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DLA KILKUNASTU TYSIĘCY ZABRZAŃSKICH UCZNIÓW SKOŃCZYŁY SIĘ WAKACJE

Rok szkolny pełen wyzwań
Dla ponad 17 tysięcy uczniów zabrzańskich szkół i pięciu tysięcy przedszkolaków rozpoczął
się rok szkolny. Nie zabraknie w nim nowych wyzwań. Dotyczy to zwłaszcza szkół średnich,
w których spotkają się absolwenci podstawówek i gimnazjów.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk i dyrektor ZS nr 10 Mirosław Mendecki

– Zaczynamy nowy rok szkolny,
w którym w klasach pierwszych szkół
średnich będziemy mieli podwójny
rocznik. To nowa sytuacja, która dotyczy całej Polski. Cieszymy się, że udało
nam się zapewnić miejsca wszystkim
uczniom i po szkole podstawowej, i po
gimnazjum – mówi Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – W szkołach podstawowych właściwie większych zmian
nie ma. Natomiast jeśli chodzi o przedszkola, to przygotowaliśmy trochę więcej miejsc, ponieważ potrzeby są coraz
większe. Przedszkola są przygotowane
na to, by przyjąć około pięciu tysięcy
dzieci – dodaje.
– Zabrzański samorząd wie doskonale, że inwestycja w młodego człowieka to najważniejsza inwestycja.
Stąd sięgająca prawie trzystu milionów
złotych kwota wydatków budżetowych
związanych z oświatą. Nikt jednak nie
ma wątpliwości, że to dobrze wydane
pieniądze – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W ruszającym właśnie roku szkolnym nie zabraknie projektów, dzięki
którym uczniowie będą mogli rozwijać
swoją wiedzę i umiejętności. Pojawiają się także nowe kierunki kształcenia.
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Fot. TVZ

W Zespole Szkół nr 10 to technik programista oraz programista z elementami cyberbezpieczeństwa.
– To efekt porozumienia zawartego
z Politechniką Śląską – mówi Mirosław
Mendecki, dyrektor Zespołu Szkół nr
10. – Uczyliśmy już wcześniej w zawodzie technik informatyk i były tam
elementy programowania, ale rynek
pracy jest bardzo zainteresowany tym,
by młodzi ludzie, wchodząc do firm,
potrafili już programować. Technik
programista ma być odpowiedzią na te
potrzeby rynku pracy – dodaje.
– Mamy bardzo nowoczesne pracownie, kształcimy między innymi grafików komputerowych, specjalistów
w zakresie aranżacji wnętrz i fotografii

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Fot. TVZ

artystycznej. Młodzi ludzie, którzy tu
przychodzą, czują się w naszej szkole
jak w domu. Dzięki pracującym tu nauczycielom panuje ciepła i rodzinna
atmosfera – podkreśla Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18.
– Z okazji rozpoczęcia nowego roku
szkolnego życzę wszystkim uczniom
wielu inspirujących i wzbogacających
wiedzę doświadczeń oraz trwałych
przyjaźni. Rodzicom życzę powodów
do dumy z osiągnięć pociech. Dyrektorom i nauczycielom życzę pasji
w realizacji zadań dydaktycznych oraz
nieustającej satysfakcji z sukcesów wychowawczych – podsumowuje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

MM

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 15

Fot. I. Cieślicki
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TRWA PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Kolejne szkoły
po remoncie
Zyskują nową elewację, okna, instalacje centralnego
ogrzewania, ale często zakres prowadzonych prac jest
dużo szerszy. Po wakacjach kolejne placówki oświatowe zaprezentowały swe nowe oblicze. W następnych
roboty trwają.
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mln zł

Szkoła Podstawowa nr 18

Fot. I. Cieślicki

– Konsekwentnie realizujemy program termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Objął on już
około 80 budynków. Ważną częścią
programu jest renowacja placówek
oświatowych – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Do tej pory nowe oblicze zyskało już
około 50 szkół i przedszkoli. Na ich remonty miasto przeznaczyło 80 mln zł.
Wśród wyremontowanych
w ostatnim czasie obiektów znalazł
się m.in. budynek przy ul. Olchowej
2, w którym działało Gimnazjum nr
9, a obecnie swoją drugą siedzibę ma
Szkoła Podstawowa nr 18. Przezna-

czono ją dla uczniów klas IV–VIII. Przy
ul. Karczewskiego uczą się najmłodsi.
– Bardzo przyjemnie wracało się po
wakacjach do tak pięknie wyglądającej szkoły – uśmiecha się Małgorzata Słotwińska-Roksela, wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 18. – Liczymy
też na spore oszczędności na rachunkach za prąd i ogrzewanie, bo przy
nieszczelności starych okien były one
wysokie. Już teraz czujemy, że w szkole jest cieplej. Naprawiony został też
dach, który przeciekał. Nie musimy
się już martwić o parkiet w sali gimnastycznej. Wcześniej drżeliśmy przy
najmniejszym deszczu, a po ostat-
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nich ulewach wszystko jest w porządku – dodaje. Remont budynku przy ul.
Olchowej 2 kosztował ponad 4 mln zł.
Już kilka lat temu termomodernizacją
został objęty drugi z budynków SP nr
18 przy ul. Karczewskiego. W rewitalizację Zandki wpisała się zakończona
niedawno termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16. Inwestycja pochłonęła 3,3 mln zł.
Obecnie prace trwają w Przedszkolu nr 14 przy ul. Ściegiennego
oraz Przedszkolu nr 20 przy ul. 3 Maja.
W pierwszym przypadku koszt przekracza 660 tys. zł, w drugim to ponad
836 tys. zł. Prawie 3 mln zł to z kolei
koszt termomodernizacji Miejskiej
Bursy Szkolnej przy ul. Franciszkańskiej. Zapewnia ona opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza
miejscem stałego zamieszkania.
Przypomnijmy, że nasze miasto co
roku przeznacza na oświatę około 300
mln zł.Wysokość przekazywanej z budżetu państwa subwencji oświatowej to tylko
170 mln zł. Aż 130 mln zł miasto musi
zatem wygospodarować z własnej kasy.

2,9

mln zł

Miejska Bursa Szkolna

Fot. I. Cieślicki

3,3

mln zł

GOR

TAKIE SĄ LICZBY:

11,6 tys.

uczniów rozpoczyna
we wrześniu
naukę w szkołach
podstawowych

5,7 tys.

ZSP nr 16

Fot. I. Cieślicki

uczniów rozpoczyna
naukę w szkołach
ponadpodstawowych

662
tys. zł

300 mln zł

to roczne wydatki Zabrza
związane z oświatą

170 mln zł

to wysokość
przekazywanej z budżetu
państwa subwencji
oświatowej

130 mln zł

miasto dokłada do
oświaty z własnych
środków
Przedszkole nr 14
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Fot. I. Cieślicki
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KOLEJNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE W NASZYM MIEŚCIE

Wiadukt nad Hagera gotowy,
Piłsudskiego na finiszu
Jego historia sięga połowy lat 30. XX wieku. Teraz zyskał drugą młodość. W sierpniu do
użytku został oddany gruntownie wyremontowany wiadukt nad ul. Hagera. Roboty budowlane pochłonęły 4,3 mln zł, z czego aż milion stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie z budżetu państwa. Końca dobiega także pierwszy etap przebudowy ul. Piłsudskiego.
– Tak jak kompleksowo uporządkowaliśmy gospodarkę wodno-ściekową w mieście, tak teraz kompleksowo
podchodzimy do tematu dróg. Remont
wiaduktu nad ulicą Hagera to kolejna
inwestycja infrastrukturalna i drogowa,
jaką przeprowadziliśmy. Przypomnijmy, że niedawno oddaliśmy do użytku
ulicę Neptuna, a aktualnie budujemy
ulice Jowisza i Lawendową. Niezwykle
istotnym przedsięwzięciem jest również trwający remont ulicy Piłsudskiego – zwraca uwagę prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Wiadukt nad ul. Hagera powstał
w 1936 r. Przez prawie 80 lat, poza pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem obiektu, nie przeszedł poważnego
remontu związanego z jego konstrukcją. Zakończona właśnie przebudowa
została wykonana w dwóch etapach.
W pierwszym z nich m.in. naprawiono
betonowe podpory oraz wykonano zabezpieczenia antykorozyjne naprawionych i nowych elementów. Drugi etap
inwestycji objął m.in. przebudowę płyty

4,3

mln zł

To był pierwszy kompleksowy remont wiaduktu od czasu jego powstania

pomostu, wykonanie nowej nawierzchni
jezdni na wiadukcie i dojazdach do niego, naprawę instalacji odwodnieniowej
oraz wykonanie szczelnych przerw dylatacyjnych w nawierzchni. Łączny koszt
robót budowlanych wyniósł ostatecznie
4,3 mln zł, z czego 1 mln zł stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie
z budżetu państwa.

8,2

mln zł

Na ulicy Piłsudskiego nierówna kostka brukowa została zastąpiona przez gładki asfalt
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Fot. I. Cieślicki

Kierowcy z ciekawością spoglądają
również na to, co dzieje się z ul. Piłsudskiego. Pierwszy etap jej przebudowy
dobiega właśnie końca. W sierpniu
m.in. układane były krawężniki i pojawiały się kolejne warstwy nawierzchni. – Po wakacjach planujemy głównie
prace porządkowe. Zakończenie robót przewidziane jest na 30 września
– mówi Piotr Demel z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
Przypomnijmy, że przebudowa
ul. Piłsudskiego została podzielona na trzy etapy. Pierwszy, który objął odcinek drogi od ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego,
kosztował 8,2 mln zł. W drugim
etapie remontu drogi przebudowane
zostanie
skrzyżowanie
ul. Piłsudskiego z ul. Roosevelta. Powstanie tutaj rondo. Trzeci etap robót
obejmuje przedłużenie ul. Piłsudskiego do ul. Szkubacza.
GOR

Fot. I. Cieślicki
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TRWA WYMIANA TOROWISK TRAMWAJOWYCH W CENTRUM NASZEGO MIASTA

Tramwajem bezpiecznie i komfortowo
Zniknęły już stare szyny i zbutwiałe podkłady. Przebudowywane są podziemne instalacje.
Pojawiają się nowe elementy infrastruktury. W ścisłym centrum trwają intensywne prace
związane z modernizacją torowisk tramwajowych w naszym mieście.

23

mln zł

Nowy przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Religi i Stalmacha

– Obecnie prace realizowane są
na trzech frontach: w rejonie placu
Teatralnego, wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich oraz wzdłuż ulicy Religi
– wylicza Andrzej Zowada, rzecznik
spółki Tramwaje Śląskie.
Prace najwcześniej, bo już
w kwietniu, ruszyły w rejonie placu
Teatralnego. Do tej pory rozebrano tu
stare torowisko oraz zdemontowano
i ułożono przęsło mostu nad Bytomką. Na całym odcinku wykonano system odwodnienia, ułożono warstwy
podbudowy i zmontowano tzw. ruszt
torowy oraz wybudowano perony
przystankowe.
Wzdłuż ul. Powstańców Śląskich
zdemontowano istniejącą infrastrukturę i wykonano korytowanie pod
ułożenie nowych warstw podbudowy. – Na tym etapie odkryto szereg
kolizji z infrastrukturą podziemną
– kanalizacją deszczową i sanitarną
oraz studniami teletechnicznymi,
nieujętymi w dokumentacji projektowej – zwraca uwagę Andrzej Zowada. – Na torowisku w ulicy Wolności
zabudowano tzw. rozjazdy nakładkowe, dzięki czemu utrzymany jest ruch
tramwajów w rejonie placu Wolności,
choć odbywa się po jednym torze
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Fot. I. Cieślicki

w systemie mijankowym. Wytyczono
lokalizację słupów trakcyjno-oświetleniowych i rozpoczęto betonowanie fundamentów. Obecnie trwają
uzgodnienia dotyczące przebudowy
sieci teletechnicznej w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności z ulicą Powstańców Śląskich – dodaje.
W sierpniu prace ruszyły także
wzdłuż ul. Religi. – Zdemontowano
już istniejącą infrastrukturę i rozpoczęto korytowanie pod ułożenie nowych warstw podbudowy – tłumaczy
Andrzej Zowada.

Na ukończeniu są już roboty w rejonie placu Wolności. – W przypadku
dwóch pozostałych frontów robót
konieczne jest usunięcie istniejących
kolizji, co wiąże się z przebudową odkrytej infrastruktury – dodaje. Dopiero wtedy ekipy będą mogły przystąpić
do właściwych robót torowych.
– Trudności przy realizacji tej inwestycji jest multum. Podstawową
był stan mostu nad Bytomką, który
spowodował konieczność realizacji
szeregu dodatkowych prac. Drugim
kłopotem jest zagęszczenie instalacji podziemnych, często kładzionych
przed wielu laty tam, gdzie się dało,
nieoznaczonych na żadnych mapach.
Powoduje to szereg komplikacji, konieczność przeprojektowywania przyjętych rozwiązań, przeprowadzania
uzgodnień z właścicielami, a następnie przebudowy infrastruktury podziemnej – podkreśla Andrzej Zowada.
Przebudowa torowisk w śródmieściu miała potrwać do końca roku. Ze
względu na nieprzewidziane komplikacje może się przeciągnąć o jeden
lub dwa miesiące. – Wykonawca robi
wszystko, co może, by zrealizować zadanie w możliwie najkrótszym czasie
– zapewnia Andrzej Zowada.
GOR

Nowe torowisko pojawi się m.in. wzdłuż ul. Powstańców Śląskich

Fot. I. Cieślicki
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TRWA SZÓSTA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Wybieramy projekty
dla swoich dzielnic
Aż 99 propozycji inwestycji o łącznej wartości ponad 16 mln zł złożyli mieszkańcy w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Aktualnie wnioski są analizowane pod względem formalnym i technicznym.
WAŻNE DATY:

9.09.2019 r.

ogłoszenie wyników
wstępnej oceny wniosków

23.09.2019 r.

publikacja ostatecznej
listy projektów

3–17.10.2019 r.
Kompleks sportowo-rekreacyjny na osiedlu Kotarbińskiego

W

śród propozycji przeważają te
dotyczące stworzenia kolejnych
miejsc służących rekreacji i uprawianiu sportu. Są projekty związane
z powstaniem dodatkowych miejsc
postojowych i oświetlenia, a sześć projektów dotyczy utworzenia wybiegów
dla psów. Wnioski są teraz szczegółowo
analizowane. Te, które spełnią wymogi regulaminowe, zostaną skierowane
pod głosowanie mieszkańców. Potrwa
ono od 3 do 17 października. Projekty
ocenione przez mieszkańców jako najbardziej potrzebne zostaną wpisane do
uchwały budżetowej na 2020 rok.
Przypomnijmy, że limit wydatków
na projekty z bieżącej edycji budżetu obywatelskiego to 5 mln 50 tys. zł.
Kwotę tę podzielono na pule dotyczące
poszczególnych dzielnic i pulę ogólnomiejską. Największą liczbę projektów
złożono do puli dla dzielnicy Centrum Południe. To piętnaście wniosków o łącznej wartości prawie 2 mln
zł. Z pul dzielnicowych drugie miejsce
pod względem liczby wniosków zajmuje Guido (jedenaście wniosków
8

głosowanie nad
wnioskami

Fot. UM Zabrze

o wartości prawie 1,3 mln zł), a trzecie
– Centrum Północ (dziesięć wniosków
o wartości 1,4 mln zł). Do puli ogólnomiejskiej złożono jedenaście wniosków o wartości 3,9 mln zł.
– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem partycypacyjnym i możliwościami, jakie on daje –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Z każdym miesiącem
przybywa zrealizowanych projektów.
Każdy zabrzanin może mieć swój udział
w pozytywnych przemianach, jakie za-

24.10.2019 r.

ogłoszenie wyników
głosowania

chodzą w naszym mieście. Zachęcam
do głosowania w szóstej już edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować,
na co mają być wydatkowane pieniądze
– dodaje. 
WG

Plac zabaw na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wiśnia”

N A S Z E

Fot. UM Zabrze
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NA TEJ INWESTYCJI ZYSKAJĄ ZARÓWNO WIDZOWIE, JAK I ARTYŚCI ZABRZAŃSKIEJ SCENY

Rusza remont Teatru Nowego
Widzom udostępniony zostanie balkon. Aktorzy zyskają nowe garderoby. Powstanie warsztat służący przygotowywaniu dekoracji scenicznych. To tylko niektóre z elementów ruszającego właśnie
remontu Teatru Nowego. Inwestycja stała się możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto ponad pięciu milionów złotych unijnego dofinansowania.
PROJEKT W LICZBACH:

6,8 mln zł

to koszt przebudowy
i remontu teatru

5,3 mln zł

to wysokość
pozyskanego
przez miasto
dofinansowania

Zabytkowa siedziba Teatru Nowego Fot.

Paweł Janicki/Teatr Nowy

– Teatr Nowy to kolejna instytucja
kultury w naszym mieście, której siedziba przechodzi gruntowny remont –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki tej inwestycji
poprawią się nie tylko warunki pracy
aktorów, ale także komfort odwiedzających nasz teatr widzów – dodaje.
Ruszający właśnie projekt potrwa do
końca przyszłego roku. W tym czasie do
istniejącego budynku teatru dobudowana zostanie trzykondygnacyjna bryła.
Zaprojektowano w niej m.in. podręczny
warsztat do przygotowywania dekoracji, garderoby z węzłami sanitarnymi,
fryzjernię oraz pomieszczenia socjalne.

W ramach prac w istniejącym
budynku zaplanowano m.in. remont
balkonu widowni. Obecnie jest on
wyłączony z użytkowania ze względu na przepisy przeciwpożarowe.
Teraz powstanie wyjście ewakuacyjne prowadzące do nowo projektowanej klatki schodowej, a wysokość
balustrady zostanie dostosowana do
obowiązujących przepisów. Na przebudowanym podeście pojawi się 37
foteli dla widzów. Wyremontowane
zostanie poddasze oraz pomieszczenia piwniczne. Teatr doczeka
się także Małej Sceny z widownią
dla 80 osób.

WARTO WIEDZIEĆ
Teatr Nowy w Zabrzu został założony w 1959 r. Na koncie ma prawie ćwierć tysiąca premier. Na przestrzeni lat z zabrzańską sceną współpracowało wielu znanych reżyserów, scenografów
i muzyków. Od 2000 r. Teatr Nowy wraz z miastem jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość przedstawiona”. Przybliża on najciekawsze realizacje dramatu współczesnego powstałe po roku 1989 r. W 2018 r. Teatr
Nowy przygotował sześć premier i po raz pierwszy w jednym sezonie
zagrał ponad trzysta przedstawień dla około 55 tysięcy widzów.

– Nasz budynek ma już ponad sto
lat. Jak wiemy, było tu niegdyś kasyno,
ale wtedy miało ono inny charakter niż
dziś. Było raczej czymś w rodzaju domu
kultury z salami koncertowymi, balowymi czy widowiskowymi. To było cen-

Podpisanie umowy z wykonawcą prac w Sali
Historycznej ratusza Fot. UM Zabrze

trum życia kulturalnego. Kilkanaście lat
temu teatr przeszedł już remont, który
objął widownię i scenę. Przed nami kolejny etap prac, z którego się bardzo cieszymy – mówi Jerzy Makselon, dyrektor
Teatru Nowego w Zabrzu.
W teatrze, pomimo remontu, rusza po wakacjach nowy sezon. W kolejnych miesiącach dostępność zabrzańskiej sceny będzie zależała od
zakresu prowadzonych robót.
WG
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POSIEDZENIA KOMISJI

ZA NAMI SIERPNIOWA SESJA RADY MIASTA

KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

Ważne decyzje,
istotne uchwały

10.09 godz. 16.00 - informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
11.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA EKOLOGII

11.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.09 godz. 16.00 - tereny o szczególnych walorach przyrodniczych w Zabrzu.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

10.09 godz. 18.00 - regulamin utrzymania czystości w mieście i jego zmiany; wnioski do budżetu na 2020 rok.
11.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA

11.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.09 godz. 18.00 - udzielanie dotacji celowej na prace przy
obiektach zabytkowych niestanowiących własności gminy
Miejskiej Zabrze; propozycje zmian.

Reorganizacją
Centrum
Wsparcia
Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu
zajęli się radni podczas sierpniowej sesji Rady Miasta. Zdecydowali również
o utworzeniu Centrum Rozwoju Rodziny.

KOMISJA OŚWIATY

2.09 godz. 16.00 - analiza i omówienie wyników egzaminu
dojrzałości i egzaminów zawodowych w zabrzańskich placówkach oświatowych.
16.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJAPOLITYKIGOSPODARCZEJIROZWOJUMIASTA

11.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
12.09 godz. 15.00 - zalew Pniowiec jako przykład rewitalizacji
i zagospodarowania miejskiej przestrzeni dla mieszkańców.
Komisja wyjazdowa.

KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

9.09 godz. 15.00 - zadania i problemy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu; problemy bezdomności zwierząt w Zabrzu.
11.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA REWIZYJNA

11.09 godz. 14.30 - zbadanie rejestracji samochodów zabytkowych w latach 2016-2018 z uwzględnieniem obowiązującego prawa.

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

9.09 godz. 16.30 - Górnik Zabrze – wyniki finansowe i sportowe za rok 2018 i pierwsze półrocze roku 2019 oraz dalszy plan
rozwoju klubu. Komisja wyjazdowa.
11.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

10.09 godz. 14.00 - program współpracy miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku
publicznego. Komisja wyjazdowa.
11.09 godz. 16.00 - sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

DYŻURY RADNYCH
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, wt. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30
3.09
Adam Harasimowicz
Gabriela Bator
5.09
Marian Rau

10.09
Joachim Wienchor
Damian Trześniewski
17.09
Kamil Żbikowski
Dariusz Walerjański
19.09
Alojzy Cieśla

24.09
Sebastian Markisch
26.09
Mariola Olichwer
Dariusz Walerjański
ŚRODY, GODZ. 13.00–16.00
Łucja Chrzęstek-Bar

/ po wcześniejszym umówieniu
– tel. 32 27-39-750 /

PIĄTKI, GODZ. 14.00–15.30
Sebastian Dziębowski
ŚRODY, GODZ. 15.00–16.30
Adam Ilewski
WTORKI, GODZ. 13.00–14.30
Krystian Jonecko

Radni w sali sesyjnej ratusza

Fot. I. Cieślicki

W

ramach Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci
i Młodzieży funkcjonowało do tej pory sześć mieszkań i dwa domy dla podopiecznych placówki. Zgodnie
z zaleceniami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, każde mieszkanie
i dom musi być zarejestrowane jako odrębna placówka
opiekuńczo-wychowawcza. Taka zmiana została przyjęta podczas sierpniowej sesji. Radni zdecydowali również
o utworzeniu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu, które zapewnić ma obsługę
ekonomiczno-administracyjną, finansową oraz organizacyjną poszczególnych placówek. Przejmie ono mienie
Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz
Domu Dziecka w Zabrzu. W wyniku przyjętych zmian powstanie dziesięć placówek opiekuńczo-wychowawczych
podlegających Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Centrum Rozwoju Rodziny, które ma rozpocząć
funkcjonowanie w październiku tego roku, będzie realizować m.in. zadania z zakresu polityki prorodzinnej,
systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Centrum będzie również realizatorem projektu „Działamy – zmieniamy”.
Dzięki jego powołaniu usługi społeczne mają być łatwiej dostępne dla mieszkańców.
W sierpniu radni przyjęli również uchwałę dotyczącą
wyodrębnienia z Domu Muzyki i Tańca Centrum Informacji Kulturalnej, w strukturach którego znajdą się redakcje
Telewizji Zabrze oraz Naszego Zabrza Samorządowego.
GOR
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NA 13 PAŹDZIERNIKA WYZNACZONA ZOSTAŁA DATA TEGOROCZNYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

Wybierzemy posłów i senatorów
Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne wybory parlamentarne. Do urn wybierzemy się
13 października. O czym warto pamiętać, by móc oddać głos?
TAKIE SĄ LICZBY:

128 907

mieszkańców Zabrza
uprawnionych jest do
udziału w wyborach

90

obwodów głosowania
wyznaczonych zostało
w naszym mieście

Gmach Sejmu RP

Fot. Kancelaria Sejmu / Paweł Kula

miejsce pobytu przed dniem wyborów,
może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem
takim można głosować w dowolnym
obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wnioski składa się w Urzędzie
Miejskim w Zabrzu (ul. Powstańców
Śląskich 5–7, pok. 110) w poniedziałki do godz. 17, a w pozostałe dni do
godz. 15.30, najpóźniej do 11 października 2019 r.
Sala plenarna

Fot. Kancelaria Sejmu / Krzysztof Białoskórski

KIEDY GŁOSUJEMY?
13 października 2019 r.
7.00–21.00

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE
DO GŁOSOWANIA
Osoba uprawniona do udziału
w wyborach, która zamierza zmienić
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Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

GŁOSOWANIE
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Głosować przez pełnomocnika
mogą wyborcy, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończą 75 lat lub
posiadają orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wniosek można złożyć
w budynku Urzędu Miejskiego (ul.
Powstańców Śląskich 5–7, pok. 109)
w poniedziałki do godz. 17, a w pozostałe dni do godz. 15.30, najpóźniej
do 4 października 2019 r.

GŁOSOWANIE
KORESPONDENCYJNE
Głosować
korespondencyjnie
mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności. Głosować korespondencyjnie można tylko
w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu do
30 września 2019 r. Zgłoszenie może
być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej.
Delegatura Krajowa
Biura Wyborczego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pok. 155
40-032 Katowice
e-mail: katowice@kbw.gov.pl
tel. 32 256 16 02; 32 255 58 56

DOPISANIE DO SPISU
WYBORCÓW

Wyborca może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania
na obszarze gminy. Wniosek można
złożyć w budynku Urzędu Miejskiego (ul. Powstańców Śląskich 5–7,
pok. 109) w poniedziałek do godz. 17,
w pozostałe dni do godz. 15.30, najpóźniej do 8 października 2019 r.
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W PAŹDZIERNIKU WRĘCZONE ZOSTANĄ NAGRODY EUROPA NOSTRA

W Paryżu nagrodzą naszą sztolnię!
Podczas organizowanego w październiku w Paryżu Europejskiego Kongresu Dziedzictwa
Kulturowego odbędzie się ceremonia wręczenia Nagród Dziedzictwa Europejskiego
Europa Nostra. Wśród tegorocznych laureatów najbardziej prestiżowego wyróżnienia
w obszarze dziedzictwa kulturowego jest Zabrze. Zostaliśmy docenieni za stworzenie
kompleksu turystycznego Sztolnia Królowa Luiza.

Podziemny spływ łodziami to jedna z największych atrakcji Sztolni Królowa Luiza

Dyrektor MGW Bartłomiej Szewczyk

Fot. I. Cieślicki

– Nagroda Dziedzictwa Europejskiego, zwana europejskim Oscarem
dziedzictwa kulturowego, jest ogromnym wyróżnieniem dla wyjątkowego
obiektu, a także dla nakładu pracy, jaki
włożono w jego udostępnienie odwiedzającym – mówi Bartłomiej Szewczyk,
dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, którego częścią jest
Sztolnia Królowa Luiza.
Rewitalizacja i udostępnienie zwiedzającym Sztolni Królowa Luiza to
efekt robót górniczych, budowlanych
oraz konserwatorskich rozpoczętych
12

Fot. MGW.

w 2009 r. Nigdzie indziej nie udało się
zaadaptować dla turystów tak wyjątkowych przestrzeni. Jedną z największych atrakcji kompleksu jest licząca
dwa kilometry długości trasa wodna,
którą w ponad połowie pokonuje się
na pokładzie łodzi, płynąc... 40 metrów pod ulicami Zabrza. To najdłuższy
w Polsce podziemny spływ łodziami.
– Nagroda Europa Nostra to potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek przynosi efekty. Zabrzańskie
obiekty dziedzictwa poprzemysłowego
są znane i cenione przez turystów oraz
ekspertów – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Nagrody Dziedzictwa Kulturowego/Nagrody Europa Nostra zostały
ustanowione przez Komisję Europejską
w 2002 r. Służą wyróżnianiu i promowaniu najlepszych praktyk związanych
z ochroną dziedzictwa kulturowego,
badaniami, zarządzaniem oraz edukacją i komunikacją. Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się
29 października w Paryżu podczas Eu-

Dawny port załadunkowy

Fot. MGW

ropejskiego Kongresu Dziedzictwa Kulturowego. Tym razem uhonorowano 25
obiektów z 16 państw. Sztolnia Królowa
Luiza została wyróżniona w kategorii
konserwacja. Jest w tym roku jedynym obiektem z obszaru dziedzictwa
przemysłowego w Europie i jednym
z trzech w Polsce, które dostąpiły tego
zaszczytu w całej historii nagród.

GOR

W Sztolni Królowa Luiza nie brakuje atrakcji
zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.
Fot. UM Zabrze.
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ARTYŚCI FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ ZACHWYCAJĄ SŁUCHACZY JUŻ OD SIEDMIU DEKAD

Filharmonicy rozpoczęli 70. sezon artystyczny
Jest jedną z zaledwie trzech w województwie śląskim. Od lat należy do najpiękniejszych
wizytówek naszego miasta. Filharmonia Zabrzańska zainaugurowała właśnie swój 70.
sezon artystyczny.
– Ten sezon jest również dla mnie
drobnym jubileuszem, ponieważ rozpoczynam 30. rok współpracy z Filharmonią Zabrzańską – uśmiecha się Sławomir Chrzanowski, dyrektor naczelny
i artystyczny filharmonii. – Od inaugurującego działalność orkiestry koncertu
w październiku 1950 roku, do czasów
dzisiejszych, zespół przeszedł długą
drogę. Drogę znaczoną nazwiskami
muzyków, artystycznych szefów, wybitnych solistów i dyrygentów, przyjaciół,
mecenasów kultury oraz zwykłych społeczników. Była to także droga kilkunastu tysięcy różnych koncertów dla melomanów wielu sal koncertowych w kraju
i na świecie. Słuchano nas w różnych
miejscach, nierzadko wielce egzotycznych. Najczęściej jednak i najchętniej
wracamy zawsze do naszego miasta –
do Zabrza, do naszej publiczności, która
wiernie towarzyszy nam od lat – dodaje.
Zabrzańscy filharmonicy uświetniają najważniejsze wydarzenia z życia miasta, regularnie uczestniczą też
w popularnych festiwalach. Można ich
usłyszeć m.in. w Krynicy i Busku-Zdroju. Artyści prezentują się także poza
granicami naszego kraju. W ostatnich
latach biorą udział m.in. w kolejnych
edycjach Festiwalu Chopinowskiego
w Kartause Gaming w Austrii. – Jesteśmy pierwszą orkiestrą w historii
festiwalu, która zagrała na nim trzy
razy z rzędu – zwraca uwagę Sławomir
Chrzanowski. – Tym bardziej jest mi

Zespół Filharmonii Zabrzańskiej liczy 60 osób, a jej dyrektorem jest od 1990 r. Sławomir Chrzanowski

miło wspomnieć o tym wielkim sukcesie, gdyż jego współautorami są nasz
zabrzański chór Resonans con tutti
oraz śląscy młodzi soliści – dodaje.
W repertuarze orkiestry dominują utwory klasycyzmu i romantyzmu.
Muzycy chętnie sięgają także po dzieła współczesne, szczególnie kompozytorów szkoły śląskiej. W stałych
cyklach prezentowane są estradowe
wykonania oper i operetek. Filharmonia ma również w repertuarze
programy z muzyką popularną, filmową, jazzową, musicalową, dixielandową i rozrywkową. Nasza orkiestra, jako jedna z pierwszych w kraju,
zaczęła również organizować koncerty ze specjalnie przygotowanymi programami dla dzieci i młodzieży.
– Często padają pytania czy jubileuszowy sezon będzie w jakimś stop-

Nasi filharmonicy w Kartause Gaming

Fot. I. Cieślicki

Fot. FotoLois.com / Alois Spandl

niu specjalny. My staramy się, żeby
każdy nasz sezon był specjalny i żeby
było ciekawie – podsumowuje Sławomir Chrzanowski, który w roku jubileuszu uhonorowany został medalem
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.
MM

W DAWNEJ BIBLIOTECE
Od maja 2010 r. Filharmonia Zabrzańska ma do dyspozycji nową
siedzibę, która przygotowana została przy ul. Park Hutniczy.
Remont pochodzącej z 1911 r. dawnej biblioteki Donnersmarcków
i stworzenie w niej sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia zajęło trzy lata i kosztowało ponad 9,5 mln zł. Prawie 6 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę dołożył samorząd. Na klimatyzowanej widowni może teraz
zasiąść prawie dwustu słuchaczy.
Fot. UM Zabrze
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TRWA 24. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY IM. KS. A. CHLONDOWSKIEGO

Wirtuozi organów
w zabrzańskich kościołach
Już po raz 24. zabrzańskie kościoły wypełnia muzyka organowa w wykonaniu największych wirtuozów tego instrumentu. Do 22 września potrwa kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu
Organowego im. ks. A. Chlondowskiego. Koncerty odbywają się w sobotnie i niedzielne popołudnia.
PROGRAM FESTIWALU:
31 sierpnia, godz. 18.00

kościół ewangelicki Pokoju
Marek Stefański, zespół
wokalny Luna Plena

1 września, godz. 18.00
kościół św. Józefa
Brygida Tomala

7 września, godz. 19.00
kościół św. Jana
Chrzciciela
Hana Bartošová

8 września, godz. 19.00
Waldemar Krawiec, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu

– Podczas liturgii słyszymy grające
organy, ale nie są one w pełni wykorzystywane – zwraca uwagę Waldemar
Krawiec, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu. – Muzyka organowa jest dla mnie wszystkim. Jestem organistą, również nauczycielem. Jestem
bardzo związany z tą muzyką zarówno
zawodowo, jak i prywatnie. Organy to
trudny i piękny instrument, który wymaga stałego zgłębiania jego tajników.
Na festiwal przyjeżdżają mistrzowie,
którzy prezentują bardzo trudne utwory, dzięki którym można zobaczyć ten
instrument w nieco innej odsłonie. Festiwal służy temu, by rozpowszechnić
tę muzykę, pokazać ją szerszemu gronu odbiorców – dodaje.
Tegoroczny festiwal zainaugurowany został 31 sierpnia w kościele
ewangelickim Pokoju. Utwory Jana Sebastiana Bacha oraz Gabriela Rheinbergera można było usłyszeć w wykonaniu
Marka Stefańskiego. Z kolei zespół wo14

Fot. Jerzy Przybysz.

kalny Luna Plena zaprezentował m.in.
innymi utwory Andreja Makora, Paula
Mealora czy też Marka Raczyńskiego.
Koncerty w kolejnych zabrzańskich
świątyniach potrwają do 22 września.
Podczas jednego z nich zaprezentują się
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Zabrzu. – Chcemy w ten sposób
promować naszych młodych zdolnych
uczniów, pokazać ich umiejętności.
Podczas koncertu wystąpią nie tylko
uczniowie klasy organowej, ale również
inni instrumentaliści. Ten koncert odbędzie się w szczególnym roku, bowiem
nasza szkoła muzyczna obchodzić będzie setną rocznicę powstania – podkreśla Waldemar Krawiec.
– Zabrze na mapie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Polski
postrzegane jest jako prężny ośrodek
kultury. Międzynarodowy Festiwal Organowy potwierdza, że jesteśmy miastem doniosłych wydarzeń. Zapraszając do udziału w jego kolejnej edycji,

kościół św. Anny
prof. Julian Gembalski

14 września, godz. 19.00
kościół św. Wawrzyńca
Jesus Sampedro

15 września, godz. 19.00
kościół św. Franciszka
Wacław Golonka

20 września, godz. 17.00
kościół ewangelicki Pokoju
uczniowie PSM w Zabrzu

21 września, godz. 16.00
kościół św. Teresy
Adam Sadowski,
chór Resonans con tutti

22 września, godz. 17.00

kościół Wniebowzięcia NMP
Mateusz Rzewuski
życzę wspaniałych artystycznych wrażeń – podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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PRZED NAMI VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

Muzyczny tydzień z Mistrzem
W Kopalni Guido oraz Domu Muzyki i Tańca zaplanowano koncerty wpisujące się w program
siódmej już edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego. Swoją obecność zapowiedzieli między innymi sam patron wydarzenia oraz znakomity aktor Jerzy Stuhr.

VII

Międzynarodowy Festiwal
im. Krzysztofa Pendereckiego potrwa od 14 do 19 września. Podczas koncertu inauguracyjnego, który
odbędzie się 14 września w Domu
Muzyki i Tańca, usłyszymy Sinfoniettę Cracovię pod dyrekcją Krzysztofa
Pendereckiego oraz wenezuelskiego
dyrygenta światowej sławy – Rafaela Payare’go. W programie koncertu
znajdą się IV Symfonia „Adagio” oraz
Adagio z II Symfonii Krzysztofa Pendereckiego, Mazur z opery „Straszny
Dwór” Stanisława Moniuszki oraz
IV Symfonia „Reńska” Roberta Schumanna.
Dzień później czekają nas
w Domu Muzyki i Tańca dwa wydarzenia. O godzinie 14 ruszy budowa
organów Camerona Capentera. Z kolei o godzinie 19 rozpocznie się koncert, podczas którego artysta przedstawi słuchaczom swoje spojrzenie
na muzykę Bacha, Poulenca i Pendereckiego, grając na specjalnie skonstruowanych przez siebie organach.
Wybitny organista wystąpi z Sinfoniettą Cracovią pod dyrekcją Jurka

Jerzy Stuhr w monodramie „Kontrabasista”
Fot. Tomasz Żurek / Teatr Polonia
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Prof. Krzysztof Penderecki na scenie Domu Muzyki i Tańca

Dybała. W programie m.in. „Chaconne” Krzysztofa Pendereckiego,
Koncert organowy z towarzyszeniem
orkiestry Georga Friedricha Haendla, Toccatta i Fuga Johana Sebastiana Bacha oraz uwertura do operetki
„Kandyd” Leonarda Bernsteina.
Festiwal nie mógłby się obyć bez
niestandardowych wydarzeń prezentowanych 320 metrów pod ziemią
w Kopalni Guido. I tak 19 września
słynną już interpretację „Kontrabasisty” Patricka Süskinda przedstawi
tam osobowość z pewnością wyjątkowa, czyli Jerzy Stuhr. – Opowiadam o miłości do instrumentu, który zniszczył moje życie. Od palców
zrogowaciałych od ściskania strun
po serce złamane przez sopranistkę Sarę, którą kocham i której nigdy
nie osiągnę, bo ona tam, na wielkiej scenie w blasku świateł, a ja tu,
w orkiestronie – mówi o spektaklu
Jerzy Stuhr.

Fot. Igor Cieślicki

– To świetna okazja do popularyzacji tego nieco zaniedbywanego,
a tak ważnego w partiach orkiestrowych kompozycji Pendereckiego
instrumentu – podkreśla dyrektor
festiwalu Jurek Dybał, który osobiście zadba o muzyczną prezentację
kontrabasu w osnowie twórczości
patrona wydarzeń. W programie
Duo concertante na skrzypce i kontrabas, Serenata na trzy kontrabasy
Krzysztofa Pendereckiego, a także
Kavalkade Michela Rotha.
– Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego z pewnością zachwyci, zaskoczy, skłoni do ref leksji. Stanie się niezapomnianym
muzycznym przeżyciem dla swych
stałych słuchaczy, z pewnością
też zyska wielu nowych – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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KOLEJNA INWESTYCJA Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCACH NASZEGO MIASTA

Miejski żłobek zyska nową filię
Czterdzieści miejsc czekać będzie na najmłodszych w żłobku, jaki powstanie przy
ul. Niedziałkowskiego. Na remont i adaptację do nowych potrzeb istniejącego budynku
miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości prawie 900 tysięcy złotych.

W

działających w Zabrzu publicznych i niepublicznych żłobkach
oraz klubach malucha stworzono do
tej pory 746 miejsc dla najmłodszych.
Po otwarciu nowej placówki ta liczba
wzrośnie do 786.
– Staramy się przygotowywać miejsca opieki dla najmłodszych w różnych dzielnicach miasta. Widzimy,
jakie są potrzeby w tym względzie i po
niedawnym uruchomieniu nowej filii
Żłobka Miejskiego przy ulicy Andersa
podpisaliśmy umowę na stworzenie
kolejnej filii, tym razem przy ulicy

TAKIE SĄ LICZBY:

165

miejsc oferuje obecnie
Żłobek Miejski w Zabrzu

110

dostępnych jest
w siedzibie przy
ul. Buchenwaldczyków

55

przygotowano w filii
przy ul. Andersa 34

12

niepublicznych żłobków
działa w Zabrzu

545

W maju otwarta została filia Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa

Niedziałkowskiego – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Nowy żłobek powstanie w dawnym budynku mieszkalnym przy ul.
Niedziałkowskiego 2. Do końca roku
zostanie on przebudowany i gruntownie wyremontowany. Zmieni się wewnętrzny układ budynku wraz z klatką
schodową. Pojawi się nowa instalacja
elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna,
wymieniona zostanie więźba dachowa.
Prace obejmą także zagospodarowanie
terenu wokół budynku.
Inwestycja, która ma się zakończyć jeszcze w tym roku, finansowana
jest ze środków własnych miasta oraz
z kilku źródeł zewnętrznych, w tym
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Fot. Tomasz Jodłowski

2014–2020, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Warto przypomnieć, że w maju
otwarta została filia Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa. Przygotowano tam dwadzieścia nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat trzech.
Na realizację projektu miasto pozyskało dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020. Projekt obejmował
prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz
pokrycie części kosztów związanych
z bieżącym funkcjonowaniem nowo
utworzonych w żłobku miejsc przez
dwanaście miesięcy. 
WG

miejscami dysponują
łącznie placówki

3

kluby dziecięce
działają w Zabrzu

36

miejsc czeka
w nich na dzieci
W budynku przy ul. Niedziałkowskiego trwają roboty budowlane
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WE WRZEŚNIU BĘDZIEMY OBCHODZIĆ 97. ROCZNICĘ NADANIA ZABRZU PRAW MIEJSKICH

W przededniu urodzin miasta
Barwna parada w ramach Skarbnikowych Godów i znakomite koncerty to tylko niektóre
z atrakcji czekających na mieszkańców z okazji 97. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich. Urodziny naszego miasta będziemy świętować w ostatni weekend września.

ieodłącznym elementem Święta Miasta
są Skarbnikowe Gody.
W tym roku czekają nas
jednak zmiany. Ze względu na prace trwające
w parku przy ul. Dubiela
bawić się będziemy na
parkingu Centrum Handlowego Platan. Inną trasą przejdzie też barwny korowód. Jego
uczestnicy wyruszą 28 września
o godzinie 11 z ul. Dubiela i następnie ulicami Wolności, Miarki i Religi
przejdą w kierunku Platana. Korowód
tradycyjnie poprowadzą legendarny
Skarbnik oraz artyści Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego.
W południe rozpocznie się rodzinny piknik. Poznamy laureatów
konkursu na najbardziej efektowny
strój przygotowany przez uczestników parady, której motywem przewodnim będą w tym roku superbohaterowie. Nie zabraknie ciekawych
warsztatów, pokazów i atrakcji dla
najmłodszych. O muzyczną oprawę
imprezy zadba m.in. zespół Autenti-
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Barwny Korowód to element
Skarbnikowych Godów Fot. I. Cieślicki

kos. Gwiazdą wieczoru będzie grupa
Enej. Imprezę zakończy urodzinowy
pokaz sztucznych ogni.
Kolejna odsłona Święta Miasta
czeka nas dzień później w Domu
Muzyki i Tańca, gdzie o godzinie 17
rozpocznie się Koncert Galowy z okazji 97. rocznicy nadania Zabrzu praw
miejskich. Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego
zaprezentuje największe przeboje od
Pucciniego do Sinatry. Wykonawcami
przebojów będą zespoły Sopranissimo oraz Tre Voci, czyli trzy wokalistki (Agnieszka Adamczak, Joanna
Horodko, Agnieszka Sokolnicka) oraz
trzej tenorzy (Mikołaj Adamczak, Miłosz Gałaj, Wojciech Sokolnicki). Uroczysty wieczór będzie też okazją do
wręczenia Nagród Prezydenta Miasta
Zabrze w dziedzinie kultury.
– Serdecznie zapraszam do
wspólnego świętowania 97. urodzin
naszego miasta. Wśród czekających
atrakcji z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
MM

Na parkingu Centrum Handlowego Platan wystąpi zespół Enej

Fot. mat. prasowe
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SIERPIEŃ TRADYCYJNIE OBCHODZONY BYŁ JAKO MIESIĄC TRZEŹWOŚCI

Z Pokorą w stronę trzeźwości
Były liczne spotkania, wycieczki i nabożeństwa, w których brały udział całe rodziny.
Sierpień tradycyjnie już obchodzony był jako miesiąc trzeźwości. To okazja do chwili refleksji nad konsekwencjami nałogu i możliwymi drogami wyjścia z niego.
– Dla alkoholika każdy dzień
w trzeźwości jest święty – podkreśla
Kazimierz Speczyk, działacz społeczny od wielu lat zaangażowany
w pomoc uzależnionym. – Wszystkie
działania na rzecz osób uzależnionych, pomoc w ich adaptacji do społeczeństwa, to wspólne dzieło wielu
ludzi i instytucji w naszym mieście.
Dzięki temu nasi podopieczni dostają
nową szansę na pozbycie się starych,
zgubnych nawyków i nabywają pożytecznych umiejętności, niezbędnych w życiu – dodaje Kazimierz
Speczyk, prezes Stowarzyszenia na
rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych
i Ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj
i daj żyć”. Od dwunastu lat prowadzi
ono w naszym mieście Dom Pokora,
z którego pomocy mogą korzystać
osoby bezdomne.
Jak podkreśla Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień Urzędu
Miejskiego w Zabrzu, Dom Pokora
to bardzo mocny filar wychodzenia z bezdomności. – Przed laty
stwierdziliśmy, że bardzo wiele
osób bezdomnych ma kłopoty, nawet dostając mieszkanie, z ponowną adaptacją w społeczeństwie.
To wydawać się może banalne, bo
wiele osób mieszka samotnie i sobie radzą, ale, co trzeba podkreślić,
one nigdy nie miały takiego kryzysu
jak mieszkańcy Domu Pokora. To
są ludzie, którzy potracili mieszkania i zagubili się sami w życiu. Dom
Pokora ułatwia im powrót. Uczą się
tu samodzielnie żyć i samodzielnie
funkcjonować. Robią zakupy, płacą
za media, pamiętają o czynszu. To
może się wydawać społecznie dziwne, jak można o tym nie pamiętać.
Ci ludzie często przez wiele lat o tym
zapominali i trzeba im o tym przypomnieć i wyćwiczyć w nich pewne
nawyki. Dwanaście lat działalności
tego miejsca jest dowodem na to,
18

Kazimierz Speczyk

Fot. I. Cieślicki

dla niej szansa na zmianę swojego
życia na lepsze. – Otaczają nas tu mili
ludzie, możemy liczyć na wsparcie
ze strony opiekunów. W tym roku
dostanę mieszkanie, z czego bardzo
się cieszę, choć z drugiej strony szkoda będzie mi stąd odchodzić, bo nad
nami jest roztoczony parasol ochronny, który wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Nie piję alkoholu od pięciu
lat i dziękuję za każdy dzień przeżyty
w trzeźwości. Nadużywanie alkoholu sprawiło, że miałam kłopoty z prawem. Obecnie wychodzę na prostą,
dostrzegam to, czego wcześniej nie
mogłam zobaczyć przez alkohol, staram się odbudować więzi rodzinne –
podsumowuje pani Barbara.

że ten pomysł się sprawdził. Dzięki
temu kilkadziesiąt osób miało już
szansę zmienić swoje życie, poszło
na swoje i nie sprawia społecznych
problemów – zaznacza Jan Szulik.
Dla mieszkańców pobyt w Domu
Pokora to okazja, by stawić czoła
swoim problemom i zacząć nowe życie. – Do Domu Pokora trafiłem dwa
lata temu. Super mi się tu mieszka,
a nasz prezes trzyma nas w ryzach.
To dla mnie wielka szansa. Dzięki
temu mam też szansę na mieszkanie. Tutaj uczymy się praktycznie
nowego życia – mówi pan Ryszard,
mieszkaniec Domu Pokora.
Jedną z podopiecznych placówki
jest również pani Barbara. Jak sama
podkreśla, pobyt w Domu Pokora to

MM

WYCIĄGAJĄ W ZABRZU POMOCNĄ DŁOŃ:
– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
– Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
– Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Nowe Życie”
– Stowarzyszenie „Żyj i daj żyć”
– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
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„NIE CZYŃ DRUGIEMU” TO TYTUŁ NAJNOWSZEGO FILMU TELEWIZJI ZABRZE

Premiera pod znakiem refleksji i wzruszeń
O przemocy, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym, mówi przygotowany
przez Telewizję Zabrze film „Nie czyń drugiemu”. O swoich dramatycznych przeżyciach
zdecydowały się opowiedzieć przed kamerą osoby, które przeszły piekło i trafiły na wyciągniętą do nich pomocną dłoń.

Reżyser filmu Julian Jurczak i Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy UM

– Pomysły rodzą się z dnia na
dzień, z miesiąca na miesiąc. Mam
akurat to szczęście, że współpracuję
z ludźmi, którzy pomagają w realizacji tych pomysłów – mówi Julian
Jurczak, reżyser filmu. – Myślę, że nie
wystarczyłoby lat, żeby opowiedzieć
o wszystkich tematach, które dotyczą
problemów rodzinnych, osobistych.
Przemoc otacza nas na co dzień. Często jesteśmy obojętni, nie dostrzegamy jej, bo albo nam się nie chce, albo
jest nam z tym wygodnie – dodaje.
Film porusza również problem
wpływu uzależnień na pojawianie
się przemocy i agresji. – Statystyki są
jednoznaczne – mówi Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu. – Większość,
bo aż trzy czwarte, zjawisk przemocowych wiąże się z nadużywaniem
alkoholu. Wiadomo od dawna, że
alkohol zmienia nastrój. Często u ludzi spokojnych wzbudza agresję, potęguje ją, rozwiązuje język. To generuje problemy nazywane przemocą
– dodaje.
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Fot. I. Cieślicki

Film „Nie czyń drugiemu” przybliża autentyczne historie osób, które doświadczyły przemocy. – Było mi
ciężko o tym mówić, bo gdy kobieta
przeżywa coś takiego, boi się to ujawnić. Boi się iść po pomoc – przyznaje

pani Klaudia. – Bardzo się cieszę, że
trafiłam do ośrodka. Otrzymałam tam
bardzo duże wsparcie – dodaje.
W Zabrzu działa sporo placówek, na których pomoc można liczyć
w trudnych momentach życia. Wśród
nich jest prowadzące Ośrodek Wsparcia dla Kobiet Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta. Ale nie tylko.
– W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie mamy osiem punktów dzielnicowych, które są usytuowane na terenie całego miasta. W każdym z tych
punktów jest pracownik wyznaczony
do udzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Można też
trafić do Zespołu Interwencji Kryzysowej, który znajduje się przy ulicy Wyzwolenia. Jest tam sztab specjalistów,
którzy pomagają – tłumaczy Danuta
Dymek, dyrektor MOPR w Zabrzu.
– To piękny i wzruszający film, który
skłania również do refleksji nad samym
sobą–podsumowujeKazimierzSpeczyk,
prezes Stowarzyszenia „Żyj i daj żyć”.


Premiera filmu odbyła się 30 sierpnia w Kawiarni Artystycznej Domu Muzyki i Tańca

GOR

Fot. I. Cieślicki
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ZABRZAŃSCY STRAŻNICY MIEJSCY OBCHODZILI W SIERPNIU SWOJE ŚWIĘTO

Cel to pomoc, nie karanie
Początkowo było ich jedenastu, a zielonymi mundurami budzili raczej skojarzenia z leśnikami. Dziś w zabrzańskiej straży miejskiej służy około 50 osób, a jednostka jest jedną
z nielicznych w kraju dyżurujących przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W sierpniu
strażnicy miejscy obchodzili swoje święto.
– W ciągu pierwszego półrocza
tego roku mieliśmy ponad 3,3 tysiąca
zgłoszeń mieszkańców. To świadczy
o potrzebie funkcjonowania naszej
formacji – podkreśla Zbigniew Juskowiak, komendant straży miejskiej
w Zabrzu.
– Każda interwencja jest inna.
Są różne potrzeby mieszkańców i ta
różnorodność sprawia, że człowiek
może się w tej pracy ciągle rozwijać
– podkreśla Arkadiusz Półtorak, zastępca komendanta ds. prewencji.
Strażnicy zgodnie podkreślają,
że choć czasem nie da się uniknąć
mandatu, to ich celem nie jest karanie, tylko pomoc mieszkańcom.

We wrześniu strażnicy miejscy częściej patrolują okolice szkół

zji przypadającego 29 sierpnia Dnia
Straży Gminnej była okazją do podziękowań i wręczenia strażnikom
awansów na wyższe stopnie. – Czuję
się doceniona. Wiem, że to, co robię,
nie idzie na marne. Awans oznacza
większy szacunek, bo ludzie, widząc,
że ktoś ma na pagonie więcej niż jed-

Fot. I. Cieślicki

ną belkę, inaczej na niego patrzą –
uśmiecha się Katarzyna Toborowicz
z zabrzańskiej straży miejskiej.
– Czuję się dowartościowany. Cieszę się, że moja praca dla mieszkańców zaowocowała awansem – podkreśla Łukasz Wójtowicz, jeden ze
strażników. 
GOR

Organizowany przez straż miejską
kurs pływania Fot. Straż Miejska

A ta realizowana jest w różnych formach, od organizowania pogadanek
o bezpieczeństwie dla najmłodszych,
przez kursy samoobrony dla pań, po
znakowanie rowerów czy sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na placach
zabaw. W związku z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego strażnicy
częściej patrolują też okolice szkół.
Zbliżający się sezon grzewczy oznacza z kolei wpisujące się w ograniczenie niskiej emisji kontrole palenisk.
Uroczystość zorganizowana w komendzie przy ul. Stalmacha z oka20

Komendant Zbigniew Juskowiak wręcza strażnikom awanse
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ŚMIGŁOWCE LPR LĄDUJĄ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO NAWET DWA RAZY DZIENNIE

To była bardzo potrzebna inwestycja!
Kilkanaście razy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego korzystały już z nowego
lądowiska, jakie powstało na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Zdarzało się, że charakterystyczne żółte helikoptery lądowały w Biskupicach nawet dwa razy w ciągu dnia. To pokazuje, jak potrzebna i ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu była to inwestycja.

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał pomiędzy istniejącymi wcześniej skrzydłami szpitala

Dr Tomasz Klimkiewicz

Fot. I. Cieślicki

Dr Tomasz Klimkiewicz, koordynator Obszaru Intensywnego Nadzoru nad Pacjentem Szpitala Miejskiego
w Zabrzu, wylicza, że tylko w lipcu
i sierpniu placówka przyjęła kilkunastu pacjentów transportowanych drogą lotniczą. – Bywało, że śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
lądował u nas nawet dwa razy dziennie – podkreśla dr Tomasz Klimkiewicz.
– Trafiają do nas pacjenci po nagłym
zatrzymaniu krążenia, podtopieniu czy
wypadkach komunikacyjnych w promieniu do nawet stu kilometrów –
zwraca uwagę dr Tomasz Klimkiewicz.
Przypomnijmy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zabrzu został
otwarty w lipcu. – Widzimy już, że
w porównaniu z poprzednimi miesią-
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Fot. I. Cieślicki

cami liczba przyjmowanych pacjentów
wzrasta. Spodziewamy się, że chorych
będzie jeszcze więcej w związku z zamknięciem na czas remontu izby przyjęć szpitala w Rudzie Śląskiej – podkreśla dr Tomasz Klimkiewicz.
Budowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego trwała zaledwie rok.
W ramach projektu zmodernizowany
i rozbudowany został także Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Swoje oblicze zmieniła izba przyjęć. –
Łącznie wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy, zrewitalizowaliśmy ponad pięć

tysięcy metrów kwadratowych szpitala
– wylicza dr Mariusz Wójtowicz, prezes
Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – Nasz
projekt wiązał się przede wszystkim ze
stworzeniem Obszaru Intensywnego
Nadzoru nad Pacjentem. Chory nie będzie musiał się przemieszczać w różne
części szpitala. To specjaliści będą przychodzić do pacjenta, żeby go leczyć i ratować życie. Realizacja projektu oznacza
zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
którzy do nas trafią – podkreśla Mariusz
Wójtowicz.
Budowa i wyposażenie SOR-u
kosztowało 38 mln zł. – Inwestycje
w ochronę zdrowia to jeden z priorytetów dla naszego samorządu. Od lat
modernizujemy Szpital Miejski. Wykonaliśmy jego termomodernizację
oraz zbudowaliśmy Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka. Budowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego to kolejny etap
rozwoju placówki. Inwestycja umocni markę miasta na medycznej mapie
aglomeracji i kraju – podsumowuje
prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik. Obecnie trwają starania o utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego
centrum urazowego. Decyzja w tej
sprawie leży w gestii ministra zdrowia.

Do Szpitala Miejskiego w Zabrzu śmigłowce przywożą m.in. osoby ranne w wypadkach

GOR
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W PODZIĘKOWANIU ZA TEGOROCZNE PLONY

Świętują rolnicy i działkowcy
Barwny korowód, pokazy straży pożarnej i zabawa taneczna to tylko niektóre z atrakcji,
jakie czekają nas podczas tegorocznych zabrzańskich dożynek. Bawić się będziemy w sobotę 7 września w Grzybowicach. Dożynki oraz obchody Dnia Działkowca organizowane są
również w licznych w naszym mieście Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

O

grody działkowe już na trwałe wpisały się w pejzaż naszego
miasta. To one m.in. sprawiają, że
Zabrze postrzegane jest jako jedno
z najbardziej zielonych miast w aglomeracji śląskiej. – Ogrody działkowe to zielone płuca naszego miasta.
Dają wytchnienie i radość działkowcom oraz ich rodzinom. Możecie być
dumni ze swoich ogrodów, które każdego roku pięknie rozkwitają
i swoją malowniczością
zdobią nasze miasto
– mówi prezydent
Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.
W ostatnich dniach
sierpnia okolicznościowe
festyny odbywały się m.in. na
terenie Rodzinnych

W sierpniu świętują również działkowcy

Fot. UM Zabrze

Miejskie dożynki odbywają się co roku w Grzybowicach

Ogrodów Działkowych im. Webera,
im. 1000-lecia,
„Nasza Palma”,
„Tulipan” czy też
„Wiśnia”. Wręczano okolicznościowe odznaki oraz wyróżnienia za wzorowe
użytkowanie działek.
Miejskie dożynki tradycyjnie już zorganizowane zostaną
w Grzybowicach. Rozpoczną się od
mszy, która o godzinie 13 zostanie
odprawiona w miejscowym kościele.
Stamtąd barwny korowód jeźdźców,
przystrojonych maszyn rolniczych i zaprzęgów przejedzie ulicami Grzybowic
na stadion przy ul. Spółdzielczej. Tam
o dobrą zabawę zadbają m.in. zespół

DWA WIEKI HISTORII
Ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty
jako pomoc charytatywna dla najbiedniejszych rodzin. W czasach I i II
wojny światowej, okresie kryzysu lat 30. oraz w ciężkich latach powojennych uprawa działki dawała mieszkańcom szansę przetrwania.
W Polsce ogródki działkowe pojawiły się z końcem XIX wieku, początkowo na obrzeżach miast, a z czasem stały się zielonymi wyspami w ich
centrum. W Zabrzu Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią ważny element miejskiej infrastruktury, skupiając bogate życie lokalne.

Fot. Jerzy Przybysz

TAKIE SĄ LICZBY:

604

ogrody działkowe
zrzeszone w PZD
działają na Śląsku

30

z nich położonych
jest w Zabrzu

7,5 tysiąca

działek jest w nich
do dyspozycji

3781 hektarów

zajmują ogrody na Śląsku

338 hektarów

to powierzchnia
ogrodów w Zabrzu
Time, Szwarne Karlusy oraz Weronika.
Będą liczne atrakcje dla dzieci i pokazy. Całość poprowadzi prezenter Radia
Silesia Sebastian Parma. Dożynkowe
obchody organizowane są przez grzybowicką Radę Dzielnicy oraz miasto.
GOR
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RUSZYŁ KOLEJNY PROGRAM SŁUŻĄCY ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW

Z finansowym i merytorycznym
wsparciem miasta
Salon kosmetyczny, pizzeria czy studio fotograficzne to tylko niektóre z pomysłów na
biznes, jakie zaprezentowali uczestnicy programu „Pakiet na start”. Na realizację projektu aktywizacji zawodowej bezrobotnych po 30. roku życia Zabrze pozyskało ponad dwa
miliony złotych unijnego dofinansowania.

Uczestnicy projektu spotkali się w Urzędzie Miejskim, żeby...

K

atarzyna Gożdzicka jest mamą
wracającą na rynek pracy po
urodzeniu dziecka. – Kiedy usłyszałam o tym projekcie, stwierdziłam,
że to idealna okazja do tego – uśmiecha się pani Katarzyna. – Z wykształcenia i pasji jestem dietetykiem.
Tego będzie też dotyczyć moja działalność gospodarcza – dodaje.
Paweł Zieliński od lat marzył, by
otworzyć pizzerię. Teraz zamierza
to marzenie zrealizować. – W Powiatowym Urzędzie Pracy usłyszałem
o tym programie. Postanowiłem skorzystać z okazji – mówi pan Paweł.
We własnym studiu zamierza
poświęcać się pasji fotografowania
Viola Kuniej. – Żeby być dobrym
przedsiębiorcą, trzeba wykorzystywać okazje, które się pojawiają.
A program „Pakiet na start” to właśnie taka okazja – uważa Viola Kuniej. – Fotografią zajmuję się całe
życie, a teraz będę mogła otworzyć
własne studio. Dzięki temu projektowi poznałam wielu bardzo
pomocnych ludzi, którzy również
mają pasje – dodaje.
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Fot. I. Cieślicki

Z projektu „Pakiet na start” mogły skorzystać kobiety wracające na
rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka, osoby niepełnosprawne, powyżej 50. roku życia,
długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Łącznie program objął 34 osoby.
– Udział w projekcie oznacza
zarówno korzyści finansowe, jak
i merytoryczne – zwraca uwagę

...opowiedzieć o swoich pomysłach na biznes

Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości. – Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą
otrzymuje bowiem dofinansowanie w wysokości ponad 26 tysięcy
złotych. Ponadto organizowane są
szkolenia i spotkania z doradcami
pomagającymi przy pisaniu biznesplanu – dodaje. Na kompleksowe
wsparcie uczestnicy projektu mogą
liczyć przez 24 miesiące.
– Nasze miasto pozyskało ze źródeł zewnętrznych ponad dwa miliony złotych po to, by młodzi ludzie
lub ludzie, którzy nie są aktualnie
aktywni zawodowo, mogli zrealizować swoje marzenia i rozpocząć
działalność gospodarczą – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Wierzę, że dzięki
szkoleniom i otrzymanemu dofinansowaniu utworzone firmy wzbogacą lokalną gospodarkę i przysłużą
się dobru mieszkańców – dodaje.
GOR
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ZABRZANIE ODDALI HOŁD GÓRNIKOM, KTÓRZY ZGINĘLI W TRAGICZNYM POŻARZE

Pamiętamy o ofiarach tragedii w kopalni
Pamięć ofiar pożaru, jaki wybuchł w kopalni „Makoszowy” 28 sierpnia 1958 r., uczcili mieszkańcy, samorządowcy oraz przedstawiciele kopalni i górniczych związków zawodowych.
W jednej z największych tragedii w historii polskiego górnictwa zginęły 72 osoby.

T

ragiczny pożar wybuchł około godziny 1 w nocy na poziomie 300
metrów. Podczas cięcia palnikiem
acetylenowym zapaliła się drewniana obudowa przekopu, a później węgiel. Ogień szybko objął cały
przekop, a wytwarzające się gazy
i dymy przedostawały się do innych
pokładów. W strefie bezpośredniego
zagrożenia znalazło się ponad 330
górników. Część z nich zdołała się
ewakuować. Kilkadziesiąt osób uległo śmiertelnemu zaczadzeniu.
W 50. rocznicę tragedii naprzeciw
głównej bramy KWK „Makoszowy” odsłonięto upamiętniający ofiary pomnik.
Przy nim zorganizowano również tegoroczne uroczystości. – To ważne, by
kultywować pamięć ofiar tej tragedii
– mówi Zygmunt Motyl, dyrektor kopalni Makoszowy. – To była największa
katastrofa górnicza w powojennej Polsce. Śmierć 72 naszych braci nie poszła
na marne, ponieważ po tej tragedii
zmieniono przepisy, wprowadzono nowoczesny sprzęt, który daje górnikom
większe możliwości przeżycia – dodaje.

Uroczystości przy upamiętniającym ofiary pomniku

– Wspominamy dziś 72 górników,
którzy stracili życie w ogromnym pożarze. Ci ludzie pracowali dla swoich
rodzin, dla miasta, dla regionu. Musimy o tym pamiętać i przekazywać
tę dramatyczną historię młodym
pokoleniom. Żeby wiedzieć, dokąd
zmierzamy, musimy wiedzieć, skąd
wychodzimy. My w Zabrzu mamy silne powiązania z górnictwem i o tym

Fot. UM Zabrze

nie możemy zapominać, chociaż
z wszystkich kopalń, jakie fedrowały w naszym mieście, mamy dziś już
tylko jedną prywatną i jedną zabytkową. To, co wydarzyło się w Zabrzu,
jest również dziełem górników i dlatego powinniśmy oddawać im cześć
– podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR

WODOCIĄGI ROZPOCZĘŁY MONTAŻ WODOMIERZY ODCZYTYWANYCH DROGĄ RADIOWĄ

Na odległość sprawdzą zużycie wody
To ułatwienie zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Spółka rozpoczęła właśnie montaż wodomierzy odczytywanych drogą radiową. Pilotażowy program objął Pawłów i Kończyce.

Do

tej pory zamontowano około
70 nowych wodomierzy. Do
marca przyszłego roku ma ich być 1,2
tysiąca. Urządzenia pojawiają się na
posesjach, których właściciele rozliczają się bezpośrednio z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.
Nowe rozwiązanie sprawia, że wyposażony w odpowiednią antenę samochód musi tylko przejechać obok

24

posesji, na której jest zamontowany
zdalnie odczytywany wodomierz, by
w systemie pojawiła się informacja
dotycząca aktualnego zużycia wody.
– Ta inwestycja oznacza ułatwienia zarówno dla naszych pracowników, jak
i mieszkańców, którzy nie będę musieli być w domu podczas dokonywania
odczytów wodomierzy – mówi Arleta
Naramska, kierownik Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta ZPWiK.
GOR

Samochody do odczytu wodomierzy
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NIE ŻYJE PROF. FLORIAN ŚMIEJA, WYBITNY IBERYSTA POCHODZĄCY Z NASZEGO MIASTA

Nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach
Był znakomitym poetą, cenionym badaczem dawnej literatury hiszpańskiej oraz autorem
znakomitych przekładów literatury hiszpańskiej. Przez króla Hiszpanii Filipa VI uhonorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu Izabeli Katolickiej. Na początku września
zmarł urodzony w zabrzańskich Kończycach prof. Florian Śmieja. Miał 94 lata.

P

rof. Florian Śmieja urodził się 22
sierpnia 1925 r. w Kończycach.
Podczas okupacji został wywieziony
na roboty przymusowe do Niemiec.
Z końcem II wojny światowej znalazł
się w Szkocji jako żołnierz I Korpusu
Polskiego. Pozostał na emigracji, podejmując studia filologiczne w University College w Cork, a następnie
w King’s College w Londynie, gdzie
w 1962 r. uzyskał stopień doktora.
Debiutował w 1953 r. zbiorem
wierszy „Czuwanie u drzwi”. Był
autorem
kilkunastu
cenionych
tomów poetyckich, współzałożycielem i wieloletnim redaktorem
naczelnym emigracyjnych pism
literackich – „Merkuriusza Polskiego” i „Kontynentów”. Jako ceniony
badacz dawnej literatury hiszpańskiej został autorem znakomitych
przekładów literatury hiszpańskiej
i hispanoamerykańskiej, m.in. Gustava Adolfa Bécquera, Juana Ramóna Jimenéza, Camilo José Celi,
Luisa Martína-Santosa.
W latach 1991–1997 prowadził
seminaria oraz wykłady gościnne
na Uniwersytecie Wrocławskim,
przyczyniając się do ukształtowania
pierwszego pokolenia hispanistów
po 1989 r., a tym samym do rozwoju
studiów hispanistycznych w Polsce.
W 2015 r. został wyróżniony tytułem
doktora honoris causa dolnośląskiej
uczelni. Podczas uroczystości odebrał również Krzyż Komandorski
Orderu Izabeli Katolickiej, przyznany mu przez króla Hiszpanii Filipa
VI. Aktu dekoracji dokonali ambasador Hiszpanii w Polsce Agustín
Núñez Martínez oraz Josep Maria de
Sagarra, dyrektor Instytutu Cervantesa w Warszawie.
– Z wielką wdzięcznością, ale
i z pokorą przyjmuję to wyróżnienie,
chociaż nie jestem przekonany czy
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Prof. Florian Śmieja

Fot. UM Zabrze

na nie zasłużyłem. Bardziej widzę
w tym szczęśliwy przypadek, bo trafiłem na niezwykłych ludzi. Wśród
nich znalazłem inspirację, zachętę
i okazję do twórczych prac – mówił
wówczas skromnie prof. Florian
Śmieja.
Prof. Florian Śmieja od 1969 r.
wraz z żoną, Zofią z Poniatowskich,
i czwórką dzieci mieszkał w Kanadzie. Zawsze z ogromnym sentymentem wracał jednak do swojej
małej ojczyzny. – Moje miejsce urodzenia to jest moje miejsce święte.
W swoich wierszach wracam raz
po raz do Kończyc – mówił kilka lat
temu prof. Florian Śmieja w wywiadzie udzielonym Telewizji Zabrze.
W 2007 r. prof. Florian Śmieja otrzymał Nagrodę Prezydenta

Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. – Z ogromnym żalem przyjęłam
wiadomość o śmierci pana profesora Floriana Śmiei – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Jako człowiek wielkiego umysłu
i wybitny uczony profesor Florian
Śmieja zyskał uznanie dzięki wyjątkowym dokonaniom w zakresie
iberystyki. Niezwykłą wartość ma
dla nas jego twórczość zakorzeniona w śląskiej tradycji zabrzańskich
Kończyc, będąca świadectwem duchowej wędrówki wśród głębokich
przeobrażeń współczesnego świata
– dodaje.
Prof. Florian Śmieja zmarł
4 września w Kanadzie.
MM
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NIE ŻYJE KLAUS KULA, WIELOLETNI PREZES TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZABRZA

Z zawodu energetyk, sercem zabrzanin
Zawodowo związany był z energetyką. Sercem z Zabrzem i wszystkim, co dotyczy naszego miasta. Przez lata stał na czele Towarzystwa Miłośników Zabrza. W dużej mierze to właśnie jemu zawdzięczamy zacieśnienie relacji z niemieckim miastem Essen.
W sierpniu zmarł Klaus Kula. Miał 86 lat.
– Klausa Kulę poznałem przy okazji rozwoju kontaktów Zabrza i Essen
– wspomina Marcin Lesiak, naczelnik
Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
a wcześniej naczelnik Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Cechowała go niesamowita życzliwość i umiejętność zjednywania sobie ludzi. To pomagało mu
w zdobywaniu środków na ratowanie
zabrzańskich obiektów dziedzictwa
kulturowego. Zawsze kierował się życiowym mottem – zacząć jest łatwo,
ale wytrwać w tym to sztuka. Całe
jego życie wypełniały energetyka,
Zabrze i ludzie. Temu się poświęcał,
wszystko to kochał. Był doskonałym
menedżerem, ale i człowiekiem z dużym poczuciem humoru. Mało kto
wie, że niektóre latarnie miejskie przy
ulicy Wolności w centrum Zabrza zostały niegdyś, przy wsparciu ówczesnego architekta miasta, tak zaprojektowane, że w swoim trzonie mają
charakterystyczną... kulę. Dziś to taki
symboliczny akt przypominający postać Klausa Kuli, jego ścisłych związków z Zabrzem i tutejszą energetyką
– zwraca uwagę Marcin Lesiak.
– Byliśmy razem zaangażowani w działania dotyczące ratowania
przed degradacją kopalni Guido.
Współpracowaliśmy też aktywnie
w Towarzystwie Miłośników Zabrza.
Dziś, patrząc na wieczorne podświetlenia największych zabrzańskich
kościołów, wydobywające ich architektoniczne piękno, też wspominam Klausa Kulę, bo to właśnie jego
zasługa. Odwiedzałem go podczas
choroby i widziałem, że cały czas stara się żyć sprawami miasta, śledzić
na bieżąco, co się wokół dzieje, jakie
zachodzą zmiany – podkreśla Andrzej Wilk, były naczelnik Wydziału
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
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Klaus Kula

Fot. Marcin Lesiak

Jako prezes Towarzystwa Miłośników Zabrza Klaus Kula był bardzo zaangażowany w rozwój przyjacielskich
kontaktów z Essen. Gdy w 2000 r. miała miejsce pierwsza oficjalna wizyta
prezydenta Zabrza w Essen, to właśnie
Klaus Kula nakreślał ze strony Zabrza
ramy programu współpracy między
oboma miastami. Ze strony niemieckiej zajmował się tym wówczas prof.
Heinz J. Kiefer. Wymiernym efektem
współpracy stały się w kolejnych latach m.in. bardzo dobre kontakty nawiązane przez Szpital Fundacji Sióstr
Elżbietanek w Essen i Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także
przekazanie szpitalowi w Biskupicach wartego 1,5 mln zł tomografu
komputerowego, który ufundowała

Fundacja Sióstr Elżbietanek. Zabrze
i Essen dzielą się również doświadczeniami w zakresie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie można też nie docenić prężnej
współpracy i wymiany doświadczeń
w dziedzinie turystyki przemysłowej.
Essen, podobnie jak Zabrze, ma swoją
perełkę na szlaku zabytków techniki.
To Zollverein – bardzo dobrze zachowany XIX-wieczny kompleks obejmujący kopalnię węgla kamiennego
i koksownię.
Klaus Kula zmarł 7 sierpnia w wieku 86 lat. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się 10 sierpnia w kościele św.
Kamila w Zabrzu. 
GOR
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NIE ŻYJE DR ŁUCJA STANICZEK, WICEPREZES ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO

Odeszła wybitna regionalistka
Była znakomitą nauczycielką, regionalistką, inicjatorką niezliczonych działań dotyczących promocji Śląska i Górnoślązaków. Przez ćwierć wieku aktywnie działała w Związku
Górnośląskim, którego była wiceprezesem. 23 sierpnia, tydzień przed swoimi 72. urodzinami, zmarła dr Łucja Staniczek.
– Łączymy się w bólu z rodziną
pani Łucji, która dla nas, członków
Związku Górnośląskiego, także była
kimś bliskim i niezwykle szanowanym. Łucja nie umarła, a tylko
przeszła do lepszego świata. Umarł
kawałek naszego Śląska – mówi
Grzegorz Franki, prezes Związku
Górnośląskiego.
Łucja Staniczek urodziła się 31
sierpnia 1947 r. w Tychach. Przez
kilkadziesiąt lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Jej praca
doktorska „Herosi i chachary: portret
Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego” stała się niezwykle ważną
pozycją służącą poznawaniu historii
i tradycji Górnego Śląska. Od początku lat 90. ubiegłego wieku działała
aktywnie w Związku Górnośląskim.
Była długoletnim prezesem Bractwa
Oświatowego Związku Górnośląskiego, a od 17 marca 2014 r. wiceprezesem Zarządu Głównego ZG. W 2013 r.
została uhonorowana Nagrodą im.
Wojciecha Korfantego.
– Dla każdej tradycji jest miejsce
na Śląsku. Niech tylko każdy zadba
o swoją. Szanuję poglądy każdego,
jeśli celem jest dobro tej ziemi. Moja
mama tłumaczyła, że nieważne, kim
kto jest, Polakiem czy Niemcem, ale
ważne czy jest porządnym człowiekiem. To jest ta wartość ludzi pogranicza, której od Ślązaków mogliby się
uczyć inni – mówiła Łucja Staniczek
w 2015 r. w wywiadzie dla Dziennika
Zachodniego.
Łucja Staniczek była inicjatorką i realizatorką niezliczonej ilości
przedsięwzięć Związku Górnośląskiego, zwłaszcza w dziedzinie edukacji regionalnej oraz promocji Górnego Śląska i Górnoślązaków. Wśród
najważniejszych można wymienić
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Łucja Staniczek

Fot. UM Zabrze

Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku,
Śląski Turniej Debat Oksfordzkich,
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
im. Wojciecha Korfantego, wystawę
„Silesius”, wystawę poświęconą Henrykowi Sławikowi, Forum Nauczycieli
Regionalistów, a w ostatnich latach
także Regionalny Przegląd Pieśni
„Śląskie Śpiewanie” i miesięcznik
„Górnoślązak”. Była oddana Śląskowi i jego sprawom. Działała z wielką
energią, którą zarażała współpracowników. Posiadała niezwykłą umiejętność zjednywania sobie ludzi dla
podejmowanych inicjatyw. Była przy
tym osobą skromną, zasadniczą,
uczynną, wyrozumiałą dla innych.
Jeszcze w marcu tego roku Łucja
Staniczek uczestniczyła w Kongresie
Nadzwyczajnym Związku Górnośląskiego, który zorganizowany został

w Łaźni Łańcuszkowej kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza. – Łucja zawsze miała świadomość, że Zabrze
uratowało kawał dziedzictwa kulturowego Śląska. Bardzo mądrze wykorzystywała zabrzańskie obiekty,
chociażby organizując dwukrotnie
w nich kongres Związku Górnośląskiego. Świadczy to o tym, że nie tylko
promowała Śląsk w teorii, ale starała się pokazywać jego dziedzictwo
kulturowe Ślązakom, gościom z zewnątrz, sympatykom Związku Górnośląskiego. Będziemy starali się ten
testament naszej koleżanki wypełniać w przyszłości – mówi Jan Szulik,
wiceprezes Związku Górnośląskiego.
Pogrzeb Łucji Staniczek odbył się
28 sierpnia. Żałobna msza odprawiona została w tyskim kościele św. Marii
Magdaleny. 
WG
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PO RAZ KOLEJNY W ZABRZU ZLOKALIZOWANA BYŁA META JEDNEGO Z ETAPÓW TOUR DE POLOGNE

Sportowe emocje w cieniu tragedii
Już po raz trzeci najlepsi kolarze świata ścigali się na ulicach Zabrza. W poniedziałek
5 sierpnia w naszym mieście finiszowali uczestnicy trzeciego etapu 76. Tour de Pologne.
Sportowe emocje i radość zwycięzcy przyćmiła niestety smutna wiadomość o śmierci
belgijskiego kolarza Bjorga Lambrechta, który uległ wypadkowi w okolicy Żor.
przypadło kolejnemu na mecie
Niemcowi Pascalowi Ackermannowi
z Bory Hansgrohe. Na drugim miejscu uplasował się Fernando Gaviria
(Kolumbia/UAE Team Emirates), a na
trzecim – Luka Mezgec (Słowenia/
Mitchelton-Scott). Najlepszy z Polaków – Paweł Franczak – zajął czwarte
miejsce. Dramatyczne wydarzenia,
do jakich doszło na trasie kilka godzin

TAKIE SĄ LICZBY:
Kolarski peleton przy Arenie Zabrze

L

150,5 km

Fot. UM Zabrze

iczący 150,5 km długości III etap
tegorocznej edycji wyścigu Tour
de Pologne rozpoczął się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Organizatorzy chcieli w ten sposób uczcić
setną rocznicę I powstania śląskiego.
Trasa prowadziła następnie m.in.
przez Orzesze i Rybnik. W Zabrzu zawodnicy pojawili się około godziny
18. Do naszego miasta wjechali ul.
Legnicką w Makoszowach. Następnie ulicami Makoszowską i Winklera

dotarli do ronda Sybiraków, gdzie
wyznaczono początek 6-kilometrowej pętli prowadzącej ulicami
miasta. Dopingowani przez tłumy
kibiców kolarze pokonali rundę
czterokrotnie, by ostatecznie finiszować przy Arenie Zabrze.
Na ostatniej prostej najszybszy
okazał się zawodnik grupy Deceuninck-Quick Step Fabio Jakobsen,
który jednak po zawodach został
zdyskwalifikowany, a zwycięstwo

Kolarze czterokrotnie pokonali pętlę wytyczną na ulicach naszego miasta
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długości miał III etap 76.
Tour de Pologne

6,2 km

długości miała
pętla wytyczona
na ulicach Zabrza

4 razy

musieli pokonać
tę rundę kolarze

Fot. UM Zabrze
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Ze względu na tragiczny wypadek Bjorga
Lambrechta zrezygnowano z ceremonii
dekoracji Fot. UM Zabrze

wcześniej, sprawiły jednak, że w naszym mieście zrezygnowano z uroczystej dekoracji najlepszych kolarzy.
W szpitalu zmarł bowiem belgijski
kolarz Bjorg Lambrecht, który w okolicach Żor zjechał z jezdni, wpadł do
rowu i z ogromną siłą uderzył w betonowy przepust.
– Wstrząsnęła nami informacja
o tragicznej śmierci uczestnika Tour
de Pologne Bjorga Lambrechta. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata

...nie inaczej było w Zabrzu
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Mańka-Szulik. – Dziękuję wszystkim,
którzy zdecydowali się swoją obecnością wesprzeć uczestników wyścigu. Zabrzanie kolejny raz pokazali, że
potrafią docenić zawodników i stworzyć wyjątkowy klimat, który jest tak
ważny w każdym sportowym wydarzeniu. Tour de Pologne to również
ogromne przedsięwzięcie logistyczne i infrastrukturalne, które wymaga
zaangażowania wielu osób, instytucji
oraz organizacji. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania miasta na ten szczególny
dzień. Jednocześnie dziękuję mieszkańcom za życzliwość i wyrozumiałość. Transmisja z Tour de Pologne
dociera do wielu krajów, co sprawia,
że ugruntowany został pozytywny
wizerunek naszego miasta – dodaje
prezydent Zabrza.

– Z oczywistych względów tegoroczny Tour de Pologne był najtrudniejszym wyścigiem, jaki przyszło
nam organizować. Los pisze czasem
scenariusze, których za wszelką cenę
chcielibyśmy uniknąć. Śmierć belgijskiego kolarza Bjorga Lambrechta
była olbrzymim wstrząsem dla nas
wszystkich. Odszedł utalentowany
kolarz, wspaniały człowiek, który był
dopiero na progu dorosłego życia. Są
tragedie, których po prostu nie można
zrozumieć – mówi Czesław Lang, dyrektor generalny wyścigu.
W klasyfikacji generalnej tegorocznego wyścigu najlepszy okazał
się słowacki kolarz Pavel Silakov. Drugie miejsce zajął Australijczyk Jai Hindley, a trzecie – Diego Ulissi z Włoch.

Tour de Pologne przyciąga tłumy kibiców...

Fot. UM Zabrze

Najlepszy z Polaków Rafał Majka sklasyfikowany został na 9. miejscu.
– Jeśli chodzi o sportowy aspekt 76.
Tour de Pologne, to byliśmy świadkami imponującej rywalizacji sprinterów – Pascala Ackermanna, Fernando
Gavirii, Luki Mezgeca. Na etapach górskich do głosu doszli kolarze walczący
o klasyfikację generalną. Zwyciężył
Pavel Sivakov, młody kolarz wspierany
przez bardziej doświadczonych kolegów z zespołu. Bardzo dobrze spisywali się polscy kolarze, jestem pełen
podziwu dla Tomasza Marczyńskiego,
który do samego końca walczył o koszulkę najlepszego górala. Widać było,
że rośnie forma Rafała Majki, który
ukończył wyścig w czołowej dziesiątce.
W peletonie z dobrej strony pokazali
się Maciej Bodnar czy Paweł Poljański. Drużyny startujące z dzikimi kartami pokazały, że zasłużyły na udział
w World Tour. Najaktywniejszym kolarzem został Charles Planet z Novo Nordisk, mając tę koszulkę od pierwszego
do ostatniego etapu – podsumowuje
Czesław Lang. 
WG, GOR
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WYŚCIGOWI TOUR DE POLOGNE TOWARZYSZYŁO SZEREG ATRAKCJI DLA MIŁOŚNIKÓW KOLARSTWA

Miłośnicy rowerów
wypełnili promenadę
Zanim na ulicach Zabrza pojawili się zawodowi kolarze, na tej samej trasie ścigali się
uczestnicy Kinder+Sport Mini Tour de Pologne. Nie zabrakło też rowerowej parady
dla najmłodszych. Na miłośników kolarstwa czekała również masa atrakcji przygotowanych na promenadzie Areny Zabrze.

Fot. I. Cieślicki
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– Córka już drugi raz startuje
w Zabrzu. Trenuje w klubie kolarstwo szosowe, ale, prawdę mówiąc, ciągnie ją do jazdy po górskich zboczach. Te zapędy do
kolarstwa górskiego ma pewnie
po mnie, bo ja też amatorsko je
uprawiam – uśmiecha się Grzegorz Syrnicki z Żor, który do Zabrza przyjechał z córką Julią, jej
młodszą siostrą Oliwią oraz żoną Katarzyną. – W tym roku będzie łatwiej.
Córka zna już trasę, jest silniejsza niż
przed rokiem, więc zdobędzie kolejne cenne doświadczenie. To dla niej
z pewnością nie tylko wielka frajda,
ale i kolejny istotny krok w rozwijaniu kolarskiej pasji – dodaje pan
Grzegorz.
Mini Tour de Pologne to największe w Polsce wydarzenie kolarskie organizowane z myślą o najmłodszych.
Setki uczestników przyciąga już od
ponad dziesięciu lat. – Dla wielu osób
to początek przygody z kolarstwem
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Uczestnicy Mini Tour de Pologne na trasie

i nierzadko preludium wielkiej kariery sportowej. Przed laty, zwycięzca
zeszłorocznego 75. Tour de Pologne
Michał Kwiatkowski uczestniczył
w tej imprezie w wersji dla najmłodszych – przypomina minister sportu
Witold Bańka.
– Mam nadzieję, że podczas wyścigów dla dzieci i młodzieży objawią
się kolejne sportowe talenty, a zawodniczki i zawodnicy w przyszłości sięgną po medale najważniejszych wydarzeń rangi mistrzowskiej – dodaje.
Zabrzańską odsłonę wyścigu dla
nastolatków poprzedziła parada,
w której wzięły udział dzieci
w wieku od 7 do 12 lat. W tym
przypadku nie liczył się czas,
tylko dobra zabawa i możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności. – Dzieciaki je-

Tor przeszkód przygotowany na promenadzie Areny Zabrze
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Każdy chciał nakręcić własny pamiątkowy filmik

Siostry Amelka i Dominika

Fot. I. Cieślicki

chały tę samą rundę, którą pokonują
kolarze – zwraca uwagę Magdalena
Szozda z firmy Ferrero Polska. – Każde
dziecko miało okazję do tego, żeby się
sprawdzić – dodaje.
W zabrzańskiej odsłonie Mini Tour
de Pologne wzięło udział ponad 180
młodych zawodniczek i zawodników.
– Zabrze to miasto sportu. Nie tylko
tego wielkiego, którego znamienitą
wizytówką jest drużyna piłkarska Górnika Zabrze. Na terenie miasta działa
około 80 klubów sportowych, w których trenuje ponad 4500 dzieci i młodzieży. Mogą oni wykazać się swoimi
umiejętnościami w czasie wydarzeń
sportowych, a Kinder+Sport Mini
Tour de Pologne jest do tego kolejną
okazją – zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Fot. I. Cieślicki

Atrakcji dla miłośników kolarstwa
nie zabrakło również na promenadzie Areny Zabrze. Powstało tu m.in.
miasteczko ruchu drogowego oraz tor
przeszkód, który najmłodsi pokonywali pod czujnym okiem instruktorów. – Przygotowaliśmy wiele fajnych
stanowisk, by motywować do ruchu
i zdrowego trybu życia – podkreśla
Konrad Popczyk, jeden z animatorów.
– Dzieciaki dostają nagrody, dbamy,
żeby świetnie się bawiły – dodaje.
Oblegany był też również punkt
z rowerami stacjonarnymi. Wykręcając kolejne kilometry, można było pomóc wybitnemu polskiemu kolarzowi
Ryszardowi Szurkowskiemu, który po
ciężkim wypadku przechodzi skomplikowaną i kosztowną rehabilitację.

W poniedziałek 5 sierpnia przy Arenie Zabrze było głośno i bardzo dynamicznie
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WE WSZYSTKICH MECZACH ROZGRYWANYCH U SIEBIE TRÓJKOLOROWI SIĘGALI PO KOMPLET PUNKTÓW

Arena Zabrze jeszcze niezdobyta
Nikomu w tym sezonie rozgrywek PKO Ekstraklasy nie udało się jeszcze zdobyć Areny
Zabrze! W trzech meczach rozgrywanych u siebie Trójkolorowi zebrali dziewięć punktów. Nie stracili przy tym ani jednej bramki.

Marcin Brosz

S

Fot. I. Cieślicki

pore powody do satysfakcji daje
również frekwencja na Arenie
Zabrze. Dwa z trzech meczów rozgrywanych na naszym stadionie
do końca sierpnia osiągnęły najwyższy poziom frekwencji w danej
kolejce. Tak było w meczu z Zagłębiem Lubin (17 067) oraz podczas
starcia z Koroną Kielce, kiedy to po
raz pierwszy w bieżących rozgrywkach przekroczyliśmy poziom 18
tysięcy kibiców na meczu! Piłkarze zrewanżowali się za wspaniały
doping trzema bramkami. Zwycięstwo 3:0 było tym cenniejsze,
że Korona Kielce to dla Trójkolorowych wyjątkowo niewygodny
przeciwnik. Cztery ostatnie mecze
z tym rywalem przy Roosevelta

W meczu z Koroną Kielce jedną z bramek strzelił Jesus Jimenez

kończyły się podziałem punktów.
Tym razem na listę strzelców wpisali się Kamil Zapolnik, Jesus Jimenez i Igor Angulo.
– To bardzo ważne, żebyśmy byli
silni w meczach domowych. Jeśli
będziemy grać dobrze u siebie, to
przełoży się to na miejsce w tabeli.
Musimy kontynuować tę serię w następnych spotkaniach, ale również
nieco poprawić grę na wyjazdach
– mówi Igor Angulo, który w meczu
z Koroną zaliczył również asystę.

Trójkolorowi na swoim stadionie są na razie nie do pokonania
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Fot. Jerzy Przybysz

– Pokazaliśmy dużo ciekawych
zagrań, były też zdobyte bramki. Cieszy mnie szczególnie fakt, że z trzech
ofensywnych zawodników trzech
strzeliło gole. Duża w tym zasługa
Łukasza Wolsztyńskiego. Choć sam
nie strzelił do siatki, to jednak cofał
się po piłkę, rozgrywał i bez jego zagrań inni mieliby znacznie trudniej
znaleźć się w dogodnej do strzału sytuacji – ocenia trener Trójkolorowych
Marcin Brosz.
WG
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PIŁKARZE RĘCZNI GÓRNIKA ZABRZE ZAPREZENTOWALI SIĘ PRZED NOWYM SEZONEM ROZGRYWEK

Szczypiorniści wracają na parkiet
Poznaliśmy skład drużyny piłkarzy ręcznych NMC Górnika Zabrze na ruszający właśnie nowy sezon rozgrywek PGNiG Superligi. Oficjalna prezentacja zespołu odbyła się
24 sierpnia w Łaźni Łańcuszkowej.

Prezentacja drużyny NMC Górnik Zabrze

Bogdan Kmiecik

Fot. Patryk Pyrlik

Fot. Patryk Pyrlik

– Od dziesięciu lat próbuję ten klub
prowadzić. Mieliśmy wzloty i upadki.
Ostatnie dwa sezony były trudne, nie
osiągnęliśmy naszych założeń. Potrzebowaliśmy zmian i te zmiany wprowadziliśmy. Jedną z nich była zmiana
trenera. Rozstaliśmy się za porozumieniem stron z trenerem Rastislavem Trtikiem. Przyszedł do nas nowy szkoleniowiec, Marcin Lijewski. Jak wiemy, był
jednym z najlepszych piłkarzy ręcznych
na świecie: mistrzem Polski, mistrzem
Niemiec, zwycięzcą Ligi Mistrzów –
zwraca uwagę Bogdan Kmiecik, prezes
klubu NMC Górnik Zabrze. – Mamy
trenera, który ma nieco inne spojrzenie
na piłkę ręczną, właśnie z perspektywy
zawodnika. W rozmowie z nim ustaliliśmy wspólnie cel na najbliższe rozgryw-
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ki, a jest nim półfinał Mistrzostw Polski.
Analizowaliśmy drużynę, doszliśmy do
wniosku, że po wzmocnieniach mamy
szeroki skład i przychodzimy nie po to,
by grać o utrzymanie, ale o najwyższe
cele – dodaje prezes Trójkolorowych.
Podczas sierpniowej prezentacji
poznaliśmy pełny skład drużyny. Była
również okazja do zaprezentowania
nowych strojów meczowych. Zawodnicy NMC Górnika Zabrze w tym
sezonie będą występować w czerwonych trykotach i białych spodenkach,
a także w niebieskich koszulkach połączonych z czerwonymi spodenkami.

my tylko kreować przyszłość. Jak wiecie,
sport bywa brutalny i wiele może się
zmienić. Ale mamy nadzieję, że teraz
z trenerem Marcinem Lijewskim zdobędziemy to, czego wszyscy oczekujemy.
Widzimy się na hali! Ino Górnik! – zachęcał kibiców do dopingu Bartłomiej
Tomczak, kapitan Trójkolorowych.

Marcin Lijewski

Bartłomiej Tomczak

Fot. Patryk Pyrlik

– Mamy nadzieję, że przez cały sezon w hali będzie taka atmosfera, jak
dziś. Miniony sezon zakończyliśmy
wielkim rozczarowaniem. Teraz może-

Fot. Patryk Pyrlik

– Serdecznie dziękuję za miłe przywitanie, za wasze zaufanie. Dzięki panu
prezesowi będę miał możliwość realizować swoje sportowe marzenia. Nie
mogę już grać, ale dalej kocham piłkę
ręczną i mogę teraz praktykować ją
jako trener. Nie mam zamiaru składać
deklaracji, ale mogę zagwarantować, że
zrobimy wszystko, by za rok spotkać się
tutaj i cieszyć się z sukcesu – podkreślał
Marcin Lijewski. 
GOR
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MINĘŁO 80 LAT OD WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Musimy pamiętać, by koszmar
nigdy nie powrócił
Co stało się we wrześniu 1939 roku? Czy możliwe było uniknięcie wojny lub jej wcześniejsze
zakończenie? Na niektóre z tych pytań nie znajdziemy odpowiedzi, ale wiedza o wydarzeniach sprzed 80 lat pozwoli nam na uniknięcie wojny w przyszłości.

We

wczesnych godzinach rannych 1 września 1939 r., bez
wypowiedzenia wojny, Niemcy zaatakowały Polskę na całej długości granicy. Symbolicznym początkiem drugiej
wojny światowej stał się ostrzał polskiej
składnicy tranzytowej Westerplatte
w Gdańsku przez pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy, mimo
ogromnej przewagi agresora, od początku stawiali bohaterski opór. Na
północy uderzenie niemieckich wojsk
pancernych doprowadziło do rozbicia
części wojsk Armii „Pomorze” w Borach
Tucholskich oraz, mimo początkowego
sukcesu pod Mławą, Armii „Modlin”.
Znaczący sukces lokalny zanotowała
natomiast na zachodnim odcinku frontu Wołyńska Brygada Kawalerii, która
1 września w bitwie pod Mokrą zadała
duże straty niemieckiej dywizji pancernej. Na południowym zachodzie
w pierwszych dniach wojny Niemcy
zmusili do odwrotu Armię „Kraków”,
zajmując Śląsk, i przekroczyli Karpaty,
odrzucając słabą na tym odcinku obronę polską. Po wycofaniu się ze Śląska
regularnych oddziałów WP do walki
z Niemcami przystąpiła miejscowa samoobrona, stanowiąca prawdziwą „sól
ziemi czarnej”, złożona z dawnych powstańców śląskich i harcerzy, broniła
m.in. Katowic i Chorzowa.
Przełamanie przez Niemców obrony granic spowodowało odwrót wojsk
polskich na całym froncie. 8 września
niemieckie oddziały pancerne dotarły do Warszawy. Sukcesy niemieckie
umożliwiła zdecydowana przewaga
we wszystkich rodzajach broni oraz
zastosowanie taktyki „Blitzkriegu”, czyli
wojny błyskawicznej. Polegała ona na
uderzeniach licznych jednostek pancernych na wybrane punkty, zwykle na
34

Dzwon z napisem „Pamięć i przestroga” był jednym z symboli zorganizowanych w Warszawie
obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

styku armii polskich, które wobec groźby okrążenia zmuszane były do odwrotu, paraliżowanego często przez panujące w powietrzu lotnictwo niemieckie.
W czasie gdy wojska polskie w ciągłej walce wycofywały się za Wisłę,
Armia „Poznań” gen. Tadeusza Kutrzeby, wsparta przez część Armii „Pomorze”, skoncentrowała swoje siły nad
Bzurą. 9 września Polacy rozpoczęli
tam największą bitwę kampanii, atakując z powodzeniem skrzydło wojsk
niemieckich nacierających na Warszawę. Niemcy przerzucili jednak wojska
z innych odcinków frontu i w drugiej
dekadzie września, w zaciętych bojach,
w których poległo trzech polskich generałów – Stanisław Grzmot-Skotnicki,
Franciszek Wład i Mikołaj Bołtuć – rozbili armię gen. Kutrzeby. Tylko nieliczne
oddziały przebiły się do Warszawy.
W izolacji od reszty kraju walczyli
obrońcy polskiego wybrzeża. Pierwszego dnia wojny Niemcy zaatakowali
Pocztę Polską w Gdańsku. Zmobilizowani wcześniej pocztowcy bronili się

cały dzień, poddając się dopiero po
podpaleniu budynku przez napastników. Następnym celem była polska
składnica tranzytowa na Westerplatte.
Załoga dowodzona przez mjr. Henryka
Sucharskiego odparła pierwsze natarcia. Po tym oporze Sucharski, zgodnie
z otrzymanymi wcześniej rozkazami,
zamierzał kapitulować. Wobec sprzeciwu oficerów, na czele z kpt. Franciszkiem Dąbrowskim, zdecydował się
kontynuować walkę. Żołnierze polscy
w heroicznym oporze wytrwali na Westerplatte do 7 września – atakowani
z lądu, ostrzeliwani z morza przez pancernik „Schleswig-Holstein” i bombardowani przez lotnictwo.
W ciągu pierwszych dni wojny praktycznie wyeliminowano z walki Polską
Marynarkę Wojenną, m.in. niemieckie
lotnictwo zatopiło w porcie na Helu kontrtorpedowiec „Wicher” i największy polski okręt wojenny – stawiacz min „Gryf”.
Jeden z pięciu posiadanych okrętów
podwodnych – „Orzeł”, chluba polskiej
marynarki – po działaniach na Bałtyku
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we wrześniu 1939 r., internowany w estońskim porcie, wypłynął stamtąd bez
pozwolenia i mimo braku map w październiku dotarł do Wielkiej Brytanii.
Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera
wojska niemieckie prowadziły wojnę totalną, skierowaną również przeciw ludności cywilnej. Lotnictwo niemieckie
bombardowało nie tylko cele wojskowe
i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało terrorystycznych ataków na miasta,
w których nie było obiektów militarnych czy przemysłowych, np. pierwszego dnia wojny zbombardowano Wieluń. Wielka Brytania i Francja dopiero
3 września uznały, że nie istnieje możliwość pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu i wypowiedziały Niemcom wojnę. Wbrew wcześniejszym ustaleniom
z władzami polskimi, premierzy obydwu państw postanowili 12 września
we francuskiej miejscowości Abbeville
nie podejmować działań militarnych
wobec III Rzeszy. Rząd polski nie został
poinformowany o tej decyzji. Mimo że
Niemcy nie pozostawili na swojej zachodniej granicy poważniejszych sił,
a wojska francuskie w samych czołgach
miały osiemdziesięciokrotną przewagę,
Francuzi przez następne miesiące prowadzili tzw. dziwną wojnę, ograniczając
się do zrzucania ulotek i zajęcia kilku
wsi na pograniczu. Sprawdziły się więc
przewidywania Hitlera, że Zachód pozostawi Polskę samą sobie.
W czasie gdy WP prowadziło walkę
z niemieckim Wehrmachtem, 17 września 1939 r. wschodnią granicę Rzeczypospolitej na całej długości przekroczyła Armia Czerwona. Władze Związku
Sowieckiego złamały kilka porozumień
zawartych z rządem polskim, przede
wszystkim układ o nieagresji z 1934 r.,
obowiązujący do 1945 r. Napaść na Polskę i pogwałcenie zawartych porozumień tłumaczyły rzekomym rozpadem
państwa polskiego i nieistnieniem jego
władz. Prezydent RP potępił w swoim
orędziu te działania, nie zdecydował się
jednak ogłosić stanu wojny między obydwoma państwami.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia prezydent RP i rząd, a następnie
naczelne dowództwo, podjęły decyzję
o ewakuacji do Rumunii. Walkę z Armią
Czerwoną podjęły nieliczne oddziały
Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP).
Do końca września Sowieci zajęli
wschodnie województwa Rzeczypospolitej. Na zajmowanych terenach
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dokonywali zbrodni, głównie na wojskowych. W Grodnie rozstrzelali grupę
wziętych do niewoli obrońców miasta.
W szpitalu w Mielnikach wymordowali
żołnierzy i oficerów KOP rannych pod
Szackiem. W Mokranach grupa wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną
oficerów Flotylli Pińskiej została przekazana lokalnej bojówce i rozstrzelana.
Napaść sowiecka, nazwana natychmiast „ciosem w plecy” (jako pierwszy
użył tego określenia brytyjski „Times”),
przesądziła ostatecznie o wyniku wojny
z Niemcami. Mimo to wojska polskie
skoncentrowane na Lubelszczyźnie
podjęły decydujący bój z Niemcami, zamierzając przebić się w kierunku granicy węgierskiej. Do największej, trwającej
dziesięć dni bitwy, doszło pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie armie „Kraków”
i „Lublin” ostatecznie uległy w walce. Na
południu kraju zacięte boje z Niemcami
toczyły się w rejonie Lwowa. Szczególnym męstwem odznaczyły się wojska
dowodzone przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, dawnego szefa sztabu
I Brygady Legionów Polskich, który prowadził je w kierunku Lwowa, po drodze
odnosząc błyskotliwe zwycięstwo pod
Jaworowem nad niemieckim pułkiem
SS „Germania”. Lwów, skutecznie broniący się przed Niemcami, poddał się
22 września Armii Czerwonej.
Nadal walczyła Warszawa, w której symbolem trwania w oporze stał
się prezydent miasta Stefan Starzyński. Sytuacja oblężonej stolicy stale
się pogarszała. 25 września lotnictwo
niemieckie dokonało najsilniejszego
nalotu na Warszawę, zrzucając blisko
630 ton bomb burzących i zapalających. W płomieniach stanęły gmachy
publiczne, kościoły, domy oraz szpitale
– bombardowane mimo widocznych
znaków Czerwonego Krzyża. 27 września z powodu dramatycznego położenia ludności cywilnej, pozbawionej
żywności, prądu i bieżącej wody, zdecydowano o przerwaniu walki. Dwa
dni później poddała się twierdza Modlin, a 2 października skapitulował Hel.
Ostatnie strzały w kampanii padły na
Lubelszczyźnie, dokąd dotarły w końcu
września oddziały Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka
Kleeberga maszerujące na pomoc Warszawie. Stoczyły one bitwę pod Kockiem. Nierozbite w walce, skapitulowały
z powodu wyczerpania amunicji 6 października 1939 r., zadawszy przedtem

niemieckim oddziałom zmotoryzowanym znaczne straty.
W kampanii 1939 r. poległo blisko
70 tys. żołnierzy polskich, a 133 tys. zostało rannych. Około 300 tys. dostało
się do niewoli niemieckiej, a około 250
tys. (w tym blisko 18 tys. oficerów) do
sowieckiej. 83 tys. przedostało się do
sąsiednich państw neutralnych, głównie do Rumunii i na Węgry. Straty niemieckie wyniosły ok. 17 tys. poległych.
Straty sowieckie nie są znane. W czasie
gdy wojska polskie stawiały jeszcze opór
agresorom, 28 września 1939 r. w Moskwie Niemcy i ZSRS zawarły traktat
o przyjaźni i granicach, na mocy którego
dokonały podziału ziem Polski i zobowiązały się do współpracy w zwalczaniu
polskich działań niepodległościowych.
Granica niemiecko-sowiecka przebiegała na linii rzek: Pisa, Narew, Bug i San.
Niewielką część terytorium Polski na
Spiszu i Orawie zajęła Słowacja, której
wojska uczestniczyły na tym odcinku
w agresji na Polskę. Część województwa
wileńskiego z Wilnem władze sowieckie
przekazały Litwie, jednak latem następnego roku zajęły całe to państwo.

Grób Nieznanego Żołnierza

Fot.

Grzegorz Jakubowski / KPRP

Mimo przegranej w trwającej pięć
tygodni walce, internowane w Rumunii władze polskie nie podpisały aktu
kapitulacji. Prezydent Ignacy Mościcki
wyznaczył na mocy obowiązującej konstytucji następcę, którym został były
marszałek Senatu RP Władysław Raczkiewicz. Pierwszą decyzją nowego prezydenta było powołanie rządu Rzeczypospolitej na czele z gen. Władysławem
Sikorskim, który zapowiedział kontynuację walki u boku Francji i Wielkiej
Brytanii aż do odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Na podstawie: Marek Gałęzowski
www.1wrzesnia39.pl
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W SIERPNIU OBCHODZILIŚMY SETNĄ ROCZNICĘ I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Zabrzanie co roku
oddają hołd powstańcom
W Zabrzu od lat kultywowana jest pamięć o bohaterskich powstańcach śląskich. Nie inaczej
było również w tym roku. Rocznicowe uroczystości, z udziałem przedstawicieli samorządu
i mieszkańców, tradycyjnie zorganizowane zostały w Kończycach. Z kolei w Katowicach
w obchody setnej rocznicy powstania wpisała się, przeniesiona po raz pierwszy z Warszawy,
defilada z okazji Święta Wojska Polskiego.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik ze swoimi zastępcami podczas rocznicowych uroczystości zorganizowanych 15 sierpnia w naszym mieście Fot. UM Zabrze

J

ednym z efektów I wojny światowej, toczonej w latach 1914–1918,
było odrodzenie się państwowości
polskiej. Politycy stojący na jej czele,
a szczególnie szefujący Komitetowi Narodowemu Polskiemu Roman
Dmowski, zaczęli działać na rzecz
włączenia do Polski Górnego Śląska.
Na konferencji pokojowej w Wersalu domagał się on przyznania Polsce
rejencji opolskiej bez powiatów nyskiego, grodkowskiego, części niemodlińskiego i prudnickiego, a także
powiatu sycowskiego, milickiego i namysłowskiego wchodzących w skład
rejencji wrocławskiej. Mimo początkowej zgody na takie rozwiązanie,
wobec ostrych protestów niemiec-
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kich, ostateczne postanowienia traktatu wersalskiego podpisanego 28
czerwca 1919 r. były dla Polski mniej
korzystne. Artykuł 88 tegoż traktatu
stanowił, iż w części Górnego Śląska odbędzie się plebiscyt, w którym
mieszkańcy opowiedzą się za pozostaniem w Niemczech czy też za
przyłączeniem do Polski. Górnośląski
Obszar Plebiscytowy o powierzchni
11 008 km2 obejmował sześć powiatów
miejskich i piętnaście wiejskich i zamieszkany był przez 2 112 700 osób.
Do czasu wejścia w życie traktatu wersalskiego na terenie plebiscytowym stacjonowały niemieckie
wojska, policja i Grenzschutz w sile
ok. 70–80 tys. ludzi. Przeprowadzały

one rewizje i aresztowania ludności
polskiej, utrudniały rozwój polskiego życia narodowego. Odpowiedzią
na ten terror było I powstanie śląskie
(16/17–24 sierpnia 1919 r.), które na
terenie powiatu zabrskiego ograniczyło się do lokalnych wystąpień
w Biskupicach i Bielszowicach. Po
upadku powstania ok. 22 tys. osób
schroniło się w Polsce. Na początku
1920 r. na Górny Śląsk przybyły oddziały brytyjskie, francuskie i włoskie;
usunięto wojska niemieckie i oddziały Grenzschutzu. Pozostała tu jednak
niemiecka policja Sipo, która w dalszym ciągu terroryzowała ludność
polską. Usunięcie Sipo z obszaru plebiscytowego i zastąpienie jej policją
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Oprawę artystyczną obchodów zapewniła Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego
pod dyrekcją Henryka Mandrysza Fot. UM Zabrze

„NA ŚLĄSKU GORE!”
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plebiscytową było głównym celem II
powstania śląskiego. Wybuchło ono
w nocy z 17 na 18 sierpnia 1920 r. na
obszarze ograniczonym do dziewięciu powiatów. Na terenie powiatu zabrskiego powstańcy opanowali m.in.
Biskupice, Kończyce i Makoszowy.
Już 24 sierpnia Międzysojusznicza
Komisja Rządząca i Plebiscytowa rozwiązała Sipo i na jej miejsce powołała
Policję Górnego Śląska, która miała się składać po połowie z Polaków
i Niemców. Dzień później powstanie
zakończono.
Datę plebiscytu wyznaczono
na 20 marca 1921 r. Mogły w nim
uczestniczyć osoby, które 1 stycznia 1921 r. miały ukończone 20 lat,
urodziły się lub miały stałe miejsce zamieszkania na obszarze plebiscytowym od 1 stycznia 1904 r.
lub zostały pozbawione stałego miejsca zamieszkania w wyniku wydalenia przez władze niemieckie. Polskim
Komitetem Plebiscytowym kierował
Wojciech Korfanty, na czele Powiatowego Komitetu Plebiscytowego

Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

try
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Do 5 października 2019 r. w siedzibie Muzeum Miejskiego
przy ul. Powstańców Śląskich
3 oglądać można wystawę „Na
Śląsku gore!”. Zaprezentowano
na niej druki ulotne, niemieckie i polskie materiały propagandowe, pocztówki, fotografie, a także powstańcze
odznaki i odznaczenia z okresu plebiscytu.

w Zabrzu stał dr Bronisław Hager.
W plebiscycie wzięło udział 1190 tys.
głosujących, z czego za Polską opowiedziało się 479 tys. (40,2 proc.),
a za Niemcami 707 tys. (59,4 proc.).
W powiecie zabrskim za Niemcami
opowiedziała się większość mieszkańców Zabrza, Zaborza i Biskupic.
Mieszkańcy pozostałych gmin w tym
powiecie, a także mieszkańcy Grzybowic, Mikulczyc i Rokitnicy, głosowali
w większości za Polską. Na podstawie
wyników plebiscytu Niemcy zaczęli
się domagać całego obszaru plebiscytowego, a strona polska – obszaru po tzw. Linię Korfantego,
biegnącą od Gorzowa Śląskiego – Olesna, poprzez Ozimek –
Krapkowice – Koźle – Racibórz
do Olzy. Niekorzystny dla Polski
projekt podziału obszaru plebiscytowego, pozostawiający cały
obszar uprzemysłowiony po stro-

nie Niemiec, był dla Polaków nie do
przyjęcia. W nocy z 2 na 3 maja 1921 r.
wybuchło III powstanie śląskie, którego dyktatorem był W. Korfanty.
Oddziały powstańcze liczyły 50 tys.
ludzi, a rozmach i tempo powstania
zaskoczyły stronę niemiecką, co pozwoliło opanować powstańcom zaplanowany obszar. Od 21 maja rozpoczął się kontratak wojsk niemieckich,
a do najcięższych walk doszło pod
Górą św. Anny. W efekcie negocjacji
rozejmowych 25 czerwca nastąpiło
całkowite wstrzymanie działań zbrojnych, a trzy dni później równoczesna
ewakuacja walczących oddziałów.
W wyniku decyzji o podziale
Górnego Śląska, zatwierdzonej 12
października 1921 r., Polska uzyskała obszar o powierzchni 3 214 km 2
(29 proc.) zamieszkały przez 996,5
tys. osób (46 proc.). Z terenu obecnego Zabrza przypadły jej Kończyce, Makoszowy i Pawłów.

Wojskowa defilada zorganizowana 15 sierpnia w Katowicach Fot. Patryk Pyrlik

37

Poziomo: 1 – pożarski lub mielony, 7 – mowa niewią-

1

zana, 8 – czerwony szczep winorośli wywodzący się prawdopodobnie z rejonu Bordeaux, 9 – mnożna x mnożnik = ?,
10 – na niej myśliwy lub ksiądz, 11 – pracownik w dawnej
drukarni, 12 – serial z Franią Maj, 15 – interes, 18 – przysmak, rarytas, 21 – słynne wzgórze w Atenach, 24 – starożytny pojazd konny, 25 – śląski brydż, 26 – mały gliniany
instrument muzyczny.
Pionowo: 1 – wieloczynnościowa maszyna rolnicza, 2
– w niej damskie drobiazgi, 3 – imię piosenkarki Okupnik,
4 – coś z garderoby niemowlaka, 5 – siedziba Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”, 6 – Apoloniusz, trener Małysza, 13 – olimpiada, 14 – pokład konia Łyska, 16 – antonim dobra, 17 – ruchoma zapora na przejeździe kolejowym, 19 – ubikacja kota, 20
– Irena, śpiewała o kamiennych schodkach, 22 – poetycko
o pięknym koniu, 23 – stolica nad Sekwaną.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
zespołu IRA, utworzą litery z pól ponumerowanych
w prawym dolnym rogu.

2

1.
2.
3.
4.

1
2
3

5.

4
5

6.
7.
8.

6
7

myśliwska potrawa,
część wyścigu kolarskiego,
święta księga muzułmanów,
zostały wyparte
przez zapalniczkę,
tego przedmiotu
uczy katecheta,
zbrojny spisek, rewolta,
ukochana Muminka,
wynagrodzenie za pracę.
Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

4

3

FOTOKONKURS

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS

A

C

D

Z

R

Z

E

J

O

K

I

S

I

E

T

F

L

1. Autobiografia
2. Geranium
3. Śląski Uniwersytet Medyczny
w Rokitnicy

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Wolfganga A. Mozarta.
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