, nie byłoby możliwych wiele ambit-

nych zadań, które obecnie są realizowane.
Wystarczy wspomnieć o budowie nowej
elektrociepłowni Fortum, kompleksu handlowo-usługowego IKEA czy rozbudowie
terenów specjalnej strefy ekonomicznej.
To wszystko dzieje się między innymi właśnie dlatego, że uporządkowaliśmy obszar
podziemny i przygotowaliśmy dobre fundamenty – zwraca uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Niebagatelny jest również ekologiczny
wymiar przedsięwzięcia. – Dzięki działaniom samorządów i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nie mówi się dzisiaj o Polsce jako o trucicielu Bałtyku, jak to
było jeszcze w latach 90. – zwraca uwagę
Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej
Wodociągi Polskie. – Samorządy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne realizują
ogromny program inwestycyjny, którego
zadania są zapisane w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
Efekty tych inwestycji odczuwają mieszkańcy miast, którzy mogą pić zdrową i czystą
wodę – dodaje.
Właśnie na troskę zabrzańskiego samorządu o środowisko zwracali uwagę eksperci uczestniczący w seminarium, które
towarzyszyło konferencji w Teatrze Nowym. Zostało ono przygotowane w ramach projektu ambasady Francji w Polsce „Eco-Miasto”. 
GOR

takie są liczby:

176 km

kanalizacji deszczowej

200 km

kanalizacji sanitarnej

120 km

sieci wodociągowej

700 tys.

metrów kwadratowych
nawierzchni dróg

794 mln zł

to wartość przedsięwzięcia

335 mln zł

to wysokość dofinansowania
pozyskanego z unijnego
Funduszu Spójności
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ŻY C Z E N I A

wokół nas

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

Znamy laureatów konkursu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Laureaci i organizatorzy konkursu

Wyniki ogłoszono w siedzibie ZPEC

Spojrzeli ciepło na Zabrze
Ponad sto prac wpłynęło na konkurs fotograficzny „Ciepłe spojrzenie na Zabrze” zorganizowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W kategorii osób dorosłych jury
za najlepszą uznało pracę Małgorzaty Tatarek. Wśród młodszych
uczestników bezkonkurencyjna okazała się Klaudia Tucholska.
Zwycięskie zdjęcie Klaudia zrobiła
z okna swojego bloku. Na fotografii widać bociana siedzącego na latarni, a w tle kopalniany szyb.
– Ten szyb widzę
codziennie, ale gdy
zobaczyłam bociana, od razu sięgnęłam po aparat –
opowiada Klaudia.
– Bardzo lubię fotografować i często biorę udział w konkursach – dodaje.
Okraszony zwycięstwem konkursowy debiut ma z kolei na koncie Małgorzata Tatarek.
– Informację o konkursie
znalazłam w Internecie.
Pomyślałam, że skoro
zaczęłam przygodę z fotografią, to spróbuję.
Chciałam się przekonać
czy komuś w ogóle
spodobają się moje zdjęcia – mówi Małgorzata Tatarek, która wygrała w kategorii osób dorosłych. – Wybrałam trzy
zdjęcia, które wydały mi się dla odbiorcy
najbardziej ciepłe pod względem ich klimatu. I tak powstał „Tryptyk parkowy”.
Zrobiłam te zdjęcia bladym świtem w par-

ku imienia Powstańców Śląskich. Inspiracją była miłość do tego parku, w którym
bardzo chętnie spędzam czas – dodaje.

Znany zabrzański fotograf Arkadiusz
Gola, który zasiadał w jury, podkreśla,
że na konkurs wpłynęło dużo dobrych
zdjęć. – Dobrych, to znaczy takich, na których widać, że ich autorzy lubią miejsce,
w którym żyją, lubią to miasto, te przestrzenie i chcą nam to pokazać – mówi
Arkadiusz Gola. – To są ciekawe zdjęcia,
które prezentują w różnych odsłonach nasze miasto – dodaje.
– Bardzo się cieszymy, że w naszym konkursie wzięło udział aż tyle osób
– mówi Grzegorz Czochara
z zarządu ZPEC. – Zależało
nam, by pokazać, że Zabrze
nie powinno być postrzegane w perspektywie kominów,
ciężkiego przemysłu. Chcemy
promować wśród mieszkańców postawy proekologiczne
i w formie zabawy prezentować treści, które są dla nas
ważne. Chodzi między innymi o ciepło systemowe, które jest
naszym głównym
produktem – dodaje.
Wśród osób dorosłych nagrodzeni
zostali także Sebastian Wątor, Mariusz Stanisławski,
Rafał
Godlewski
oraz Wiktor Zawalski. W kategorii do
18 lat jury doceniło
również prace Pauliny Mrozek, Karoliny Trąbki, Agaty
Twardoch i Samuela Krzyczkowskiego.
Gratulujemy!

WG
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lekcja historii
Rozpoczynając kolejny rok, zapraszamy na wyjątkowy spacer przez dzieje

Z „siódemką” na końcu
Rubrykę „Lekcja historii” w roku 2017 zaczynamy, podobnie jak
i w 2016, od przeglądu wydarzeń, które miały miejsce w latach
kończących się, tym razem, cyfrą „siedem”.
W 1827 r. ukazały się mapy „Urmeßtischblatt” w skali 1:25 000 wykonane przez
barona von Forstnera, porucznika w 1
Pułku Gwardii. Na arkuszach obejmujących fragmenty obecnego Zabrza po
raz pierwszy pojawiły się dwie jednostki
osadnicze: kolonia Diebsdorf położona
na zachód od Pawłowa oraz przysiółek
Sandhäuser (Piasek) zaznaczony w pobliżu Makoszów. Diebsdorf w 1839 r.
zmienił nazwę na Liebsdorf i z czasem
włączony został do Pawłowa. Z kolei
Piasek rozwinął się pomiędzy ulicami
Oświęcimską, Żurawią oraz Styki i aktualnie stanowi część Makoszów.
Trzydzieści lat później w Małym Zabrzu
powstała „Adler Apotheke”, czyli „Apteka
pod Orłem”. 17 września 1857 r. otworzył
ją przy ul. Dworcowej Hermann Scharts
z Wrocławia. W tym samym roku, 27 listopada, w Biskupicach poświęcono kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Była to już
trzecia świątynia pod tym wezwaniem.
Postawiono ją w miejscu drewnianego kościoła zniszczonego przez burzę
w 1845 r.
Trzy wydarzenia warto odnotować z 1867 r.
W marcu Carl Sachs uruchomił w Starym Zabrzu (przy ul. Torowej) fabrykę
smarów i tłuszczów przemysłowych „Industriefettwarenfabrik G.m.b.H. Carl
Sachs”, która działała aż do II wojny
światowej. 15 maja na osiedlu Borsiga
w Biskupicach utworzono ekspedycję
pocztową II klasy, która swoją siedzibę
miała w jednym z familoków na rogu
ulic Okrzei i Wojciecha. Pod koniec tegoż
roku, 3 grudnia, odbył się w Prusach kolejny spis powszechny. Na terenie obecnego Zabrza mieszkało wtedy 20 910
osób. W rozbiciu na poszczególne miejscowości (gminy wraz z okręgami dworskimi oraz kolonie) wyglądało to następująco: Biskupice – 2521, Dorota – 663,
Kończyce – 411, Maciejów – 178, Makoszowy – 713, Pawłów – 901, Małe Zabrze – 3815, Stare Zabrze – 4864, Zaborze – 3241, Mikulczyce – 2185, Rokitnica
– 790, Grzybowice – 350, Marienau – 89,
Philippsdorf – 189. Dziesięć lat później,
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na mocy dekretu z 20 stycznia 1877 r.,
Marienau i Philippsdorf włączono do
Grzybowic. Równocześnie nazwa tych
ostatnich została zniemczona, zamiast
Grzibowitz pojawił się Pilzendorf.
15 lutego 1887 r. do Starego Zabrza przybyły trzy siostry z Kongregacji św. Karola
Boromeusza i zamieszkały w budynku
naprzeciw kościoła pw. św. Andrzeja
Apostoła. Z czasem powstało tam przedszkole, a następnie sierociniec.
Rok 1897 rozpoczął się w Zabrzu od zaprezentowania nowinki technicznej.
W restauracji Maksa Mandowskiego,
mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza, odbył się pierwszy seans filmowy, w czasie
którego M.B. Wilson zaprezentował, przy
pomocy elektrycznego „Teatru Edisona”,
trzynaście różnych filmów.
1 kwietnia 1897 r. doszło do tragedii
w kopalni „Hedwigswunsch” w Biskupicach. W wybuchu zginął jeden z właścicieli zakładów „Borsigwerke” Arnold Borsig, chemik Gustav Matzurke, nadsztygar
Wilhelm Baumgärtner, sztygar Paul Winkler oraz kilku górników. Poświęconą im
tablicę odsłonięto na terenie kopalni na
początku stycznia 1907 r.
13 czerwca 1897 r. przy ul. św. Floriana
otwarty został ewangelicki dom diakonis, w którym znajdowało się m.in.
przedszkole. Trzy wydarzenia warto wynotować z grudnia tegoż roku. W Zabrzu
1 grudnia otwarty został hotel „Centralny” wybudowany przy ul. Wolności 311
przez Carla Bartetzko. Z kolei w Zaborzu
Heinrich Schüller otworzył 12 grudnia
Dom Koncertowy wybudowany przy ul.
Wolności 390. Najważniejsze wydarzenie
tego roku miało miejsce 21 grudnia. Wtedy to z trzech maszyn o mocy 280 kW,
zainstalowanych w nowo wybudowanej
elektrowni w Zaborzu, popłynął pierwszy
prąd.
Dziesięć lat po pierwszym seansie filmowym w Zabrzu otwarto tu pierwsze stałe kino. Pierwszy seans filmowy w kinie
„Grand Kinematograph”, uruchomionym przez Johannesa Porallę w nieistniejącej już kamienicy przy ul. Padlew-
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skiego 1, odbył się 30 marca 1907 r. Dwa
tygodnie później, 16 kwietnia, w Maciejowie poświęcono szkołę powszechną.
Również w kwietniu 1907 r. w Rokitnicy
rozpoczęto budowę pierwszych domów
w kolonii Ballestrema. W tejże Rokitnicy
1 maja 1907 r. otwarto agencję pocztową obejmującą swym zasięgiem folwark
Helenenhof.
Kilka inwestycji zrealizowanych zostało
w tymże roku w Zabrzu. Dwie z nich dla
spółki akcyjnej „Huta Donnersmarck” zaprojektował architekt Arnold Hartmann.
Jako pierwszą ukończono remizę straży
pożarnej wybudowaną przy ul. Stalmacha i oddaną do użytku w połowie czerwca. Pod koniec roku oddano do użytku
gmach dyrekcji tejże spółki, postawiony
przy obecnej ul. Religi 1. Z kolei 11 sierpnia 1907 r. przy ul. Wolności 286 otwarto
nową siedzibę hotelu „Kochman”. Wybudował ją Julius Kochman, a oprócz hotelu
i restauracji w budynku mieściły się również lokale sklepowe i usługowe.
Na kolejne ważne wydarzenia, które
miały miejsce w latach z „siódemką” na
końcu, przyszło nam czekać aż dwadzieścia lat. Już 5 stycznia 1927 r. Pruski Sejm
Krajowy uchwalił Ustawę o reorganizacji ustroju i zarządzie gmin i powiatów
w Prowincji Górnośląskiej. Na jej mocy
z dniem 1 stycznia do Zabrza przyłączono
większą część Biskupic (873 ha i 16 997
mieszkańców), Maciejów (175 ha i 2223
mieszkańców), Zaborze (963 ha i 29 858
mieszkańców) oraz fragmenty okręgów
dworskich Sośnica i Mikulczyce i skrawek
gminy Mikulczyce. Do Rokitnicy przyłączono resztę gminy Biskupice położoną
na północ od linii kolejowej Pyskowice-Bytom wraz ze znajdującą się tam kopalnią „Castellengo”. Wejście w życie tej
ustawy było równoznaczne z likwidacją
powiatu zabrskiego.
Dwa wydarzenia miały miejsce 9 kwietnia tegoż roku, oba przy ul. 3 Maja. Pod
numerem 8 oddano do użytku siedzibę
Okręgowej Kasy Chorych wybudowaną
według projektu architekta Hugo Beckera, zaś w kinie „Apollo”, wybudowanym
pod nr 32, odbył się pierwszy seans filmowy. Zabrze, będące od października
1922 r. miastem, doczekało się w końcu
własnego herbu. Pruski Minister Spraw
Wewnętrznych wydał 17 maja 1927 r.

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

Od kasyna do teatru

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

Na archiwalnej fotografii zobaczyć można budynek i otoczenie dawnego
kasyna. Dziś swoją siedzibę ma tutaj Teatr Nowy. Efektowne elementy
architektury przetrwały próbę czasu, a gmach wciąż zachwyca nie tylko
miłośników zabrzańskiej sceny. 
GOR

Archiwalna fotografia dawnego kasyna

foto: Jerzy Przybysz

zgodę na używanie przez nasze miasto
herbu zgłoszonego przez Alfreda Brockela na konkurs ogłoszony w 1924 r.
W czerwcu 1927 r. powstały dwie nowe
apteki. W Mikulczycach przy ul. Tarnopolskiej Otto Häring otworzył 15 czerwca „Glück Apotheke”, a pod koniec tegoż
miesiąca przy ul. F.D. Roosevelta Heinrich
Görlich uruchomił „Falken Apotheke”.
Latem 1927 r., w 24 dni robocze (pomiędzy 15 lipca a 12 sierpnia), przy ul. Cmentarnej 7d postawiono niezwykły dom,
którego ściany zewnętrze wykonano ze
stali. Fotografie prezentujące poszczególne etapy jego budowy zamieszczono
w katalogu reklamowym domów stalowych proponowanych przez koncern
„Oberhütten”. Pod koniec tego samego lata wzbogaciła się zabrzańska baza
obiektów sportowych – 25 sierpnia oddano do użytku miejską halę gimnastyczną
wybudowaną przy Szkole Powszechnej
nr 3. Drugi budynek zrealizowany w Zabrzu w 1927 r. według projektu Hugo
Beckera poświęcono 11 grudnia. Był to
ewangelicki dom parafialny wzniesiony
przy ul. św. Floriana, mieszczący dużą
salę ze sceną, czytelnię, kuchnię i pokoje
hospicjum.
Rok 1937 przyniósł jedynie budowę kościoła ewangelickiego w Mikulczycach.
Drewnianą świątynię, postawioną przy
ul. Brygadzistów, biskup Otto Zänker poświęcił 5 września.
Dziesięć lat później, już w polskim Zabrzu, poświęcono kaplicę pw. Niepokalanego Serca NMP urządzoną w dawnym
baraku drewnianym znajdującym się
przy ul. Trocera. Uroczystość odbyła się
24 sierpnia 1947 r.
6 września 1967 r. przebywający w Polsce prezydent Francji gen. Charles de
Gaulle odwiedził Zabrze. Padły wówczas
pamiętne słowa: „Niech żyje Zabrze –
najbardziej śląskie ze wszystkich śląskich
miast, czyli najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast”. Trzy dni później, 9
września, minister komunikacji Piotr Lewiński dokonał otwarcia nowego dworca
kolejowego w Zabrzu. Równo trzy miesiące później, 9 grudnia, oddano do użytku automatyczną centralę telefoniczną
pozwalającą uzyskać bezpośrednie połączenie z innymi miastami GOP-u.
Pod koniec XX wieku powstały w Zabrzu
dwa ważne obiekty. 17 września 1997 r.
otwarto halę „Makro”, a 20 listopada 1997 r. zabrzański ZUS doczekał się
nowej siedziby, wybudowanej przy ul.
Szczęść Boże według projektu architektów Andrzeja Dudy i Henryka Zubela.

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Dziś w budynku swoją siedzibę ma Teatr Nowy
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Sport
Za nami tegoroczna odsłona młodzieżowego turnieju Barbóręczna

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Gospodarze byli nie do pobicia

Zwycięska drużyna z pucharem

Jedna z akcji turnieju

Zwycięstwem SPR „Pogoń 1945” Zabrze zakończył się V Turniej
Młodzików i Młodzików Młodszych „Barbóręczna 2016”. Zawody, w których obok gospodarzy wystąpiły zespoły z Komprachcic i Chrzanowa, rozegrano 10 grudnia w hali „Pogoń”.
W tegorocznej rywalizacji nastoletnich
szczypiornistów pokazało się w sumie
blisko 80 graczy z rocznika 2002 i 2003.
Klasą dla siebie okazali się gospodarze turnieju, zawodnicy SPR „Pogoń
1945” Zabrze, którzy zwyciężyli w obu
kategoriach wiekowych. W starszej
triumfowali przed UMKS-POMS Chrzanów i LKS PR OSIR Komprachcice,
w młodszej ekipy gości zamieniły się
miejscami. W kategorii młodzików

Igor Bykowski został najlepszym zawodnikiem turnieju. Tytuł najlepszego bramkarza wywalczył z kolei Błażej
Dudziak (Chrzanów), a najlepszego
strzelca – Michał Niewiadomski (Komprachcice).
– Często gramy w takich turniejach jak
ten. Nawet co miesiąc gdzieś wyjeżdżamy, by sprawdzić się w konfrontacji z innymi drużynami. Trenujemy codziennie
po cztery godziny, a mnie do piłki ręcznej

zaciągnął tata. Potem już się zakochałem
w tej dyscyplinie – mówi Igor Bykowski.
Wśród zawodników z rocznika 2003
najlepszym strzelcem okazał się Paweł
Krawczyk, bramkarzem Bruno Mazurkiewicz (obaj Zabrze), a najlepszym zawodnikiem reprezentujący Komprachcice Fabian Sosna.
Zabrzański turniej był pierwszym
w roku, w którym zagrali też gracze
z rocznika 2005 i młodsi. W sumie na
parkiecie dzień przed turniejem głównym wystąpiło blisko sto osób. Imprezę pod nazwą „Minibarbóręczna” wygrał MUKS PMOS Chrzanów przed MKS
Zryw Chorzów, a drużyna SPR „Pogoń
1945” Zabrze była trzecia. 

WG

Sukces młodych tancerzy z naszego miasta

Pierwsze miejsce w kategorii taniec współczesny powyżej 15 lat
wywalczył na IX Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „BEŁCHATÓW Power Dance 2016” zespół taneczny „MAK I”.
MAK zatańczył choreografię autorstwa
Małgorzaty Makowskiej „W pół drogi”
do muzyki Olafura Arnaldsa, która kolejny raz została doceniona przez profesjonalne jury. Wcześniej „MAK I” zdobył
III miejsce na Ogólnopolskim Festiwa-
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lu Zespołów Tanecznych „Kontrakcje”
w Krakowie oraz I miejsce w Pyskowicach podczas Ogólnopolskich Spotkań
Tanecznych „Pląsy Dramy”. Powody do
satysfakcji może mieć również młodsza
grupa „MAK II”, która zajęła w Pysko-
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MAK przywiózł złoto
Nagrodzeni tancerze

wicach III miejsce, a w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca „Gwiazda 2016”
w Rudzie Śląskiej wywalczyła II miejsce.
„MAK III” zdobył wyróżnienie. 

GOR

sport
W grudniu na ligowym parkiecie zabrzańscy szczypiorniści zaliczyli wygraną i porażkę

Porażką w Głogowie z tamtejszym Chrobrym zakończyli
tegoroczne spotkania piłkarze
ręczni NMC Górnika Zabrze.
Wcześniej podopieczni trenera Ryszarda Skutnika pokonali Sandrę SPA Pogoń Szczecin i te rezultaty sprawiły, że
zabrzanie w tabeli grupy pomarańczowej znajdują się na
czwartym miejscu.
Mecz ze szczecińską drużyną dostarczył
kibicom sporo emocji. W składzie gości,
wobec trudności kadrowych, znalazł
się bowiem, debiutujący na ławce trenerskiej Pogoni, Mariusz Jurasik, wcześniej zawodnik i szkoleniowiec Górnika.
Popularny „Józek” sam się chyba nie
spodziewał, że przyjdzie mu do Zabrza
wrócić tak szybko i to w takiej roli. Jurasik rozegrał w Zabrzu dobre spotkanie, strzelając sześć goli, co jednak nie
uchroniło jego podopiecznych od porażki 37:26.
– Nie spodziewałem się aż tak łatwo wygranego meczu przez Górnika Zabrze.
Walczyliśmy, jak mogliśmy. Próbowaliśmy
nawet grać w drugiej połowie na dwa
koła, ale nie mamy takich zawodników,
jak Marek Daćko czy Jurij Gromyko i to nie

miało szans nam wyjść. Ale zaryzykować
trzeba było, bo tylko eksperymenty mogły
uratować sytuację, gdy przegrywaliśmy
ośmioma bramkami. Niestety, nie wyszło
– mówił po spotkaniu Mariusz Jurasik.
Po tym zwycięstwie Górnikowi przed
zimową przerwą w rozgrywkach został
do rozegrania tylko mecz z Chrobrym
Głogów. Zabrzanie zapowiadali, że powalczą o dobry rezultat, ale boiskowa
rzeczywistość okazała się dość brutalna. Szczególnie niefortunny był początek drugiej połowy, gdy Górnik szybko

foto: Jerzy Przybysz

Na parkiecie w hali „Pogoń” nieoczekiwanie pojawił się... Mariusz Jurasik

Kibicom nie brakowało emocji

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Zima na czwartej lokacie

stracił cztery bramki, które trudno już
było odrobić. Ostatecznie głogowianie
pokonali zabrzan 29:26 i tym samym
Górnik zakończył tę rundę rozgrywek
na czwartym miejscu w tabeli grupy pomarańczowej.
– Decydujące były niewykorzystane sytuacje, które mieliśmy, w tym przestrzelenie
trzech rzutów karnych. Ponadto mieliśmy nieprzygotowane rzuty, nietrafione
w bramkę lub obronione przez bramkarza.
To zadecydowało o przegranej – ocenił
mecz trener zabrzan Ryszard Skutnik.
Zabrzanie w 2017 rok wejdą z jednym
punktem straty do Gwardii Opole, która
wśród „pomarańczowych” jest trzecia.
Pocieszeniem jest wiadomość, że bramkarz Górnika Martin Galia został powołany do kadry narodowej Czech, z którą będzie miał zajęcia tuż po świętach,
a Mateusz Kornecki dostał zaproszenie
od kadry Polski B, co zaowocuje treningami również z naszą pierwszą reprezentacją. 
WG

W ostatnim meczu jesieni u siebie NMC Górnik Zabrze pokonał Sandrę SPA Pogoń Szczecin
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – cztery tygodnie poprzedza-

1

jące Boże Narodzenie, 5 – uzdrowisko, 8
– pensja dla inwalidy, 9 – święta ku czci Artemidy, 10 – „złota” wszystko naprawi, 11
– ujściowe ramię Wisły, 12 – walczyli z Komanczami, 14 – agenda ONZ ds. oświaty,
16 – zawodnik w drużynie rugby, 19 – psotnik, chuligan, 21 – autor Boskiej komedii,
22 – dawne okulary, 23 – stolica nad fiordami, 24 – każdego dnia inna, 26 – wynalazek Edisona, 28 – brudzą kominiarza, 29 –
stadium rozwojowe owada, 30 – wszystko
zmieniał w złoto, 33 – niezbędny do ćwikły,
35 – poważanie, szacunek, 37 – huragan,
38 – ubranie, 39 – epopeja Wergiliusza, 40
– ma mokrą robotę, 41 – subtelna wzmianka, 42 – najzimniejszy stan USA.
Pionowo: 1 – …z pieca spadło, 2 – surogat,
namiastka, 3 – szkoleniowiec piłkarzy, i nie
tylko, 4 – słynna maszyna szyfrująca, 5 –
milczący zakonnik, 6 – porcje, 7 – serek, 13
– przedstawiciel dyplomatyczny, 15 – koledzy posłów, 17 – rodzaj kiełbasy lub… gołębi, 18 – skurcze przepony, 20 – pszenica
lub żyto, 21 – ojciec Ikara, 25 – pracowita
mieszkanka ula, 27 – orszak podróżnych
na pustyni, 30 – czynnik iloczynu, 31 – wyuczony zawód Adama Małysza, 32 – rzymski filozof, 34 – płonie w czasie igrzysk
olimpijskich, 36 – lęk przed występem.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Kto pyta, ten nie błądzi”, nagrody otrzymują: Irena Steppa i Damian Łątka
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Sławomir Malczewski – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 25 stycznia.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Genowefa Los i Aleksandra Kałuża – poczęstunek w McDonald’s, Patrycja Sobota – poczęstunek w restauracji
Śląskie Rancho oraz Darek Michalski – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Szafirek, autorem cytowanego wiersza jest Ernest Bryll, a myśl
Monteskiusza brzmi: „Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna”.
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 25 stycznia. 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
25 stycznia pod adresem: Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 1/2017
(adres)

przedstawia budynek Gimnazjum nr 20 w Biskupicach. Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji
Śląskie Rancho, otrzymuje Ramona Szaniawska,
którą prosimy o kontakt z redakcją do 25 stycznia.

ROZRYWKA

Szkoda

3

(fragment)

A pod choInką dobRy świętY,
Co ma broDzisko mLeczne,
PodarKi składa i prEzeNty
Dla dZieci, tych, co gRzeczne.
Dzieci radUJą się szalEnie
Wśród piskóW i podskoKów…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Centrum handlowe M1

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 15 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imiona 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 25 stycznia.
4
1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

oddziela piętra,
dostaniesz ją w konsulacie,
supeł,
ozdobna butelka na trunki,
beczułka,
jazda, kawaleria,
pozostają po krojeniu chleba,
poetycko o księżycu.

6
7
8

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 25 stycznia.

5

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Sofoklesa, 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 25 stycznia.
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Kultura
Kolejne sukcesy chóru Resonans con tutti

foto: Resonans con tutti

Wyśpiewali puchar i dyplomy

Zabrzańscy chórzyści w Kościele Jezusowym

Po Grand Prix II Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im.
prof. Józefa Świdra sięgnął zabrzański chór Resonans con tutti.
Rywalizacja na głosy toczyła się w Cieszynie.
Konkurs został zorganizowany w ramach II Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki im. Józefa Świdra przez Uniwersytet Śląski, działający przy uczelni
chór Harmonia oraz Instytut Muzyki

w Cieszynie. W programie trwającej od
7 do 11 grudnia imprezy odbywały się
liczne wydarzenia muzyczne, spotkania,
warsztaty dla dyrygentów i konferencje.
Przesłuchania konkursowe odbywały

się w sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”. Resonans zaprezentował zarówno repertuar sakralny,
jak i rozrywkowe aranżacje oraz pieśni
inspirowane muzyką ludową. Wyniki rywalizacji ogłoszone zostały podczas koncertu galowego w Kościele Jezusowym.
Zabrzański chór zdobył Złoty Dyplom,
Grand Prix konkursu, Puchar Rektora
Uniwersytetu Śląskiego oraz nagrodę
specjalną za najlepiej wykonany utwór
inspirowany folklorem.
To nie jedyny sukces Resonansu con tutti w ostatnich tygodniach. Zabrzańscy
chórzyści zajęli również pierwsze miejsce wśród chórów mieszanych podczas
zorganizowanego w listopadzie w Rybniku XII Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka
Mikołaja Góreckiego. Resonans con tutti
wyróżniono także nagrodą specjalną za
najlepsze wykonanie utworu patrona festiwalu. Gratulujemy! 

MM

Spektakl dla całej rodziny
„Scrooge. Opowieść wigilijna” w reżyserii Henryka Adamka to wzruszająca historia przemiany skąpca, tytułowego Scrooge’a, w człowieka
hojnego i dobrego dla innych. Przygotowany na podstawie znanego
opowiadania Karola Dickensa spektakl oglądać można na przełomie
grudnia i stycznia na scenie zabrzańskiego Teatru Nowego.
Tytułowy Scrooge jest człowiekiem, dla
którego pieniądze są najważniejsze, ale
wówczas jego życie jest marne i nieszczęśliwe. Dopiero po wizycie dziwnych gości
i refleksji nad swoim życiem przekonuje
się, że bogactwo nie daje radości, jeśli nie
można się nim dzielić. Ale czy taka spekta-

kularna przemiana będzie już ostateczna?
– Wspaniała scenografia i kostiumy, znakomita muzyka, bogactwo ruchu i obrazu
gwarantują fascynujące widowisko z głębokim przesłaniem, opowiadające o tym,
co w życiu jest najważniejsze. „Scrooge.
Opowieść wigilijna” to familijne widowi-

Ten spektakl trzeba zobaczyć

sko dla całej rodziny, które trzeba zobaczyć – podkreśla Paweł Janicki z Teatru
Nowego.
Na scenie występują m.in. Kasia Łacisz-Kubacka, Jolanta Niestrój-Malisz, Renata Spinek, Grzegorz Cinkowski i Krzysztof Urbanowicz. Wzruszeń i znakomitej
zabawy z pewnością nie zabraknie.

GOR

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
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foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Scrooge wrócił na deski Teatru Nowego
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