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WOKÓŁ NAS
WE WRZEŚNIU BĘDZIEMY OBCHODZIĆ 96. ROCZNICĘ NADANIA ZABRZU PRAW MIEJSKICH

Barwne urodziny naszego miasta

Fot. Igor Cieślicki

sporej dawki dobrej muzyki. Gwiazdą
wieczoru będzie zespół Feel. – Imprezę
zakończy urodzinowy pokaz sztucznych
ogni, który stał się tradycją Skarbnikowych Godów – mówi Katarzyna Flak.
W niedzielę, 30 września, o godzinie
17 urodzinowy Koncert Galowy rozpocznie się w Domu Muzyki i Tańca. Wystąpią
artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego oraz znakomici soliści
– Paulina Janczak i Jakub Wocial. W ich
wykonaniu usłyszymy suity z polskich
filmów oraz przeboje okresu międzywojennego.
– Serdecznie zapraszam do wspólFo
t. I
go
nego świętowania 96. urodzin
rC
ie
śl
ic
naszego miasta. Wśród czekających atrakcji z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie – podkreśla
prezydent
Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

MM

W barwnym korowodzie nie zabraknie górniczej orkiestry i gości z miast partnerskich

tują się szczudlarze z Dzielnicowego
Ośrodka Kultury w Biskupicach oraz
laureaci zabrzańskich festiwali. W programie znalazły się również pokazy
tańca, warsztaty ogrodnicze oraz pokazy fizyczno-chemiczne i biologiczno-geologiczne. Będzie można odwiedzać
stoiska gastronomiczne oraz edukacyjno-kulturalne. Nie zabraknie również

Imponujące stroje przedszkolaków

Fot. Igor Cieślicki

Uczestnicy Skarbnikowych Godów tradycyjnie już spotkają się w okolicy placu
Wolności. Stąd 29 września o godzinie 11
wyruszy barwny korowód, który przejdzie
do parku im. Poległych Bohaterów przy
ul. Dubiela. W tym roku paradzie towarzyszyć będzie hasło „Kolorowe miasto”.
Do tych słów nawiązywać mają stroje
uczestników, spośród których organizatorzy wybiorą najbardziej efektowne.
– Gorąco zachęcamy do zaprezentowania
się w strojach nawiązujących do tegorocznego tematu. Może to być indywidualny
pomysł lub aranżacja całej grupy – mówi
Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zabrzu.
W południe w parku przy ul. Dubiela
rozpocznie się piknik rodzinny. Dzieci
będą mogły odwiedzać Kącik Małego
Artysty, wziąć udział w zajęciach zumby,
turnieju szachowym oraz licznych konkursach z nagrodami. Będą brokatowe
tatuaże, malowanie twarzy, dmuchańce, trampoliny i karuzele. Zaprezen-

Fot. Igor Cieślicki

ki

„Kolorowe miasto” to hasło tegorocznej
edycji Skarbnikowych Godów. Plenerową
imprezę, organizowaną z okazji 96. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich, zaplanowano na 29 września. Dzień później
w Domu Muzyki i Tańca odbędzie się Koncert Galowy. Prezentującym przeboje okresu międzywojennego solistom towarzyszyć
będą na scenie artyści Filharmonii Zabrzańskiej.

Artyści Filharmonii Zabrzańskiej na scenie Domu Muzyki i Tańca
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Barbórka na liście
kulturowego
dziedzictwa
Sukcesem zakończyły się starania o wpisanie Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa zatwierdził w sierpniu sporządzony w Zabrzu wniosek.
– To ważny moment dla wszystkich, którzy organizują obchody barbórkowe
i w nich uczestniczą – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Zabrze i cały Śląsk rozwijały się zawsze
poprzez przemysł ciężki. Szczególnie
właśnie dzięki górnictwu. A górnictwo
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to nie tylko wydobycie węgla, to także
cała tradycja górnicza, dziedzictwo pozostawione przez poprzednie pokolenia.
Dlatego staramy się dbać również o to
dziedzictwo. Pielęgnowanie tradycji,
przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie umacnia śląską tożsamość. Aby bu-

Nasze Zabrze Samorządowe 9/2018

Barbórka obchodzona jest już od ponad 160 lat. Górnicy rozpoczynali ten
dzień od krótkiej modlitwy przed ołtarzami św. Barbary znajdującymi się
w kopalnianych cechowniach. Nasi przodkowie przygotowywali się do wyjścia na msze święte i nabożeństwa na placach kopalń, gdzie formował się
szyk kolumny marszowej. W odpowiedniej kolejności ustawiał się poczet
sztandarowy, orkiestra, dyrekcja, sztygarzy, za którymi do kościołów szli pracownicy świętujący jubileusz zawodowy. Po powrocie z nabożeństw odbywał
się uroczysty obiad dla jubilatów i dyrekcji, natomiast pozostali uczestnicy
mszy i nabożeństw wracali do domu, by tam, przy świątecznym posiłku, świętować z rodziną. Barbórka stała się dniem wręczania nagród za długoletnią
pracę. W jej obchody wpisały się karczmy piwne, gwarki czy babski comber.

Fot. MGW

Barwne urodziny naszego miasta

Figura św. Barbary w kaplicy na poziomie 170 Kopalni Guido

Fot. MGW

dować przyszłość, rozwijać samorządy,
musimy pamiętać o naszych przodkach.
Wpisanie Barbórki na tę prestiżową listę
z pewnością zagwarantuje pamięć o górnikach, którzy przez wiele dekad ciężką
pracą przyczyniali się do rozwoju całego
regionu – akcentuje prezydent Zabrza,
dodając, że podziękowania należą
się wszystkim osobom i instytucjom
uczestniczącym w tym skomplikowanym procesie.
– Wsparcie i osobiste zaangażowanie
księdza arcybiskupa Wiktora Skworca,
wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego,
przedstawicieli branży górniczej, organizacji kościelnych i stowarzyszeń dało
efekt, z którego możemy się dziś cieszyć –
zaznacza prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Koordynatorem działań było Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
W kwietniu depozytariusze, czyli ci,
którzy Barbórkę celebrują, świętują
i pielęgnują, podpisali wniosek o jej
wpisanie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
W kaplicy św. Barbary na poziomie 170
Kopalni Guido odprawiono wówczas
nabożeństwo, a w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza odbyła się
konferencja „Dziedzictwo niematerialne – lokalna tożsamość – wspólne
dziedzictwo”, w której uczestniczyli
przedstawiciele grup kultywujących
obchody Barbórki. Konferencja odbyła
się pod patronatem ministra energii
Krzysztofa Tchórzewskiego.
– Bez względu na to, które elementy
Barbórki są dzisiaj bardziej popularne
od innych, wszystkie trzeba traktować
jako dziedzictwo tego święta, ponieważ
niezmiennie jest to dzień świąteczny górników i ich najbliższych. Jest także dziedzictwem Górnego Śląska, elementem
tożsamości mieszkańców regionu – podkreśla Bartłomiej Szewczyk, dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Dlatego poziom 170 w Kopalni
Guido poświęcony jest patronce górników. Znajduje się tam kaplica św. Barbary oraz tematyczna ekspozycja. Każdego roku z okazji Barbórki organizujemy
uroczystą mszę świętą, która cieszy się
dużym zainteresowaniem. Odbywają się
tam także występy orkiestr górniczych –
dodaje.
Wpisanie Barbórki na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego to pierwszy etap starań o nobilitację tego górniczego święta. Kolejny
dotyczyć będzie umieszczenia Barbórki na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. 
WG

Fot. MGW
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JUŻ WE WRZEŚNIU ZABRZE ZAOFERUJE TURYSTOM KOLEJNĄ UNIKATOWĄ ATRAKCJĘ

Oficjalne oddanie do użytku nowej trasy planowane jest 14 września

Niezwykły rejs
pod centrum miasta
Nasze miasto konsekwentnie umacnia swą pozycję na szlaku zabytków techniki. We wrześniu w kompleksie Sztolnia
Królowa Luiza otwarta zostanie nowa trasa turystyczna.
Jej sporą część zwiedzający będą pokonywać łodziami.
To najdłuższy w Polsce taki podziemny spływ!
– Nowa trasa należy do najbardziej
zróżnicowanych w ofercie całego kompleksu. Fragment podziemnych wyrobisk przebywa się tu pieszo, a 1100
metrów to unikatowy, podziemny
spływ łodziami – tłumaczy Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
– To niesamowita przygoda, odbywająca się 40 metrów pod Zabrzem, w XIX-wiecznych, oryginalnych wyrobiskach
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W trakcie przepływu łodziami pod
samym centrum 180-tysięcznego miasta będzie można spotkać legendarne
dla Górnego Śląska postacie, takie
jak Skarbnik czy Utopek. Nowa trasa
to także podziemne porty, mijanki,
odgłosy kapiącej wody oraz panujący w całych podziemiach wyjątkowy
światłocień. Spływ łodziami w histo-
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rycznych wyrobiskach z pewnością
dostarczy niezapomnianych wrażeń –
dodaje.
Coś dla siebie znajdą również miłośnicy surowego piękna skał i minerałów. Sztolnia Królowa Luiza to
bowiem autentyczne podziemne
przestrzenie, cechujące się różnorodnością form geologicznych. Napotkać możemy nacieki wapienne,
zazwyczaj podziwiane w jaskiniach,
czy też żywe rośliny, które z pomocą odrobiny sztucznego światła i 90-procentowej dawki wilgoci
w powietrzu rosną prawie 40 metrów pod ziemią.
– Podczas podziemnego zwiedzania
przekażemy również szereg interesujących informacji na temat zagrożeń, które utrudniały pracę górnikom
w XIX wieku. To przede wszystkim dwa
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żywioły – ogień i woda. To podziemne
pożary i zalewane wyrobiska, z którymi zmagali się ówcześni górnicy –
zwraca uwagę dyrektor Bartłomiej
Szewczyk. – A gdy już dopłynie się do
wylotu sztolni, będzie można zapoznać się z ekspozycją fotografii, na
których ukazano proces udrażniania
i adaptacji dla ruchu turystycznego
zabrzańskiego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – dodaje.
Otwarcie wodnej trasy to zwieńczenie wieloletnich działań w tym
zakresie. Poszukiwania możliwości wejścia do Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej rozpoczęły się
już w latach 90. minionego stulecia.
Proces samej rewitalizacji zabrzańskiego odcinka unikatowego wyrobiska ruszył w 2009 r. – Ostatnie
dziesięć lat to okres najżmudniejszej
i najtrudniejszej pracy wielu górników, w niezwykle nieprzyjaznym środowisku, w którym mieli do czynienia
z wysoką wilgotnością, wodą, mułem
i zagrożeniami gazowymi – podkreśla
Bartłomiej Szewczyk. – Podczas tych
prac odkryto wydrążony w całości
w węglu chodnik łączący szyb „Wilhelmina” ze sztolnią. Stanowi on ewenement na skalę europejską – dodaje.
Wszystkie prace wykonywano ręcznie, niemal tak samo jak w czasach,
gdy sztolnia była budowana. Osad,
którego warstwa sięgała miejscami
nawet trzech metrów, wybierano
łopatami, wrzucano na taczki i wywożono do wylotu sztolni lub do
szybu „Carnall”, gdzie wyciągano
go kubłem na powierzchnię. Przywrócenie sztolni do życia okazało
się największą tego typu inwestycją w kraju. Jeszcze nikt nigdy w ra-

TAKIE SĄ LICZBY:

2 km

to długość podziemnej trasy

1,1 km

to długość odcinka
pokonywanego łodziami

2,5 godziny

to czas zwiedzania

7-16 stopni

to temperatura
panująca na trasie

Fot. MGW

Niezwykłe rośliny i gra świateł zapewniają

mach tego typu przedsięwzięcia nie
prowadził prac górniczych, budowlanych i aranżacyjnych nie tylko na
tak dużą skalę, ale też w tak starym
i specyficznym obiekcie.
– Dziś wiemy, że ten trud się opłacił
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Turystyka
industrialna stała się jedną z wizytówek naszego miasta. Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego nadajemy
nowe funkcje kopalniom i innym przestrzeniom postindustrialnym. Pielę-

dodatkowe atrakcje

gnujemy historię i tradycję regionu,
a zarazem pokazujemy naszym gościom jego wyjątkowość. W tym właśnie celu ciągle rozbudowujemy ofertę
turystyczną oraz kulturalną i rekreacyjną zarówno na powierzchni, jak
też pod ziemią – dodaje prezydent
Zabrza.
Otwarcie nowej trasy planowane
jest na 14 września. Przypomnijmy,
że już od roku goście odwiedzający
kompleks Sztolnia Królowa Luiza
mogą podziwiać trasę „Podziem-

na podróż w czasie”. Ma ona około
1,5 km długości. Prowadzi od szybu
„Carnall” przy ul. Wolności do szybu „Wilhelmina” przy ul. Sienkiewicza. Obejmuje unikatowe wyrobiska
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz kopalni Królowa Luiza.
Turyści przechodzą m.in. przez dwustuletni chodnik wykuty w węglu.
Mogą zobaczyć zrekonstruowany
port przeładunkowy z ruchomym,
drewnianym żurawiem, którym węgiel był ładowany na łodzie. – Jest to
jedyna w Europie trasa turystyczna pokazująca, jak rozwijało się górnictwo
przez ostatnie dwieście lat, swoista
podziemna podróż w czasie – mówi
dyrektor Bartłomiej Szewczyk.
Zabrze, które uważane jest już za
polską stolicę turystyki przemysłowej, nie powiedziało jeszcze w tej
dziedzinie ostatniego słowa. Na szlaku zabytków techniki pojawią się
wkrótce kolejne wyjątkowe obiekty.
Wśród nich jest wieża ciśnień przy
ul. Zamoyskiego. W ramach jej rewitalizacji powstać mają m.in. kawiarnia, taras widokowy i interaktywna
wystawa dotycząca zagadnień związanych z węglem. Koszt renowacji wieży i adaptacji jej do nowych
potrzeb to 34 mln zł. Na realizację
projektu miasto pozyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020.

GOR
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WOKÓŁ NAS
DLA 21 TYSIĘCY ZABRZAŃSKICH UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK SZKOLNY

Fot. Igor Cieślicki

Już zabrzmiał pierwszy dzwonek

Inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1

Dla ponad 16 tysięcy uczniów zabrzańskich szkół i kilku tysięcy przedszkolaków skończyły się wakacje. Inaugurację
nowego roku szkolnego przeżywali szczególnie pierwszoklasiści i ich rodzice, którzy towarzyszyli swoim pociechom w tej wyjątkowej chwili.
– Przeżywamy to podwójnie, stres jest
ogromny – przyznaje Arkadiusz Ciach,
tata Szymona, jednego z 67 pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1.
– Córka jest bardzo zadowolona, że idzie
do szkoły. Ja przeżywam to dużo bardziej
– śmieje się Marlena Figas, mama Olivii
(na zdj. obok).
– Naszym nowym uczniom życzymy przede
wszystkim, żeby szybko zaadaptowali się
w szkole, aby nie napotykali na trudności
i zdobywali u nas wiedzę i umiejętności,
które przydadzą im się w życiu – mówi Beata Nieć, dyrektor SP nr 1 w Zabrzu.
Szkoła Podstawowa nr 1 to jedna z pra-

wie 50 placówek oświatowych,
które od 2009 r. zostały objęte
programem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Obecnie prace trwają
w sześciu szkołach i przedszkolach. Łączna wartość
inwestycji sięga prawie 80
mln zł. Wydatki na oświatę stanowią co roku największą pozycję w budżecie Zabrza. W 2017 r. było to ponad
260 mln zł.
– Remonty są na pewno bardzo ważne, bo dzieci chętnie wracają do pięk-

Przedszkole nr 16

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Fot. Igor Cieślicki
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nych szkół, ale jeszcze ważniejsza jest
wspaniała atmosfera stwarzana przez
dyrektorów i nauczycieli zabrzańskich
szkół – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
W zabrzańskich szkołach prowadzone
są ambitne projekty mające na celu
dalsze podnoszenie jakości kształcenia. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz dodatkowe zajęcia dla
dzieci i podniesienie kompetencji nauczycieli to cele projektu „Przedszkole naszych
mar zeń”.
Urządzenia multimedialne
dla prawie 40
szkół zostały
zakupione
w ramach projektu
„Aktywna
tablica”. Dodatkowe
zajęcia i spotkania
z ekspertami dla 1,2
tysiąca uczniów zorganizowano w ramach
programu
„Dotknij
nauki”. Aż 22 pracownie otwarto w ramach
kompleksowego programu rozwoju szkolnictwa
zawodowego
„Nasza jakość – Twoja szansa”. Projekt umożliwił także
1194 uczniom skorzystanie
z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Prawie 600 osób
uczestniczyło w praktykach
i stażach u pracodawców.

Fot. Igor Cieślicki
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TAKIE SĄ LICZBY:

41

placówek oświatowych
przeszło termomodernizację
w latach 2009–2018

78,3 mln zł

to łączny budżet projektów
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26 mln zł

to wartość projektów
oświatowych realizowanych
w Zabrzu

Jak podkreśla Ewa Wolnica, naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, wyzwań w nowym roku szkolnym nie brakuje. – W tym roku szkolnym
kontynuujemy wdrażanie reformy, która
rozpoczęła się przed rokiem. Po raz pierwszy egzamin będą zdawali ósmoklasiści
– mówi naczelnik Ewa Wolnica. – Oczekiwania dotyczą też ciekawej formy prowadzenia zajęć. Będzie to możliwe między
innymi dzięki nowym pracowniom, które
powstają w ramach realizowanych projektów. W szkołach i przedszkolach pojawia się
ich coraz więcej, a uczniowie mogą dzięki
nim realizować swoje marzenia – dodaje.
Otwarciem trzech nowych pracowni
przedmiotowych zainaugurowano rok
szkolny w Zespole Szkół nr 18. Będą
z nich korzystać uczniowie Liceum Plastycznego oraz Ogólnokształcącej Szkoły

Uczennice Zespołu Szkół Sportowych odbierają z rąk prezydent miasta nagrody za osiągnięcia sportowe

Sztuk Pięknych. – Realizujemy kształcenie
w zakresie dekorowania wnętrz, grafiki
komputerowej oraz fotografii artystycznej
i właśnie z trzech fenomenalnie wyposażonych pracowni z tych dziedzin uczniowie
będą mogli korzystać od tego roku szkolnego – tłumaczy Wojciech Werner, dyrektor
ZS nr 18. – Naszym priorytetem na ten rok
jest pokazanie, z jak wysokimi standardami nauczania mamy do czynienia w naszej
szkole. To się przekłada na wyniki egzaminów zewnętrznych – dodaje.
– Edukacja stanowi dla samorządu jeden
z priorytetów – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Kształcenie dzieci i młodzieży na dobrym poziomie oraz budowanie właściwych relacji
międzyludzkich to dla nas najcenniejsza
inwestycja. Z okazji inauguracji nowego
roku szkolnego wszystkim uczniom życzę
owocnej nauki, nauczycielom realizacji zawodowej pasji i poczucia satysfakcji z przekazywania wiedzy. Rodzicom zaś radości
z rozwoju dzieci, które zdobywają cenne
doświadczenia i rozwijają swoje zainteresowania – dodaje prezydent miasta.

GOR

Przedszkole nr 19

Fot. Jacek Iwasiów

2

przetargi dotyczące
termomodernizacji
następnych obiektów
zostały ogłoszone

Fot. UM Zabrze

kolejnych placówek jest
obecnie remontowanych

Pracownia weterynaryjna w Zespole Szkół Spożywczych

NAJWIĘKSZA
POZYCJA W BUDŻECIE
Ponad ćwierć miliarda
złotych przeznacza co roku
Zabrze na realizację zadań
oświatowych. To największa
grupa wydatków
w budżecie miasta.

Szkoła Podstawowa nr 1
Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki
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Komisja Budżetu i Inwestycji
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.09 godz. 16.00 – Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. – informacja o bieżącej sytuacji spółki i zamierzenia na
przyszłość. Posiedzenie wyjazdowe.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
11.09 godz. 16.00 – użytkowanie
wieczyste nieruchomości gminnych
oraz Skarbu Państwa; realizacja
napraw gwarancyjnych DTŚ.
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
12.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.09 godz. 16.00 – aktywność kulturalna seniorów w Zabrzu; lokalne
działania, wsparcie, organizacje.
Komisja Oświaty i Wychowania
12.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
19.09 godz. 18.00 – organizacja pracy zabrzańskich szkół i przedszkoli
na rok szkolny 2018/2019 – realizacja zadań naborowych – skutki
finansowe.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
24.09 godz. 16.30 – kwartał kupiecki – stan realizacji.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego
10.09 godz. 15.00 – omówienie stanu bezpieczeństwa w dzielnicach –
spotkanie z radami dzielnic.
12.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
13.09 godz. 14.30 – ocena działalności Szkoły Podstawowej nr 14;
sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja wyjazdowa.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
12.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.09 godz. 16.00 – zabrzańskie
ścieżki rowerowe; rozwój „roweru
miejskiego”.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
13.09 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.09 godz. 16.00 – Kardio-Med
Silesia Sp. z o.o. – informacja o bieżącej sytuacji spółki i o zamierzeniach na przyszłość. Posiedzenie
wyjazdowe.

10

ZA NAMI SIERPNIOWA SESJA RADY MIASTA

Fot. Igor Cieślicki

PLAN PRACY KOMISJI RADY MIASTA

WOKÓŁ NAS

Sesja została zwołana 27 sierpnia

O inwestycjach i oświacie
Uchwałę określającą zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w mieście przyjęli
radni podczas sierpniowej sesji. Ustalili także liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Wśród omawianych podczas sierpniowej sesji tematów znalazła się planowana przez firmę FCC hermetyzacja
Zakładu Segregacji i Kompostowni przy
ul. Cmentarnej. Prace w ramach wartej
około 15 mln zł inwestycji mają ruszyć
10 września. Celem projektu jest zniwelowanie dokuczającego mieszkańcom zapachu. Hermetyzacja obiektu to
zwieńczenie długotrwałych procedur
formalnych oraz działań podejmowanych również przez miasto. Planowana
inwestycja obejmie budowę sześciu
betonowych tuneli kompostowniczych,
hali operacyjnej, ciągu komunikacyjnego pomiędzy nowymi i istniejącymi
tunelami kompostowniczymi oraz biofiltra, który wykorzystywany będzie do
oczyszczania powietrza procesowego,
a także modernizację istniejących tuneli
kompostowniczych.
– Zgodnie z harmonogramem przebiega
budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim. Obecnie
trwa budowa trzeciej kondygnacji. Z początkiem października przewidziany jest
montaż płyty lądowiska. Oddanie do
użytku SOR-u planowane jest w pierwszym kwartale 2019 roku – mówił
podczas sesji wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski.
Radni przyjęli uchwały nadające statuty Domom Pomocy Społecznej nr
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2 i 3. Zdecydowali również o uchyleniu Szkole Podstawowej nr 16 imienia Wincentego Pstrowskiego, Szkole Podstawowej nr 43 imienia Leona
Kruczkowskiego oraz Zabrzańskiemu
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego imienia prof. Sylwestra
Kaliskiego.
Podczas sierpniowej sesji przyjęte zostały także dwie bardzo ważne dla miasta strategie, o których piszemy obok.

GOR

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

WRZESIEŃ
3 (pn.)

Joachim Wienchor
Damian Trześniewski
Rafał Marek

6 (czw.)

Alojzy Cieśla
Antoni Strzoda
Łucja Chrzęstek-Bar

10 (pn.)

Elżbieta Adach

20 (czw.) Krzysztof Partuś
Dariusz Walerjański
24 (pn.)

Łukasz Urbańczyk
Czesława Kowalczyk

27 (czw.) Bogusław Znyk

WOKÓŁ NAS
NASZE MIASTO OKREŚLIŁO NAJWAŻNIEJSZE CELE NA NAJBLIŻSZYCH KILKANAŚCIE LAT

Strategia ambitnego rozwoju Zabrza
TAKIE SĄ LICZBY:

5505 zł

to wartość majątku gminy
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w 2007 r.
Fot. Igor Cieślicki

17 615 zł

to wartość majątku gminy
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w 2017 r.

Kierunki rozwoju miasta w oparciu o uwarunkowania społeczno-kulturowe, gospodarczo-technologiczne oraz infrastrukturalno-środowiskowe określa przyjęta podczas sierpniowej sesji Rady Miasta „Strategia rozwoju miasta Zabrze 2030”. Nasze
miasto przyjęło także strategię dotyczącą tworzenia ekosystemu start-upów z obszaru medycyny i pokrewnych.
– W wyniku wielu przemian, w tym znaczących inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych w Zabrzu w ostatnich latach, zostały
wypełnione założenia poprzedniej strategii
miasta, przewidzianej na lata 2008–2020.
Refleksja nad tym, co udało się zrealizować, ale także nad nowymi wyzwaniami
dla Zabrza, stała się inspiracją do podjęcia
prac nad aktualizacją dokumentu strategii – mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Nowa strategia zawiera
wizję Zabrza jako miasta kreującego swój
rozwój w oparciu o popularyzowanie aktywnych postaw społecznych, innowacyjną
gospodarkę, tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich oraz osiągnięcie znaczącej pozycji w metropolii – dodaje.
Przyjęta strategia wskazuje na cztery
priorytety rozwoju. To aktywne społeczeństwo miejskie, rozwój i innowacyjność gospodarki, przyjazność przestrzeni miasta oraz znacząca pozycja
metropolitalna. W pierwszym z nich
chodzi przede wszystkim o wzmacnianie
bezpieczeństwa, rozwijanie aktywności obywatelskiej, podniesienie jakości
kształcenia mieszkańców, kreowanie
różnorodnych form i aktywności kulturalnych mieszkańców, aktywizowanie

sportowo-rekreacyjne
mieszkańców
oraz wzmacnianie działań w ramach aktywnej polityki społecznej.
Głównymi zadaniami w realizacji drugiego priorytetu mają być wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, budowanie specjalizacji
różnych branż, kreowanie marek innowacyjności miasta.
Działania w ramach trzeciego z priorytetów mają zmierzać do tworzenia
przyjaznej przestrzeni miejskiej. Chodzi
głównie o wzmacnianie dostępności komunikacyjnej miasta, rozwijanie budownictwa mieszkaniowego, podnoszenie
standardu istniejących komunalnych
zasobów mieszkaniowych oraz działania
proekologiczne. Czwarty z priorytetów
wyraża dążenie do umocnienia roli Zabrza w nowo powstałej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
– Nasze miasto, posiadając znaczny potencjał ludnościowy i centralną lokalizację, skutecznie rywalizuje o metropolitalnego klienta produktami turystycznymi
czy usługami medycznymi, ale chce rozszerzyć swoją ofertę gospodarczą i kulturową. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez

intensyfikowanie działań turystyki kulturowej, wzmacnianie udziału w metropolitalnym rynku usług medycznych, zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności
miasta w dziedzinie kultury oraz sportu,
budowanie rangi ważnego ośrodka szkolnictwa wyższego i nauki – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Zabrze opracowało także strategię dotyczącą tworzenia ekosystemu start-upów z obszaru medycyny i pokrewnych. Prace koordynowała Fundacja
Przedsiębiorczości
Technologicznej,
a wzięli w nich udział przedstawiciele
uczelni, instytutów badawczych oraz
dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w Zabrzu. Przeprowadzona została również burza mózgów z udziałem
młodych przedsiębiorców.
– Z tego procesu płyną wnioski, że w Zabrzu istnieje duży potencjał, a nasze
miasto może stać się atrakcyjne dla dynamicznych, młodych firm technologicznych, szczególnie takich, które tworzą rozwiązania dla medycyny – zwraca uwagę
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Opracowanie zawiera z jednej strony
opis tego czym są start-upy i ekosystemy startupowe, a z drugiej sugestie, co
może zrobić miasto, aby zapoczątkować
powstanie takiego ekosystemu na swoim
terenie. Zaproponowano, aby ekosystem
start-upów skupiał się na technologiach
dla sektora zdrowia, ze względu na nieobserwowany nigdzie indziej w Polsce
potencjał, jakim dysponuje Zabrze.

GOR
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WOKÓŁ NAS
CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA CIESZY SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM PACJENTEK

Baby-boom w Zabrzu trwa!
Na poród w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka decyduje się coraz więcej kobiet.
Pacjentki doceniają kompetencje personelu, przestronne, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny
sale porodowe oraz kompleksowość oferty zabrzańskiej placówki. Nasz ośrodek zanotował także kolejny
sukces w dziedzinie leczenia
endometriozy.

Dr Mariusz Wójtowicz przy łóżku zoperowanej nowatorską metodą pacjentki

wyboru Zabrza zachęca jeden z najnowocześniejszych ośrodków ginekologiczno-położniczych w Polsce, zaprojektowany właśnie po
to, by służyć pacjentkom. Mamy znakomity
personel medyczny, który ciągle wzmacniamy. Obok pomocy lekarzy, pacjentki mogą
skorzystać z konsultacji psychologicznych,
dietetycznych czy diabetologicznych. Do rodzenia w Zabrzu każdego roku zachęcają
też Dni Otwarte, bardzo licznie odwiedzane
– dodaje prezes Mariusz Wójtowicz.
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka specjalizuje się w leczeniu endometriozy

Fot. Szpital Miejski w Zabrzu

Od stycznia do lipca 2018 r. na poród
w Centrum zdecydowało się 1236 kobiet.
To o prawie 10 procent więcej niż rok wcześniej (1139 porodów w okresie od stycznia
do lipca 2017 r.) i aż o 20 procent więcej, niż
w tym samym okresie 2016 r. (1047 porodów). Również dane z całego ubiegłego
roku potwierdzają rosnącą popularność
zabrzańskiej placówki. W 2017 r. miało tu
miejsce 2051 porodów, czyli o 12 procent
więcej niż w roku 2016 (1830 porodów)
i około 45 procent więcej niż w roku 2015,
kiedy to w Centrum urodziło się 1415 dzieci.
Skąd rosnąca popularność zabrzańskiej
porodówki? – To nie tylko efekt programu
500+ – uważa dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – Do

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Dni Otwarte
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– choroby dotykającej około 15 procent
wszystkich kobiet, głównie w wieku rozrodczym. Zabrzańska placówka, dzięki
jednej z najlepiej wyposażonych w Polsce
multimedialnych sal do zabiegów laparoskopowych oraz świetnemu zespołowi ginekologów i chirurgów, skutecznie
pomaga pacjentkom z tym schorzeniem.
Sukcesem zakończyła się niedawna operacja endometriozy z wykorzystaniem
noża argonowego. – 42-letniej pacjentce
usunęliśmy wielkie ognisko endometriozy umiejscowione w układzie rozrodczym
i przewodzie pokarmowym. Dzięki operacji
zatrzymany został rozwój choroby, a kobieta
zyskała szanse na normalne funkcjonowanie
– z dumą mówi prezes Mariusz Wójtowicz.
W Centrum działa szkoła rodzenia „Centrum Edukacji Okołoporodowej”, jedna
z najlepszych tego typu placówek w regionie. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane położne, dietetyk i seksuolog. Dużą
popularnością w Centrum cieszą się też
porody w wodzie.
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu rozpoczęło działalność w listopadzie
2014 r. Budynek ma powierzchnię ponad
1800 metrów kwadratowych. Budowa
kosztowała 43 mln zł. Inwestycja była
możliwa dzięki wsparciu miasta, które jest organem prowadzącym Szpitala
Miejskiego w Zabrzu. 
GOR

Fot. Szpital Miejski w Zabrzu

Zabrzańska porodówka bije kolejne rekordy

WOKÓŁ NAS
KOLEJNY SUKCES NA KONCIE SPECJALISTÓW ZE ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Fot. Tomasz Jodłowski

Pierwsi w Polsce wszczepili sztuczne serce

Doc. dr Michał Zembala i pan Mieczysław podczas konferencji prasowej

Zabrzańscy kardiolodzy i kardiochirurdzy po raz kolejny potwierdzili, że reprezentują najwyższy światowy poziom. Jako
pierwsi w Polsce wszczepili 66-letniemu pacjentowi całkowicie sztuczne serce. Dzięki urządzeniu pan Mieczysław może
w domu czekać na transplantację ludzkiego organu.
Pan Mieczysław z Rudy Śląskiej pierwszy zawał przeszedł prawie dziesięć lat
temu. Od tego czasu było ich kilka. Mężczyzna cierpiał z powodu krańcowej niewydolności krążenia. Ze względu na silne nadciśnienie płucne nie mógł jednak
zostać zakwalifikowany do przeszczepu
serca. Lekarze postanowili więc szukać
innych możliwości.
Ratunkiem okazało się sztuczne serce
SynCardia TAH. To jedyne całkowicie
sztuczne serce zatwierdzone do wszczepiania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. System zastępuje obie komory
serca oraz cztery zastawki,
przywracając prawidłowy przepływ krwi. Do tej
pory na całym świecie
zastosowano go w ponad
1,8 tysiąca przypadków.
W Polsce nigdy wcześniej.
Na pionierską operację
zdecydował się zespół z Zabrza. Do zabiegu przygotowywał się w Niemczech.
– Dzięki ogromnej
pracy
zespołu
kardiochirur-

gów, kardiologów, anestezjologów oraz
pielęgniarek i specjalistów fizjoterapii osiągnęliśmy powodzenie. Dziękuję
wszystkim zaangażowanym w ten wspólny
sukces – mówi doc. dr Michał Zembala
ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. –
Przede wszystkim jednak gratulacje i podziękowania należą się panu
Mieczysławowi, za zaufanie, którym nas obdarzył
i niezłomną wiarę w powodzenie tej misji. Cieszę
się, że mogłem być częścią
tej historii – dodaje.

Przeprowadzona na początku lipca operacja trwała sześć godzin. O jej efektach
lekarze poinformowali kilka tygodni
później. – Pacjent czuje się dobrze i pod
okiem naszych świetnych pielęgniarek
i rehabilitantów wraca do sił – podkreślał podczas konferencji prasowej doc.
dr Michał Zembala.
– Życzę każdemu, kto znalazłby się w takiej sytuacji, żeby dostał taką szansę, jak
ja – mówi pan Mieczysław. – Jak tylko odzyskałem świadomość po operacji, to spojrzałem czy jestem na ziemi. Teraz marzę
o dobrym domowym cieście. Przede mną
rehabilitacja. Muszę odbudować masę
mięśniową oraz przyzwyczaić się do sprzętu, który będzie mi towarzyszył w codziennym życiu. Bardzo cieszę się, że się udało,
że żyję i że dzięki tej operacji ktoś może
skorzystać z tej wiedzy. To duża satysfakcja
– uśmiecha się pan Mieczysław.
– Myślę, że ta operacja to spełnienie marzeń profesora Zbigniewa Religi, ponieważ on zawsze w swojej wizjonerskiej
pracy miał życzenie i marzenie, żeby
stworzyć polskie sztuczne serce. I stworzył, tylko serce zewnętrzne, z którym pacjent przebywa w szpitalu i którym jest
przykuty do dużej konsoli – mówi doc.
dr Michał Zembala.
Przypomnijmy, że to właśnie w Zabrzu
w 1985 r. prof. Zbigniew Religa dokonał
pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca. Śląskie Centrum Chorób
Serca należy obecnie do najlepszych
ośrodków na świecie. Nie ma bowiem
zabiegu z dziedziny kardiochirurgii,
który nie byłby wykonywany w Zabrzu.
W tym roku w zabrzańskim ośrodku
przeprowadzono ponad 40 transplantacji serca oraz kilkanaście transplantacji
płuc. Obecnie na przeszczep oczekuje
około 230 pacjentów.
– Ciągle nie ma lepszej metody od transplantacji serca i te wszystkie urządzenia,
które my implantujemy, gwarantują
okres bezpiecznego oczekiwania na
dawcę. Natomiast nadal transplantacja serca, jeżeli chodzi o długość
i komfort życia, jest nieporównywalną metodą – zaznacza
prof. Piotr Przybyłowski, dyrektor ds.
medycznych Śląskiego Centrum
Chorób Serca. 

MM
Fot. Tomasz Jodłowski
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WOKÓŁ NAS
JUŻ NIEBAWEM MIESZKAŃCY ZYSKAJĄ ATRAKCYJNĄ PRZESTRZEŃ DO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Liczne animacje dla najmłodszych i kreatywna zabawa w miasteczku Lego to
niektóre z atrakcji czekających od 14 do 15 września
na przebudowanym placu
Teatralnym i w sąsiadującym z nim Centrum Handlowym Platan. Rozbudowywany od sierpnia ubiegłego
roku kompleks jest już wynajęty prawie w całości.

Latem podpisane zostały umowy z kolejnymi najemcami. Już jesienią ofertę
Platana wzbogacą dwie polskie marki
odzieżowe: Greenpoint (112 m kw.) oraz
Carry, która zajmie jeden z większych lokali o powierzchni ponad 849 m kw. Z kolei Smyk, największa w Polsce sieć sklepów
specjalistycznych dla dzieci, na prawie 576
m kw. udostępni szeroki wybór zabawek,
artykułów szkolnych, książek, multimediów, akcesoriów dla niemowląt oraz
odzież i obuwie dla dzieci w wieku do 14
lat. Odwiedzający centrum handlowe w IV
kwartale tego roku będą mogli także robić
zakupy w salonie Home&You. Sklep z wyposażeniem wnętrz i innymi dodatkami
do domu zajmie lokal o powierzchni 495,3
m kw. Powiększona zostanie również oferta gastronomiczna Platana. Nowym najemcą będzie restauracja Silver Dragon,
która wzbogaci ofertę kuchni azjatyckiej.
– Od początku mieliśmy pomysł na galerię
i powiększenie oferty tak, by odpowiadała
różnym potrzebom lokalnego rynku, oczeki-
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W sierpniu testowana była zamontowana
na placu Teatralnym fontanna

waniom klientów, a także portfelowi odwiedzających centrum. Zależy nam, by każdy
mieszkaniec Zabrza i okolic mógł czuć się
komfortowo w nowym Platanie – mówi Tomasz Górski z firmy NEPI Rockcastle, która jest właścicielem obiektu.
Centrum Handlowe Platan działa od października 2003 r. Każdego roku notuje
ponad 4 mln odwiedzin. W efekcie prowadzonej rozbudowy i modernizacji obiektu na powierzchni 42 tys. m kw. znajdzie
się 120 punktów handlowo-usługowych,
w tym kino i klub fitness. Już na tym etapie rozbudowy klienci mają do dyspozycji
nowy, trzykondygnacyjny parking w budowanej część galerii. Zakończenie przebudowy planowane jest na jesień 2018 r.
Tymczasem już w połowie września nowe
oblicze zaprezentuje sąsiadujący z galerią
plac Teatralny. Jego przebudowa to efekt
współpracy właściciela Platana i miasta.
Plac zyskał nową nawierzchnię i elementy
małej architektury. Działać będzie tu fontanna w formie podświetlanych dysz posadzkowych. W sierpniu przeszła już testy.
– Nowy wizerunek nada placowi Teatralne-

mu większą funkcjonalność i przyciągnie tu
nie tylko mieszkańców Zabrza, ale i regionu
– zapewnia Tomasz Górski.
– Konsekwentnie rewitalizujemy kolejne
obiekty naszego miasta, tworząc przestrzenie przyjazne dla mieszkańców, turystów
i inwestorów. „Kwartał Sztuki”, w który wpisuje się plac Teatralny, to miejsce, w którym
funkcjonują Teatr Nowy i Filharmonia Zabrzańska. Trwająca inwestycja z pewnością
przyczyni się do tego, że miejsce to zyska
nowy blask i będzie przyciągało zarówno
mieszkańców, jak i osoby odwiedzające Zabrze – mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 

GOR

CZEKA SPORO ATRAKCJI:

Wizualizacja: CH Platan

14 września, godz. 11–19
Animacje na placu Teatralnym
• megabańki mydlane
• szczudlarze
• słodkie upominki
• malowanie twarzy
• gry i zabawy
• konkursy z nagrodami

Wizualizacja odmienionego Centrum Handlowego Platan
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14–15 września, godz. 11–19
Miasteczko Lego w CH Platan

Fot. Igor Cieślicki

Plac Teatralny pokaże nowe oblicze

WOKÓŁ NAS
JUŻ WKRÓTCE W NASZYM MIEŚCIE ZOSTANĄ ODDANE DO UŻYTKU KOLEJNE NOWE BLOKI

Z początkiem jesieni klucze do swoich mieszkań odbiorą lokatorzy kolejnych bloków Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które powstały przy ul. Żywieckiej.
Intensywne prace trwają również przy ul. Trocera, gdzie nowe
osiedle buduje gminna spółka ZBM-TBS.
Do tej pory na osiedlu przy ul. Żywieckiej lokatorzy wprowadzili się do trzech
bloków. W każdym z nich powstało
szesnaście mieszkań. W trzech kolejnych budynkach, których budowa dobiega właśnie końca, przygotowano
łącznie 31 lokali. To mieszkania jedno-,
dwu- oraz trzypokojowe o powierzchni
od ponad 30 do prawie 80 metrów kwadratowych. Koszt tego etapu robót to
około 6 mln zł.
– Z osiedla budowanego przy ulicy Żywieckiej blisko jest zarówno do autostrady A4, Drogowej Trasy Średnicowej,
jak i centrum miasta. W pobliżu mamy
szkołę i przedszkole. Okolica jest bardzo
spokojna i malownicza. To idealne miejsce do zamieszkania dla rodzin z dziećmi
– mówi Franciszek Paśmionka, prezes
Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach. Docelowo budynków ma
być dwanaście, a do dyspozycji lokatorów przygotowanych zostanie około
150 mieszkań.
Sześć czterokondygnacyjnych bloków
buduje z kolei przy ul. Trocera gminna spółka ZBM-TBS. Koszt inwestycji
to 15 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi kredyt zaciągnięty przez ZBM-TBS

w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pozostałe środki to dofinansowanie
miasta (15 procent) oraz środki własne spółki (35 procent, w tym partycypacja mieszkańców).
– Każdy najemca znajdzie tu coś dla siebie. W ofercie są zarówno kawalerki, jak
i mieszkania dwu- oraz trzypokojowe.
Nasza oferta spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem rodzin z dziećmi. Na
osiedlu powstanie bowiem plac zabaw
z licznymi atrakcjami. Na szukających odpoczynku wśród zieleni czekać będą z kolei wygodne ławeczki – zwraca uwagę Re-

TAKIE SĄ LICZBY:
Osiedle przy ul. Żywieckiej
12 budynków
150 mieszkań
Osiedle przy ul. Trocera
6 budynków
72 mieszkania

nata Lemańska, prezes spółki ZBM-TBS.
Obecnie na budowie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Do
swoich wymarzonych „M” lokatorzy
wprowadzą się wiosną 2019 r., ale już
w październiku będą mogli je zwiedzić
w ramach Dnia Otwartego.

GOR

Wizualizacja: ZBM-TBS

Na osiedlu budowanym przy ul. Żywieckiej niebawem do użytku zostaną przekazane kolejne mieszkania

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Przybywa mieszkań dla zabrzan

Tak ma wyglądać osiedle budowane przy ul. Trocera
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WOKÓŁ NAS
ZABRZE KONSEKWENTNIE MODERNIZUJE SWÓJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Trwają kolejne inwestycje drogowe
TAKIE SĄ LICZBY:

733,3 mln zł

kosztował zabrzański fragment
Drogowej Trasy Średnicowej

41,7 mln zł

Fot. Tomasz Jodłowski

przeznaczono na realizację
inwestycji z budżetu Zabrza

Budowa drogi w ciągu ul. Neptuna na osiedlu Słoneczna Dolina

Przebudowa ulicy Piłsudskiego to jedna z najważniejszych
inwestycji drogowych planowanych w Zabrzu w najbliższym
czasie. Ekipy budowlane pojawiają się, lub wkrótce pojawią,
również w innych częściach miasta. To kontynuacja trwających już od lat przedsięwzięć, dzięki którym poruszanie się samochodem po Zabrzu staje się bezpieczne i wygodne.
W sierpniu ruszyła budowa nowej drogi
na osiedlu Słoneczna Dolina. Powstaje
ona w ciągu ul. Neptuna, w miejscu istniejącej do tej pory drogi gruntowej.
– Bez wątpienia jest to bardzo ważna inwestycja dla lokalnej społeczności. Aby
jednak ją rozpocząć, konieczne było spełnienie wielu wymogów prawnych. Teraz
wszystkie te kwestie zostały już uregulowane – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Fot. Igor Cieślicki

Termin zakończenia robót wyznaczono
na grudzień tego roku. – Jednak spora
część prac związanych z budową drogi,
w tym liczący 260 metrów odcinek, zostanie wykonanych do 10 października – zapewnia Marian Zastawny, dyrektor firmy
Maximus, która realizuje inwestycję.
Oprócz budowy samej drogi przedsięwzięcie obejmie także m.in. przygotowanie sieci kanalizacji deszczowej,
oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji
sanitarnej. Koszt prac to 2,1 mln zł.
Kolejne przedsięwzięcie w tym rejonie
miasta objąć ma ul. Lawendową (dawniej PGR Nowy Dwór), Jowisza i Mielżyńskiego. Szacunkowy koszt inwesty-

cji, której realizacja planowana jest do
2019 r., wynosi około 15 mln zł.
Kompleks osiedlowy Słoneczna Dolina
został oddany do użytku w 2008 r. Do
tej pory wydano w tym rejonie około
dwieście pozwoleń na budowę. Na budowę lokalnych dróg wraz z uzbrojeniem terenu miasto zamierza przeznaczyć tu ogółem prawie 55 mln zł.
Niezwykle oczekiwaną przez kierowców inwestycją jest modernizacja ul.
Piłsudskiego. Ekipy drogowców pojawią się tu już wkrótce. Przebudowę
ulicy zaplanowano w trzech etapach.
– Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Roosevelta
i Piłsudskiego wraz z odwodnieniem,
oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci uzbrojenia
– tłumaczy Danuta Bochyńska-Podloch,
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
– Projekt przewiduje przebudowę jezdni, ciągów pieszych i rowerowych oraz
uzbrojenie terenu – dodaje.
W miejscu dotychczasowego skrzyżowania powstać ma rondo. W ramach
prowadzonych prac wykonane zostaną
również dwie zatoki autobusowe oraz
parking dla około 20 samochodów
w rejonie ul. Botanicznej. W kolejnym
etapie ul. Piłsudskiego ma zostać przebudowana na odcinku od ul. Roosevel-

PRZEBUDOWA KWARTAŁU SZTUKI W LICZBACH:
423 metry sieci wodociągowej
232 metry kanalizacji sanitarnej
663 metry kanalizacji deszczowej
107 metrów sieci elektroenergetycznych
3813 metrów kwadratowych jezdni i chodników
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Drogowa Trasa Średnicowa i prowadząca od ronda Sybiraków
ul. Winklera oraz przebudowane skrzyżowanie ulic Wolności i Kondratowicza

ta do wiaduktu kolejowego. Trzeci etap
prac obejmie odcinek od wiaduktu do
ul. Wolności.
Tymczasem już niebawem nowe oblicze zaprezentuje Kwartał Sztuki. Przebudowa infrastruktury technicznej
w rejonie Teatru Nowego, Filharmonii
Zabrzańskiej i Wyższej Szkoły Technicznej ruszyła późną wiosną tego roku.
Wykonawcą prac jest firma Technical
Solutions z Kędzierzyna-Koźla, która wcześniej prowadziła już w Zabrzu
roboty w ramach projektu poprawy
gospodarki wodno-ściekowej. Jej ekipy pracowały wówczas na cechującym
się bardzo zwartą zabudową osiedlu
Wyzwolenia oraz Zaborzu Północnym,
gdzie musiały uporać się z pokładami
wyjątkowo twardej skały. Czekających

pod ziemią niespodzianek nie brakuje
również i tym razem.
– To głównie elementy uzbrojenia pochodzące jeszcze z czasów przedwojennych.
Nie ma ich na planach. Na bieżąco musimy wyjaśniać co do kogo należy, co
można zdemontować, a czego nie, na co
trzeba uważać – mówi Ryszard Zeljaś
z Technical Solutions.
Wśród inwestycji drogowych planowanych w Zabrzu w najbliższym czasie jest
również przebudowa wiaduktu w ciągu
drogi krajowej nr 88 nad ul. Hagera.
Jesienią ruszyć ma przetarg dotyczący
budowy ekranów akustycznych wzdłuż
drogi krajowej nr 88 w Maciejowie. Rozbudowana ma zostać także ul. Handlowa.
Planowane inwestycje to kontynuacja
realizowanych już od lat przedsię-

TAK BYŁO...

wzięć, dzięki którym jazda po Zabrzu
staje się coraz bardziej bezpieczna
i komfortowa. Odczuwają to m.in. kierowcy korzystający z Drogowej Trasy
Średnicowej. Do budowy jej zabrzańskiego odcinka miasto dołożyło 41,7
mln zł. Ronda zastąpiły niebezpieczne
skrzyżowania w ciągu al. Korfantego.
Dostosowująca się do natężenia ruchu
sygnalizacja świetlna, dodatkowy pas
ruchu dla samochodów i wysepka dla
pieszych pojawiły się z kolei u zbiegu
ulic Wolności i Kondratowicza. Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania kosztowała 2,3 mln zł, a 85 procent
tej kwoty stanowiło pozyskane przez
miasto dofinansowanie unijne.


GOR

...TAK JEST

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Igor Cieślicki
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WOKÓŁ NAS
W ZABRZU ZACHWYCA NAS PONAD SIEDEM TYSIĘCY OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Działkowcy obchodzili swoje święto
TAKIE SĄ LICZBY:

604 ogrody

działkowe zrzeszone
w PZD działają na Śląsku

30

z nich położonych
jest w Zabrzu
Fot. UM Zabrze

7,5 tys. działek

jest w nich do dyspozycji

3781 hektarów

Uroczystości w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Tulipan” na Helence

zajmują ogrody na Śląsku

Były festyny, wystawy plonów, podziękowania i gratulacje.
W ostatnich dniach sierpnia swoje święto obchodzili zabrzańscy działkowcy. Uroczystości zorganizowane zostały m.in.
w obchodzącym jubileusz 80-lecia istnienia Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. St. Webera oraz Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „Biała Róża”, który działa już od 95 lat.

zes ROD „Kaprys” w Rokitnicy. – Kiedyś tu
były działki głównie warzywne. Teraz coraz
więcej pojawia się na nich przenośnych basenów. Wszyscy potrzebujemy rekreacji, wypoczynku w zieleni z dziećmi i kto ma swoją
działkę, może na niej bardzo mile spędzać
czas – uśmiecha się Janina Woźniak.
Dożynki Helenkowskie odbyły się z okazji
33-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan”. Przy muzyce bawiły się całe
rodziny. Podczas uroczystości wręczono
złote, srebrne oraz brązowe odznaki dla

Fot. TVZ

Osiemdziesiąte urodziny ROD im. St. Webera były również okazją do świętowania
20. rocznicy nadania ogrodowi sztandaru. Działkowcy otrzymali puchar oraz list
gratulacyjny wręczony przez Józefa Noskiego, członka Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców.

338 hektarów

to powierzchnia ogrodów
w Zabrzu

Szymon Marczewski

– Dziś mamy kilka powodów do świętowania – uśmiecha się Szymon Marczewski,
prezes ROD im. St. Webera. – Przez te
wszystkie lata nasz ogród bardzo się zmienił. Gdy zaczynałem, najważniejszą sprawą
było przełożenie linii energetycznej z naziemnej na podziemną. Potem zmieniliśmy
rurociąg z żelaznego na plastikowy, a więc
skończyły się straty wody. Przeprowadziliśmy także remont biura zarządu. Na dziś
montujemy z kolei monitoring. Już mamy
piętnaście kamer, a będą w sumie 32 – zapowiada Szymon Marczewski.
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Festyny i uroczystości wpisujące się w obchody Dnia Działkowca odbywały się także w innych ogrodach. W ROD „Kaprys”
można było podziwiać barwną i okazałą
wystawę plonów zebranych przez ogrodników. – Sezon możemy na pewno uważać
za udany – podkreśla Janina Woźniak, pre-
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Stanisław Trzcieliński

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. TVZ

Fot. TVZ

Janina Woźniak

WOKÓŁ NAS
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Fot. UM Zabrze

Fot. TVZ
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zasłużonych działkowców.
Właściciele
ogrodów
otrzymali także nagrody rzeczowe oraz dyplomy gratulacyjne
– Dożynki na naszych działkach to
święto dla całej Helenki – mówi Stanisław Trzcieliński,
prezes ROD „Tulipan”. – Od kilku lat obUroczystości w ROD im. St. Webera
chodzimy je razem z Radą
Dzielnicy. „Tulipan” to jeden
z najpiękniejszych ogrodów, i to
nie tylko w samym Zabrzu. W 2016 roku
na ponad 4500 wszystkich rodzinnych
ogrodów działkowych w Polsce zdobyliśmy zaszczytne miano najlepszego.
Prezentacja działkowych plonów
W tym roku chwalimy się z kolei doskonałymi plonami dożynkowymi, szczególnie
jeśli chodzi o jabłka i grusze. Marchewkę
czy pietruszkę już w tych czasach mało
kto sadzi. Dominuje trawka i rekreacja –
zwraca uwagę Stanisław Trzcieliński.
Dzień Działkowca był również okazją do
uczczenia 95-lecia Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Biała Róża”. W chwili powstania składał się on z szesnastu parcel
rozrzuconych po całym mieście. Obecnie
Leszek Bucki
jest ich dziesięć, a największa, z siedzibą
zarządu, znajduje się przy ul. Kalinowej. Dzień Działkowca obchodzono też w RoTo ponad 30 hektarów powierzchni, po- dzinnym Ogrodzie Działkowym „Wiśnia”.
nad 700 działek indywidualnych i 1347 – Nasz ogród ma „dopiero” 83 lata i znajduczłonków. „Biała Róża” w swej wielolet- ją się tutaj 104 działki. Możemy pochwalić
niej historii może się poszczycić tytułem się przyznanym naszemu członkowi, panu
dla najładniej urządzonej działki w plebi- Bogdanowi Piotrowskiemu, najwyższym
odznaczeniem branżowym „Za zasługi dla
scycie ogólnokrajowym.
PZD”. Otrzymują je osoby o ponad 50-letnim
stażu – podkreśla Leszek Bucki, prezes
ROD „Wiśnia”.
Ogrody 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
Waldemar Soćko
wytchnienie i radość działkowcom oraz ich
– Jubileusz był okazją do spotkania przy rodzinom. Świętując, możecie być dumni ze
muzyce i poczęstunku całej naszej działko- swoich ogrodów, które każdego roku piękwej rodziny. Połączyliśmy to z obchodami nie rozkwitają i swoją malowniczością zdoDnia Działkowca. Był okazały puchar od bią nasze miasto – mówi prezydent Zabrza
przewodniczącego zarządu Państwowych Małgorzata Mańka-Szulik. – Na Zaborzu
Ogrodów Działkowych, list gratulacyjny od oddajemy właśnie kolejnych sto działek.
władz miasta oraz oczywiście nagrody, dy- Zainteresowanie zabrzan tym tematem jest
plomy i wyróżnienia dla długoletnich dział- ogromne. Wiele osób uprawia swoje ogródkowców, a przede wszystkim dobra zabawa ki nawet pół wieku, więc tym, którzy nie
pod gołym niebem – mówi Waldemar Soć- mają jeszcze swojego ogródka, trudno jest
ko, wiceprezes ROD „Biała Róża”. W takcie przejąć jakąś działkę. Dlatego właśnie musispotkania wręczono złote (1), srebrne (20) my tworzyć nowe. Cieszę się już na myśl, że
i brązowe (30) odznaki Zasłużony Działko- kolejni zabrzanie dołożą swoją cegiełkę do
wiec oraz 60 dyplomów uznania za naj- tego, by Zabrze dalej piękniało – podsumowuje prezydent Zabrza. 
WG
piękniejsze ogrody i prace na działce.

Fot. UM Zabrze
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. TVZ

Działkowcy wkładają dużo pracy...

...w przygotowanie swych oaz zieleni
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WOKÓŁ NAS
SIERPIEŃ TRADYCYJNIE JUŻ OBCHODZONY BYŁ JAKO MIESIĄC TRZEŹWOŚCI

Były spotkania organizowane
przez stowarzyszenia abstynenckie, nabożeństwa i zabawa. Oczywiście bez alkoholu.
Sierpień to tradycyjnie już
miesiąc trzeźwości. W program wydarzeń czekających
z tej okazji w naszym mieście
wpisała się także premiera
przygotowanego przez Telewizję Zabrze filmu „Cierpienie
nie jest konieczne”.
Sierpniowe przedsięwzięcia były okazją do
spotkania się zarówno osób, którym udało się już wyjść z nałogu, jak i tych wciąż
szukających pomocnej dłoni oraz ich rodzin. – Jesteśmy jednym z wiodących w kraju
ośrodków prowadzących szeroką profilaktykę leczenia uzależnień – mówi Władysław
Gąsiorek, prezes Zabrzańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Nowe
życie”. – Ludziom wciąż są potrzebne takie
spotkania, gdzie mogą spokojnie porozmawiać o swoich problemach, uzyskać wsparcie
w ich rozwiązywaniu i temu między innymi
służą nasze dzielnicowe punkty rozlokowane
w całym mieście. Ostatnio uruchomiliśmy
kolejne – na Zaborzu i w Rokitnicy – dodaje.
W Zabrzu prężnie działają również
m.in. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośro-

Fot. Igor Cieślicki

Zawsze można odmienić swoje życie

Premiera filmu „Cierpienie nie jest konieczne” w Łaźni Łańcuszkowej

dek Leczenia i Profilaktyki Uzależnień
oraz Stowarzyszenie „Żyj i daj żyć”. –
Są rzeczy, które mogą zrobić maszyny.
Ale są też takie, których tylko człowiek
może dokonać i właśnie trzeźwienie jest
takim zjawiskiem. Do trzeźwienia jednak osobom dotkniętym uzależnieniem
jest potrzebny drugi człowiek, czasem
trzeci lub czwarty, a czasem cała armia
ludzi. W Zabrzu udało się taką armię
stworzyć – podkreśla Jan Szulik, zabrzański koordynator ds. uzależnień.
W obchody miesiąca trzeźwości wpisała się także premiera filmu „Cierpienie nie jest konieczne”, który został przygotowany przez Telewizję
Zabrze we współpracy z założoną
w 2012 r. w naszym mieście fundacją
„Pomost”. Zajmuje się ona pomaga-

niem byłym więźniom w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.
– Ten film opowiada o ludziach zagubionych, którzy trafili do zakładu karnego, ale wciąż starali się wyjść z tego
swojego pokręconego życia. I tak trafili do fundacji „Pomost”. Tam dostali
pomoc i przesłanie na resztę życia, że
należy się nim cieszyć każdego dnia
i żyć zgodnie z sentencją, że każdy jest
kowalem swojego losu i można zawsze
wszystko odmienić na lepsze, nawet po
takim kryzysie, jak pobyt w więzieniu –
mówi reżyser filmu Julian Jurczak.
Film, którego premiera odbyła się
30 sierpnia w Łaźni Łańcuszkowej,
można oglądać na antenie TVZ.
WG



UŁATWIENIA W SIEDZIBIE SPÓŁKI ZBM-TBS I JEDNOSTKI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Nowe wejście i winda
Budynek zmienił swoje oblicze w ramach trwającego w ostatnich miesiącach remontu. – Od września mieszkańcy mogą skorzystać z wygodnej
windy. W trosce o komfort klientów
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dostosowano również wejście główne
do budynku pod kątem potrzeb osób
niepełnosprawnych – tłumaczy Beata
Kamińska ze spółki ZBM-TBS.

GOR
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Fot. ZBM-TBS

Na spore ułatwienia w poruszaniu się mogą liczyć osoby starsze lub niepełnosprawne odwiedzające gmach przy placu
Warszawskim 10. Swoje siedziby mają tu Jednostka Gospodarki Nieruchomościami oraz miejska spółka ZBM-TBS.

Przebudowana strefa wejściowa budynku

WOKÓŁ NAS
POWSTAŃCZE ZRYWY GÓRNOŚLĄZAKÓW SPRZED PRAWIE WIEKU TO WAŻNY ELEMENT NASZEJ HISTORII

Uroczystości przy pomniku upamiętniającym powstańców

Obchody z okazji rocznicy powstań śląskich zorganizowane
zostały 15 sierpnia w Kończycach. Uroczystości zainaugurowała msza odprawiona w kościele Bożego Ciała. Jej uczestnicy
przeszli następnie pod pobliski pomnik upamiętniający bohaterów wydarzeń sprzed prawie stu lat.
– Historia Polski, historia Śląska ma wiele ważnych kart, ale myślę, że powstania
śląskie to dla nas, Ślązaków, szczególne
momenty w drodze do wolności – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Żeby wiedzieć, dokąd
zmierzamy, musimy pamiętać, skąd
wychodzimy. To bardzo ważne, byśmy
oprócz tych wszystkich radosnych świąt
obchodzili też te, które są naładowane
bagażem historii, są bardzo refleksyjne
i które przypominają nam, że w życiu nic
nie jest dane nam na zawsze. Jesteśmy
pokoleniem szczęśliwym. Wojny i powstania znamy z kart historii, z opowiadań. Musimy jednak pamiętać o tym, że
my dziś jesteśmy odpowiedzialni za to,
co będzie jutro. Dlatego pracujmy tak,
byśmy byli dumni z każdej kolejnej karty
historii zapisanej przez nas – dodaje.
W Zabrzu, dzięki organizowanym co
roku uroczystościom, pamięć o powstańcach jest wciąż żywa. – To bardzo
ważne, by pokazywać młodym ludziom,
że byli ludzie, którzy walczyli o polskość
tych ziem. Staramy się kultywować te
tradycje i pokazywać dzieciom i mło-

dzieży, że byli tacy ludzie i trzeba ich
uhonorować – mówi Czesława Kowalczyk, koordynatorka obchodów.
Zdaniem historyka Dariusza Walerjańskiego powstania śląskie to odrodzony duch polskości. – To jest taki trochę
fenomen historyczny. Moi koledzy się
dziwią, że po tylu latach, od kiedy Śląsk

w XIV wieku odpadł od Polski, ten duch
polski gdzieś tutaj w tych ludziach tkwił.
Niektórzy upatrują to w dwóch czynnikach: religii i języku polskim. O powstaniach warto mówić i przypominać, tak
samo jak warto dbać o to, żeby Polacy
usłyszeli czym było powstanie warszawskie. Być może kiedyś i my się doczekamy, że o odpowiedniej godzinie, może
w maju, może w sierpniu zawyją syreny i my, mieszkańcy Górnego Śląska,
przystaniemy na chwilę, aby pomyśleć
o tych, co walczyli o polskość Śląska –
mówi Dariusz Walerjański.
O oprawę artystyczną uroczystości
zadbała Orkiestra Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu pod batutą Henryka Mandrysza. Wieczorem z kolei na
terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach odbyła się tradycyjna
śląska biesiada.
Historia trzech powstań śląskich była
wyjątkowo burzliwa. Pierwsze wybuchło 16 sierpnia 1919 r. i było sprzeciwem przeciw aresztowaniu śląskich
przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej. Nie zakończyło się sukcesem,
ale zwróciło uwagę innych krajów na
sprawę Śląska. II powstanie śląskie
wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r., a jego tłem były przygotowania do plebiscytu, który odbył
się w marcu 1921 r. Dopiero trzecie
powstanie, które wybuchło w nocy
z 2 na 3 maja 1921 r., przesądziło
o przyznaniu Polsce dużej części terytorium Górnego Śląska. 

MM

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Uczciliśmy pamięć śląskich powstańców

W programie obchodów nie zabrakło występu orkiestry górniczej

Nasze Zabrze Samorządowe 9/2018

21

WOKÓŁ NAS
PRZED NAMI VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

Już po raz szósty Zabrze będzie gospodarzem wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Na 15 września
zaplanowano inaugurację VI
Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego. Przedsięwzięcie będzie
miało szczególny charakter,
ponieważ Mistrz obchodzi
w tym roku 85. urodziny.
Prof. Krzysztof Penderecki podpisuje w Kopalni Guido kamień węgielny festiwalu swojego imienia

na 15 września w Kopalni Guido, usłyszymy Atom String Quartet – Zespół
Instrumentalny Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Zagrają
Dawid Lubowicz – skrzypce, Mateusz
Smoczyński – skrzypce, Michał Zaborski – altówka oraz Krzysztof Lenczowski
– wiolonczela. W programie zaplanowano: Krzysztof Penderecki – Actions
na zespół jazzowy, impresje jazzowe
na tematy z utworów Krzysztofa Pendereckiego oraz otwarte jam session
(po koncercie).
17 września w Kopalni Guido będzie
miała miejsce kolejna odsłona festiwalu. Publiczność usłyszy Kwartet na klarnet i trio smyczkowe Krzysztofa Pendereckiego oraz Septet Es-dur op. 20
Ludwiga van Beethovena w wykonaniu kameralistów esseńskich (Florian

Fot. UM Zabrze

‒ Zabrze na mapie Śląska i Polski postrzegane jest jako prężny ośrodek kultury. Szczycimy się wyjątkowymi artystami,
a także dynamicznie działającymi instytucjami, takimi jak Dom Muzyki i Tańca,
Filharmonia Zabrzańska czy Teatr Nowy.
Bogate tradycje muzyczne powodują, że
sztuka na najwyższym poziomie znajduje tu licznych odbiorców. Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość
Przedstawiona”, Festiwal Organowy czy
Jazz Festiwal to przykłady przedsięwzięć
skupiających uwagę melomanów nie
tylko z miasta, ale także regionu i kraju.
Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa
Pendereckiego potwierdza, że jesteśmy
miastem doniosłych wydarzeń kulturalnych – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
W tym roku festiwal zagości w Kopalni Guido, Sztolni Królowa Luiza oraz
Domu Muzyki i Tańca. Podczas koncertu inauguracyjnego, zaplanowanego

Ubiegłoroczny koncert finałowy w Sztolni Królowa Luiza
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Geldsetzer ‒ skrzypce, Anette Meier-Krüger ‒ altówka, Anja Rapp ‒ wiolonczela, Michael Giesen ‒ kontrabas, Tristan von den Driesch ‒ klarnet, Sergio
Giordano ‒ fagot oraz Clara Reichwein
‒ waltornia).
18 września festiwal na jeden dzień
przeniesie się do Krakowa, gdzie w sali
koncertowej Filharmonii Krakowskiej
wystąpią Filharmonicy Esseńscy w towarzystwie Karela Dohnala (klarnet).
Pod dyrekcją Friedricha Haidera wykonają utwory Krzysztofa Pendereckiego,
Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz
Piotra Czajkowskiego. Dzień później, 19
września, podobny koncert odbędzie się
w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.
Na finałowy plenerowy koncert
Te Deum organizatorzy przedsięwzięcia zaproszą 22 września do kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Wystąpią
Iwona Hossa – sopran, Anna Lubańska – mezzosopran, Adam Zdunikowski – tenor, Dominik Opaliński – bas
oraz Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego i Chór
Filharmonii Narodowej. Wykonane zostaną dwa utwory Krzysztofa Pendereckiego – Missa brevis na chór a capella oraz Te Deum.
Festiwalowi towarzyszyć będzie inauguracja sezonu artystycznego Opery
Śląskiej w Bytomiu, którą zaplanowano na 16 września. W programie koncertu – Król Ubu – opera w dwóch aktach Krzysztofa Pendereckiego.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Niezwykłe dźwięki w industrialnych przestrzeniach

WOKÓŁ NAS
WYJĄTKOWY KONCERT W DOMU MUZYKI I TAŃCA

W hołdzie prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu

Oratorium powstało z inspiracji Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i zakonu
paulinów. Autorem libretta jest ks. Tadeusz Golecki, a kompozytorami, którzy podjęli się trudnej roli przewodników, aby w dziesięciu obrazach pieśni
oratoryjnej opowiedzieć o miłości pasterza do Boga i swego ludu, są Piotr
Pałka i Hubert Kowalski.
‒ Dzieło powstało specjalnie na uroczystość 300-lecia rocznicy koronacji obrazu jasnogórskiego, którą obchodziliśmy
w ubiegłym roku – mówi ojciec Mariusz
Tabulski z zakonu paulinów na Jasnej
Górze. ‒ Dlaczego kardynał Wyszyński?
Dlaczego on jest takim można powiedzieć narratorem pieśni o Matce Bożej?
Dlatego, że w czasach bardzo trudnych,
w czasach komunistycznych, on zawierzył się Matce Bożej i potem wszystko
i wszystkich ściągał tu, na Jasną Górę,
żeby powiedzieć, że w rękach Matki Bożej
jest bezpieczeństwo, że w rękach Matki
Bożej możemy zwyciężać. Nie w sposób
militarny czy za pomocą przemocy, tylko
sercem. Bo on sam doświadczył, że oddanie się Matce Bożej nie tylko uwolniło
go z więzienia, ale również pozwoliło mu
wszystko w Polsce w sposób bezkrwawy
przemieniać ‒ dodaje.
Stanisława Nowicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego wspomina kardynała jako człowieka bardzo serdecznego i czułego. ‒ Noszę w sobie
wdzięczność za tę jego prostotę, zwyczajność codziennego życia. Jednocześnie towarzyszyła i towarzyszy mi świadomość, że był on wielkim człowiekiem.

Fot. Instytut Prymasa Wyszyńskiego

Postać i dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia kardynała
Stefana Wyszyńskiego przybliża oratorium Soli Deo Per
Mariam, którego prezentację przygotowano w Zabrzu.
Niezwykłe muzyczne dzieło,
którego prapremiera odbyła
się przed rokiem, powstało
jako dziękczynienie za jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.

Kardynał Stefan Wyszyński

Gdy szłam na spotkanie z księdzem prymasem, zawsze przygotowywałam się
przez spowiedź, bo miałam poczucie, że
dotykam wielkiej tajemnicy Pana Boga.
Kiedy teraz patrzę na to z perspektywy
lat, to widzę, że już wtedy doświadczałam tego, że to jest święty – podkreśla
Stanisława Nowicka. ‒ Dla mnie była
też wzruszająca jego postawa w stosunku do Matki Bożej. Kardynał był człowiekiem maryjnym. Powiedział o sobie
„Wszystko postawiłem na Maryję” i to
właśnie temu dawał świadectwo. Polskę
też poprowadził po tej drodze. Sam tą
drogą szedł, bo był wielkim czcicielem
Matki Bożej, a jednocześnie poprowadził
Polskę poprzez te wielkie wydarzenia,

które miały miejsce w czasie jego posługi prymasowskiej. Ksiądz prymas zwykle gromadził dużo ludzi wokół siebie.
Dawał poczucie bezpieczeństwa na tym
trudnym etapie naszej historii. Ludzie
przeżywali, doświadczali takiego niepokoju, a ksiądz prymas wprowadzał pokój. Wszędzie, gdzie przemawiał, gdzie
były jakieś wydarzenia duszpasterskie,
to zawsze były tłumy, szczególnie na Jasnej Górze. Myślę, że tacy zwykli ludzie
traktowali go z wielką serdecznością.
Obserwowałam też, że ludzie często
zwracali się do niego ojcze, chociaż był
to przecież dostojnik Kościoła. Dla mnie
osobiście był naprawdę ojcem – dodaje.

MM
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WOKÓŁ NAS
ZA NAMI JUBILEUSZOWA EDYCJA PRZEGLĄDU MIEJSKICH HEJNAŁÓW

Nasi hejnaliści zagrali w Lublinie
Przegląd hejnałów organizowany
jest corocznie 15 sierpnia, w kolejne rocznice nadania Lublinowi praw
miejskich na prawie magdeburskim
przez księcia Władysława Łokietka
w 1317 r. Podczas jubileuszowej edycji przedsięwzięcia zaprezentowano
hejnały 32 różnych polskich miejscowości. Celem organizowanej od
1994 r. imprezy jest popularyzacja
hejnałów oraz wiedzy o miastach,
w których są one grane. Warto zwrócić uwagę, że hejnały można obecnie
usłyszeć w prawie stu miejscowościach Polski. Z kolei słowo „hejnał”
pochodzi prawdopodobnie z języka

24

węgierskiego i oznaczało początkowo świt, jutrzenkę, a też pobudkę.
Tradycje grania hejnałów sięgają
wczesnego średniowiecza, wiązały
się z pełnieniem nocnej straży.
Zabrzański hejnał skomponowany
został w 1997 roku przez ks. prof. Romualda Raka, znakomitego muzykologa i liturgistę, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz
Wyższego Seminarium Duchownego
w Fuldzie. Pozostawił on bogaty dorobek naukowy, powszechnie uznany
wśród teologów zajmujących się szeroko rozumianą teologią pastoralną.

GOR
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Fot. Igor Cieślicki

Zabrzańscy hejnaliści zaprezentowali się w Lublinie, gdzie 15
sierpnia odbył się XXV Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich. Hejnał Zabrza rozbrzmiewa tam od wielu lat, dlatego prezydent Lublina wręczył trębaczom z Zabrza pamiątkowe medale.

Hejnał można usłyszeć podczas
wielu miejskich uroczystości
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W PIERWSZY WEEKEND WRZEŚNIA DOM MUZYKI I TAŃCA ODWIEDZIŁY TŁUMY MALUCHÓW

Niezwykły spektakl z bajkowymi postaciami, baseny pełne kolorowych piłeczek, park linowy
i mnóstwo innych atrakcji czekało na najmłodszych w pierwszy weekend września.
Dom Muzyki i Tańca już po raz czwarty zamienił się w Krainę Kinder Niespodzianki.

Fot. Igor Cieślicki
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Zdjęcia: Jerzy Przybysz

LEKCJA HISTORII
PRZYBLIŻAMY DZIEJE RODÓW ZWIĄZANYCH NA PRZESTRZENI WIEKÓW Z NASZYM MIASTEM

Śladami rodziny Mosesa Glasera (cz. 3)
W dwóch poprzednich wydaniach „Naszego Zabrza Samorządowego” przedstawiliśmy historię żydowskiej rodziny o nazwisku Glaser.
W trzeciej, i ostatniej, części sagi przybliżamy jej dalsze dzieje.
Ostatnim z synów Mosesa Glasera, który
pozostał w Zabrzu, był Simon urodzony
20 października 1820 r. w Starym Zabrzu. Zanim osiadł w Zabrzu na stałe,
przez jakiś czas dzierżawił karczmę
w Ornontowicach. Ożenił się z Babette
(Berthą) Hoffmann, urodzoną ok. 1820 r.
Ich pierwszym dzieckiem była Johanna
urodzona 15 lutego 1842 r. w Ornontowicach. W 1867 r. wyszła za mąż za
Hermanna Herzberga – losy tej rodziny
opisane zostały w nr 8 „Naszego Zabrza
Samorządowego” z 2015 r. Najprawdopodobniej również w Ornontowicach, 14
lipca 1843 r., urodził się Selig zwany Salo,
który wyjechał do USA i został kupcem
w Nowym Jorku, gdzie się ożenił i doczekał dzieci i wnuków. Zmarł na zawał
serca w Zaborzu 26 lutego 1904 r. w czasie odwiedzin u brata Heimanna. Pochowany został na cmentarzu żydowskim
w Zabrzu.
Simon Glaser powrócił do Zabrza 10
października 1844 r. i zajął się handlem
(m.in. końmi). Dorobił się własnej gospody. Krótko później, 14 grudnia 1844 r.,
urodził mu się syn Siegmund, który wykształcił się na mistrza powroźniczego
i w 1865 r. założył firmę produkującą
i dostarczającą liny konopne i stalowe dla
kopalń i hut. Ożenił się z Rosalie Fabisch
urodzoną ok. 1841 r. w Kietrzu. Jej ojcem
był Isaac Fabisch. Siegmundowi i Rosalie
Glaser urodziło się sześcioro dzieci: Rudolf Isidor (ur. 19.04.1875 w Zaborzu),
Bertha Metta (ur. 6.08.1877 w Małym
Zabrzu, wyszła za mąż za kupca Eugena
Sandera), Else Josephine (ur. 21.07.1879
w Małym Zabrzu, wyszła za mąż za kupca Hugo Cohna), Fanny (ur. 11.02.1882
w Małym Zabrzu, zm. 10.03.1885 w Małym Zabrzu), Erwin Guido (ur. 21.07.1885
w Małym Zabrzu, zm. 19.07.1888 w Małym Zabrzu). Najbardziej znanym z ich
dzieci był Joseph Theodor urodzony 9
lipca 1876 r. w Zaborzu. Został on pisarzem i autorem noweli: „Ich und Du”,
„Zwischen den Wünschen”, „Aus Tag
und Traum” oraz dramatu „Das Erntefest”. Zmarł 7 czerwca 1906 r. w Wiesbaden, na miesiąc przed osiągnięciem
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30. roku życia. Siegmund Glaser zmarł
14 czerwca 1886 r. w Małym Zabrzu i pochowany został na tutejszym cmentarzu
żydowskim. Rosalie Glaser prowadziła
rodzinną firmę przez następnych ponad
30 lat. Zmarła 13 stycznia 1920 r. w Berlinie i pochowana została na cmentarzu
żydowskim w Weissensee.
Kolejnymi dziećmi Simona i Babette
Glaser były trzy córki i jeden syn: Marie
(ur. 5.04.1847 w Starym Zabrzu, wyszła
za mąż za zaborskiego kupca Benjamina Adlera, zm. 30.03.1924 w Katowicach), Minna (ur. 19.06.1850 w Zabrzu,
zm. 14.04.1852 w Zabrzu), Heimann (ur.
12.10.1852 w Małym Zabrzu), Ernestine
primo voto Siegmund (ur. 18.11.1855
w Zabrzu, zm. 8.01.1942 w Gliwicach).
Heimann Glaser został przedsiębiorcą
transportowym, ożenił się z Selmą Ring
urodzoną 16 czerwca 1861 r. w Halembie (obecnie dzielnicy Rudy Śląskiej),
z którą doczekał się siedmiorga dzieci.
Dwoje pierwszych urodziło się w Małym
Zabrzu, pozostałe w Zaborzu: Simon (ur.
18.05.1887) został właścicielem fabryki
w Charlottenburgu; Babette (Betty) primo voto Miedzwinski, secundo voto Weichmann (ur. 8.09.1888), Friedrich Siegesmund (ur. 27.02.1890) został lekarzem
i zamieszkał w Mannheim, Laura (ur.
26.04.1891, zm. 26.03.1892 w Zaborzu),
Eugen Paul (ur. 8.06.1892), Henriette
Louise primo voto Stein (ur. 19.07.1893),
Ewald Wilhelm (ur. 12.12.1895, zginął
8.08.1918 pod Hangard we Francji).
Oprócz pracy zawodowej Heimann Glaser udzielał się również w zabrzańskiej
gminie żydowskiej. Pod koniec życia był
członkiem jej Kolegium Reprezentantów,
zmarł 17 maja 1921 r. w Zaborzu. Selma
pozostała po śmierci męża w Zaborzu,
gdzie po raz ostatni została odnotowana w dokumencie datowanym na 1940 r.
Z widniejącej w nim adnotacji wynika,
że jeden z synów mieszkał w tym czasie
w Johannesburgu w Południowej Afryce, jedna z córek w Sydney w Australii,
a druga w Brukseli w Belgii. Dalsze losy
całej czwórki nie są nam znane.
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Babette Glaser zmarła 4 kwietnia 1857 r.
w Zabrzu i pochowana została na starym cmentarzu żydowskim w Gliwicach. Jakiś czas później Simon ożenił się
z Henriette (Jettel) Riesenfeld urodzoną
26 sierpnia 1828 r. w Osieku w powiecie
strzeleckim w rodzinie szamesa (sługi
bożniczego) i kupca Nathana Riesenfelda i Evy Riesenfeld z domu Kosterlitz.
Henriette urodziła w Zabrzu siedmioro
dzieci. Najstarszy syn Eugen urodził się
20 kwietnia 1861 r., wykształcił się na
chemika i wyjechał do Hamburga, gdzie
zmarł 28 grudnia 1890 r. Pochowany został na cmentarzu żydowskim w Zabrzu.
Drugi z synów, Hugo, urodził się 2 lutego 1862 r. i w 1897 r. otrzymał koncesję na prowadzenie gospody z wyszynkiem wybudowanej przy Dorotheenstr.
9 (obecnie ul. 3 Maja 9) jeszcze przez
jego ojca. W budynku tym mieścił się
również hotel. Hugo ożenił się z Elfriede
Czwiklitzer urodzoną 29 grudnia 1872 r.
w Suchej Górze (obecnie dzielnica Bytomia) w rodzinie Adolfa Czwiklitzera i Ernestine Czwiklitzer z domu Jakobowitz.
Małżonkowie doczekali się trójki dzieci
urodzonych w Małym Zabrzu: Waltera
Simona (ur. 12.03.1895, zm. 27.04.1899
w Małym Zabrzu), Günthera (ur.
10.03.1898), który skończył studia medyczne i w 1928 r. rozpoczął w Zabrzu
praktykę jako lekarz internista, zmarł
15 czerwca 1932 w Zabrzu, Käthe Henriette (ur. 16.09.1899), wyszła za mąż
za Ericha Aleksandra Kochmanna, jednego z synów znanego hotelarza i właściciela destylarni Juliusa Kochmanna.
Wraz z mężem i córkami Eriką i Gerdą
udało im się wyjechać z hitlerowskich
Niemiec, zmarła w 1949 r. w Izraelu.
Hugo Glaser był członkiem zarządu
Żydowskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi i Pogrzebowego Chewra Kadischa, był także członkiem-założycielem
„Verein ehem. Moltke-Füsiliere (38er)
Zabrze”. Zmarł w Zabrzu 18 stycznia
1914 r. i spoczął w grobowcu rodzinnym
na miejscowym cmentarzu żydowskim.
W 1932 r. pochowano w nim również
jego syna Günthera. Elfriede Glaser
pozostała w Zabrzu, skąd w maju bądź
czerwcu 1942 r. wywieziona została do
getta w Theresienstadt (obecnie Terezin w Czechach). Do miejsca deportacji
nie dotarła, zmarła w czasie transportu.

LEKCJA HISTORII

Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu

DO ZBIORÓW MUZEUM MIEJSKIEGO
TRAFIŁA NIEZWYKŁA TABLICA

Pamiątka z Kończyc

Z dniem 17 czerwca 1922 r. weszło w życie zarządzenie Naczelnej Rady Ludowej o utworzeniu Policji Województwa
Śląskiego, siły porządkowej niezależnej od Policji Państwowej działającej na pozostałych terenach odrodzonej Polski.
Jej zadaniem było utrzymanie bezpieczeństwa,
spokoju i porządku publicznego na terenie
autonomicznego
Województwa
Śląskiego.
Poza Komendą Główną, z siedzibą w Katowicach, funkcjonowały
komendy powiatowe,
miejskie i wiejskie oraz
komisariaty. Poza tym,
w małych miastach
i gminach otwarto stałe posterunki. Stało
się tak m.in. w trzech
obecnych dzielnicach
Zabrza, które w 1922 r.
znalazły się w Państwie
Polskim: Kończycach,
Makoszowach i Pawłowie. W tych pierwszych
posterunek znajdował
się przy obecnej ul.
I.J. Paderewskiego 99,
w Pawłowie przy obecnej ul. gen. W. Sikorskiego 72, zaś w Makoszowach przy obecnej
ul. Sejmowej 4. Na każdym z tych budynków zawisła odpowiednia tablica informacyjna. Jej wzór zmieniono po zmianie wizerunku godła Polski w 1927 r.
Jedna z takich zmienionych tablic trafiła w maju 2018 r. do zbiorów Muzeum
Miejskiego w Zabrzu. Jej ofiarodawcy, kończyczanie Mariola i Zdzisław Urbańczykowie, dołączyli do darowizny pismo, którego fragmenty pozwalam sobie zacytować: „Przekazujemy tutejszemu Muzeum tablicę informacyjną
o mieszczącym się w naszej dzielnicy »Posterunku Policji Województwa Śląskiego w Kończycach«. Tablica ta została zerwana i niszczona przez bojówki
hitlerowskie w 1939 r., gdy wybuchła druga wojna światowa. Niszczono ją
łomami, siekierami, uderzając o bruk i wrzucono ją do błota. Widzieli to ojciec i syn, Jan i Józef Wrzyciel; nie mogąc się z tym pogodzić, jak traktowano
symbol Polski, nocą, ukradkiem, z narażeniem życia, zabrali tablicę, przenieśli
ją do domu przy ul. Jana Sikory 6 i ukryli na strychu”. Tablica przeleżała na
strychu kilkadziesiąt lat, Józef Wrzyciel nie chciał jej ujawnić w czasach Polski
Ludowej. Dopiero „W 100-lecie niepodległości Polski postanowiliśmy przekazać tablicę jako darowiznę tutejszemu muzeum”. Tablica wpisana została do
zbiorów Działu Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu i po wykonaniu konserwacji zachowawczej na pewno znajdzie miejsce na przyszłej wystawie stałej
poświęconej historii Zabrza.
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Pierwsza z córek Simona i Henriette,
Minna, urodziła się 17 listopada 1863 r.
W wieku dwudziestu lat wydana została za mąż za zabrzańskiego drogerzystę Louisa Danzigera. Urodził się on 19
czerwca 1858 r. w Mikołowie w rodzinie
kupca Nathana Danzigera i Fanny Danziger z domu Herzberg. Minna urodziła
w Małym Zabrzu trójkę dzieci. Karl (ur.
31.08.1884), został lekarzem, a w czasie
I wojny światowej odznaczony został
Krzyżem Żelaznym. Ożenił się z lekarką
Elfriede Goldmann, po „Nocy kryształowej” został w 1938 r. uwięziony na kilka
miesięcy w obozie w Buchenwaldzie.
W 1939 r. wraz z żoną i córkami Iselore i Beate wyjechał z Niemiec, zmarł 22
kwietnia 1962 r. w Tel Avivie w Izraelu.
Vally (ur. 11.09.1885), w 1906 r. wyszła
za mąż za zabrzańskiego kupca Moritza
Lewina, który zmarł w 1933 r. w wieku
55 lat. Małżeństwo to doczekało się trójki dzieci: Gerharda, Fritza i Suse. Vally
Danziger wyjechała z Niemiec, zmarła
w Hajfie w Izraelu 1 stycznia 1977 r. Do
Izraela wyjechały i tam zmarły również
jej dzieci.
Drugą córką była Laura (ur. 27.10.1864),
wydana w 1888 r. za wrocławskiego
kupca Abrahama (Adolpha) Samtera.
Jej dalsze losy nie są nam znane. Kolejnym dzieckiem był Max, który przeżył
ledwie 14 miesięcy (ur. 11.06.1866, zm.
20.08.1867). Trzecia córka, Martha (ur.
22.06.1868) w 1892 r. wyszła za mąż za
wrocławskiego kupca Isidora (Juliusa)
Cohna. W czasie II wojny światowej
uwięziona została w obozie zbiorczym
w Grüssau (Krzeszów), w którym zginęła 6 maja 1942 r. Ostatnim dzieckiem
Simona i Henriette Glaser był Berthold
Nathan urodzony 4 sierpnia 1870 r. Ożenił się on z Marthą Michalek i zamieszkał
we Wrocławiu, gdzie zarabiał na życie
jako kupiec. Po raz ostatni pojawia się
wraz z żoną w czasie spisu powszechnego przeprowadzonego w III Rzeszy
17 maja 1939 r.
Simon Glaser był członkiem pierwszego
zarządu Towarzystwa Chewra Kadischa
założonego w 1870 r., działał także w zabrzańskim „Männer-Turn-Verein” (Męskim Towarzystwie Gimnastycznym).
Zmarł na zawał serca w Małym Zabrzu
30 sierpnia 1886 r. Henriette przeżyła
go o 11 lat i zmarła 26 kwietnia 1897 r.,
również w Małym Zabrzu. Oboje pochowani zostali w sąsiadujących ze sobą
grobach na zabrzańskim cmentarzu żydowskim.

A tymczasem Muzeum Miejskie w Zabrzu i Zabrzańska Masa Krytyczna
zapraszają na rajd rowerowy „Zabrzańskie Komisariaty”, organizowany
8 września 2018 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Start o godzinie
11 z placu Wolności.


Piotr Hnatyszyn
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SPORT
NA ULICACH ZABRZA PO RAZ KOLEJNY ŚCIGALI SIĘ UCZESTNICY WYŚCIGU TOUR DE POLOGNE
Fot. UM Zabrze

Dzień pod znakiem kolarskich emocji

Gorąca atmosfera, głośny doping, świetna zabawa i wielkie emocje – do Zabrza po raz drugi
z rzędu zawitała kolarska Liga Mistrzów. Meta
trzeciego etapu Tour de Pologne zlokalizowana była przy Arenie Zabrze. W naszym mieście
wygrał Kolumbijczyk Alvaro Jose Hodeg, ale cały
wyścig ten, na którego liczyliśmy najbardziej –
Michał Kwiatkowski.
Trzeci etap 75. Tour de Pologne rozegrany został 6 sierpnia. Liczył 139 km długości. Kolarze wystartowali ze Stadionu
Śląskiego w Chorzowie. Trasa prowadziła m.in. przez Rudę Śląską, Rybnik,
Knurów i Gierałtowice. Przed godziną
19 kolarze dotarli do Zabrza. Czekała tu na nich runda o długości 6,2 km,
którą musieli pokonać czterokrotnie,
by znaleźć się na kilometrowej prostej
prowadzącej do mety wyznaczonej przy
Arenie Zabrze. Rewelacyjnym finiszem
popisał się młodziutki, ledwie 21-letni,
Kolumbijczyk Alvaro Jose Hodeg.
– Jestem bardzo szczęśliwy. Czułem
ogromną odpowiedzialność i czułem, że
koledzy z drużyny zaufali mi po dwóch
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Bracia Wiktor i Borys z Katowic przyjechali do Zabrza z tatą

drugich miejscach na pierwszych etapach. Ostatnie dwa kilometry to była
jazda na maksa i cały zespół spisał się
rewelacyjnie. To mój pierwszy sezon w zawodowym peletonie – podkreślał Alvaro
Jose Hodeg. W przekroju całego wyścigu najlepszy był Michał Kwiatkowski
(Team Sky).
Tour de Pologne to jednak nie tylko wyścig, ale cały wachlarz imprez towarzyszących, które w Zabrzu od wczesnych
godzin popołudniowych odbywały się
na promenadzie Areny Zabrze. Było
drzewo pamięci, na którym każdy mógł
zostawić swój ślad. Frajdą dla dzieci
była możliwość pokolorowania gigantycznego rysunku „Moje Zabrze”. Na
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chętnych czekały zajęcia w miasteczku
ruchu drogowego oraz bezpłatny serwis rowerowy.
Miejski Ośrodek Kultury przygotował
przestrzenną konstrukcję w kształcie
roweru, którą mieszkańcy mogli ozdabiać. W programie znalazły się warsztaty dla dzieci i młodzieży, na których
tworzono drewniane rowery, wyklejanki i pompony w kolorach Zabrza, a także kolorowanki z elementami wyścigu
oraz daszki przeciwsłoneczne. Aktywne
Zabrze zaprosiło na zajęcia z zumby,
a Akuku Centrum Zabaw na animacje
dla dzieci i malowanie twarzy.
Można też było zajrzeć do ruchomego
muzeum Tour de Pologne. – Postano-

Fot. Jerzy Przybysz

Kolarze czterokrotnie pokonali pętlę wytyczoną ulicami Zabrza
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Młodzi kolarze z czeskiego klubu CK FES

wiliśmy je urządzić z okazji trzech jubileuszy: 75. touru, 90. rocznicy powstania
narodowego polskiego wyścigu kolarskiego i 25-lecia przewodniczenia mu przez
Czesława Langa. Można tu zobaczyć, jak
ewoluowało kolarstwo, stroje, rowery –
tłumaczy Tomasz Więcek, organizator
muzeum.
Rywalizacji zawodowych kolarzy towarzyszyła impreza zorganizowana z myślą o najmłodszych miłośnikach kolarstwa. Uczestnicy Kinder+Sport Mini
Tour de Pologne pokonywali tę samą
pętlę, co zawodowcy. – W tym roku zmieniliśmy formułę wydarzenia z tradycyjne-

go wyścigu na paradę rowerową.
Zależy nam, aby dwa kółka kojarzyły się najmłodszym z dobrą
zabawą i świetnym sposobem na
spędzenie wolnego czasu – mówi
Agata Lang, organizator wydarzenia.
Impreza przyciągnęła młodych
zawodników nawet spoza granic naszego kraju. – Pierwszy
raz jesteśmy w Polsce na Tour
de Pologne i bardzo nam się podoba w waszym mieście. Peleton
nie jedzie jeszcze przez Czechy,
może kiedyś tak będzie, więc
u was mamy okazję pokibicować
najlepszym zawodnikom świata i wziąć udział w rywalizacji
młodszych kolarzy. Można w ten
sposób zmierzyć się z innymi i to
w międzynarodowej obsadzie.
To piękna, wielka impreza sportowa i cieszymy się, że bierzemy
w niej udział – mówi Petrvald
Zdenek Hurac, opiekun grupy
młodych kolarzy z czeskiego
klubu CK FES.
Na starcie stanęli
też bracia Wiktor
(7 l.) i Borys (8 l.)
Kustrowie, którzy
do Zabrza przyjechali z Katowic
pod okiem taty
Macieja. – Ścigaliśmy się już w Katowicach, w Zabrzu
jesteśmy pierwszy
raz. Jazda po tej
samej trasie, co
najlepsi kolarze
świata, to wielkie

przeżycie. Chłopcy są dumni i bardzo zadowoleni z możliwości zetknięcia się z całą
otoczką Tour de Pologne, jego atmosferą,
całym kolorytem peletonu. To niesamowita frajda – podkreśla Maciej Kustra.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej
prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce. Od 2011 r.
zaliczany jest do UCI World Tour, czyli
cyklu najważniejszych zawodów świata
w kolarstwie szosowym. Co roku zawodników ogląda na trasie około 3,5
miliona kibiców, a transmisja telewizyjna dociera do ponad stu krajów na
całym świecie.
– Tour de Pologne to sportowa rywalizacja
rangi światowej z udziałem najlepszych
kolarzy. Serdecznie dziękuję mieszkańcom naszego miasta za wspaniałą atmosferę oraz żywiołowy doping. Zabrzanie
kolejny raz pokazali, że potrafią docenić
zawodników i stworzyć wyjątkowy klimat,
który jest tak ważny w każdym sportowym
wydarzeniu – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Tour
de Pologne to również ogromne przedsięwzięcie logistyczne i infrastruktural-

Fot. UM Zabrze

Radość zwycięzcy trzeciego etapu Tour de Pologne

Najlepszym finiszem popisał się Kolumbijczyk Alvaro Jose Hodeg

ne, 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 wobec
utrudnień. Transmisja z Tour de Pologne
dociera do wielu krajów, co sprawia, że
ugruntowany został wizerunek naszego
miasta jako ośrodka medycyny, kultury,
turystyki industrialnej i sportu. Zabrze,
jako najpiękniejsze miasto ubiegłorocznego wyścigu, po raz kolejny zaprezentowało się na najwyższym poziomie – dodaje
prezydent Zabrza. 
WG
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Fot. Jerzy Przybysz
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Naszą siłą jest stabilizacja
Rozmowa
z Rastislavem Trtikiem,
trenerem piłkarzy ręcznych
NMC Górnika Zabrze

Podpisy pod kontraktem złożyli między innymi Szymon Sićko i Hubert Kornecki, ale niemal na starcie mieli pecha. Przydarzyły im się kontuzje. Nie
burzy to szyku w kontekście taktyki?
Kontuzje są wkalkulowane w sport i to
nie tylko w ten zawodowy. Tego nigdy
nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani
temu zapobiec. Trudno jednoznacznie
określić, kiedy wymienieni zawodnicy pojawią się w składzie. To jest bardziej pytanie do sztabu medycznego.
Obydwaj przechodzą w tej chwili rehabilitację. Życzyłbym sobie, aby mogli z nami trenować regularnie już we
wrześniu, ale zdaję sobie sprawę, że
to może nie być wcale takie proste. Na
szczęście skład drużyny jest ustabilizowany. Nie było w nim żadnej rewolucji,
jedynie korekty. Stabilizacja jest naszą siłą. Są zawodnicy, którzy uzupełnili skład wcześniej. Mam tu na myśli
skrzydłowego Janka Czuwarę czy Ignacego Bąka, naszego rozgrywającego.
To były bardzo dobre ruchy transferowe dokonane przez prezesa Bogdana
Kmiecika. Będziemy mieli z nich jeszcze
wiele pożytku. Ich czas dopiero przyjdzie. Uważam, że ten zespół ma o wiele większy potencjał niż lokata, którą
osiągnęliśmy w poprzednim sezonie.
Ale o wadach tego systemu rozgrywek,
gdzie jeden mecz w systemie pucharowym może przekreślić cały sezon, już
wielokrotnie mówiliśmy.
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Fot. Jerzy Przybysz

Drużyna bardzo wcześnie, bo już na
początku lipca, rozpoczęła przygotowania do rozgrywek. Chyba najszybciej spośród wszystkich ligowców.
W tym nie ma nic nadzwyczajnego.
Taki przyjmuję model pracy. Do sezonu po prostu trzeba się dobrze przygotować. Choć miałem trochę inną
wizję. Chciałem, żeby zespół wyjechał
na obóz, ale w takich sytuacjach trzeba
zawsze spojrzeć na budżet. Zwłaszcza,
że nie wiedzieliśmy, ilu zawodników
zasili nasz zespół, a na kontrakty także
potrzebne są przecież pieniądze.

europejski top? W rozgrywkach trzeba
jednak mieć trochę szczęścia. Mowa
nie tylko o tym czy innym meczu, ale
także o kontuzjach, o których już rozmawialiśmy. Nam w poprzednim sezonie wypadło dwóch bramkarzy.
Problem teraz mają również zawsze faworyzowane Kielce, którym też wypadł
golkiper, i to z najwyższej półki, bo takim jest Sławomir Szmal. W sporcie
wiele od nas zależy, ale to nie oznacza,
że na wszystko mamy wpływ.

Sporo sparingów rozegraliście w okresie przygotowawczym. Które z tych
lekcji można uznać za najcenniejsze?
Na pewno turniej Szczypiorno Cup,
który został zorganizowany w Kaliszu.
Zajęliśmy tam czwarte miejsce, przegrywając o włos, bo raptem jednym
trafieniem, z Orlenem Wisłą Płock,
która jest przecież jednym z rodzimych
potentatów. A już w poprzednim sezonie pokazaliśmy im, że potrafimy
grać bez kompleksów, bo Płock wyeliminowaliśmy przecież w rozgrywkach
pucharowych. W Kaliszu zmierzyliśmy
się także z Motorem Zaporoże, który
zagra w Lidze Mistrzów i ma budżet
chyba pięciokrotnie wyższy niż nasz.
Ukraińcy wygrali z nami sześcioma
trafieniami, ale w przekroju całego
spotkania zawiesiliśmy rywalowi poprzeczkę wysoko. Zresztą prowadziliśmy nawet 18:13 po pierwszej połowie.
To są takie spotkania, które kształtują
charakter drużyny. Pozwalają uwierzyć, że jesteśmy w stanie jak równy
z równym walczyć z ekipami bogatszymi i mocniejszymi personalnie. Polska
Superliga jest silna – wymieniony już tu
Płock oraz Vive Kielce liczą się w Europie, niemniej moi zawodnicy nie mają
zbyt wielu okazji, aby konfrontować
się z innymi mocnymi klubami Starego
Kontynentu. Turniej w Kaliszu dał nam
taką możliwość. To okazja, żeby nabrać
doświadczenia. I nie mam tutaj na myśli wyłącznie młodych graczy. Także
dla ich starszych kolegów, którzy mają
spore doświadczenie w lidze, a jednak
ciągle jeszcze się uczą. Bo od kogo się
uczyć, jak nie od zespołów tworzących
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NMC Górnik ma bardzo utalentowaną młodzież. Chłopcy z roczników 2002
i 2003 – Bruno Mazurkiewicz, Igor Bykowski i Paweł Krawczyk, otrzymują
powołania do reprezentacji prowadzonej przez Mariusza Jurasika.
Jestem z tego bardzo zadowolony.
Taka jest też filozofia klubu. Są to perspektywiczni zawodnicy, zresztą Paweł
Krawczyk otrzymuje już szansę treningów z pierwszym zespołem. Póki co,
raz w tygodniu. Co nie oznacza, że jest
już on gotowy do gry na najwyższym
seniorskim poziomie. Pamiętajmy, że
on nie ma jeszcze nawet 16 lat. Chodzi
przede wszystkim o przygotowanie
fizyczne. Grał na przykład kwadrans
w meczu z Frydkiem-Mistkiem. Jednak
wystawianie go do pierwszego składu przeciwko rywalom, którzy słyną
z ostrej gry, na tym etapie byłoby dla
niego po prostu niebezpieczne. W pełni gotowy do występów ligowych już
w walce o punkty będzie za jakieś dwa,
może nawet trzy lata. Przy czym cały
czas mu się przyglądamy.
Cel zespołu na rozpoczęty już sezon to
pierwsza czwórka na finiszu rozgrywek.
Mamy drużynę, która śmiało może
mierzyć w tak wysokie lokaty. Nie
zmienia się przy tym moje założenie,
by grać piłkę nie tylko efektywną, która
będzie miała przełożenie na wyniki, ale
także atrakcyjną dla kibiców, widowiskową. Już w poprzednim sezonie miałem sygnały od kibiców, czy kolegów
po trenerskim fachu, którzy dostrzegli
zmianę na plus w naszym stylu gry. To
jest bardzo budujące. Tyle że w sporcie
wszystko może się zdarzyć. Nie zawsze
piękny styl oznacza wygraną.


Rozmawiał: Marcin Król

SPORT
W BARWACH GÓRNIKA ZABRZE IGOR ANGULO STRZELIŁ GOLE 21 RYWALOM

Oczko hiszpańskiego napastnika
KOGO KOLEJNO
TRAFIAŁ IGOR ANGULO?

2016/17 (9 rywali)

Zagłębie Sosnowiec,
Olimpia Grudziądz, Kluczbork,
Chrobry Głogów, Stomil
Olsztyn, Wisła Puławy,
Stal Mielec, Chojniczanka,
Podbeskidzie Bielsko-Biała

2017/18 (10 rywali)

Fot. Jerzy Przybysz

Legia Warszawa, Jagiellonia
Białystok, Wisła Kraków,
Lechia Gdańsk, Wisła Płock,
Śląsk Wrocław, Sandecja
Nowy Sącz, Piast Gliwice,
Korona Kielce, Lech Poznań

2018/19 (2 rywali)
Miedź Legnica,
Pogoń Szczecin

Igor Angulo w meczu z Pogonią Szczecin

Na skompletowanie tylu „ofiar” Igor
Angulo potrzebował niespełna dwóch
lat, bowiem pierwszego gola strzelił 27
sierpnia 2016 r. Zagłębiu Sosnowiec.
Potem strzelał Olimpii Grudziądz, Kluczborkowi… W sumie bramkarze dziewięciu klubów pierwszej ligi kapitulowali po
jego strzałach.
Po awansie do ekstraklasy licznik został
poprawiony o dziesięć klubów, i to tych
z wyższej półki. Zaczęło się od Legii, potem była Jagiellonia, Wisła Kraków i Lechia. To wszystko w czterech kolejkach
inaugurujących sezon. Angulo w każdym z tych spotkań trafiał do siatki, by po
czterech meczach mieć na koncie sześć
bramek. Potem byli kolejni rywale. Kiedy
kończył się sezon, takich drużyn było już
dziewiętnaście i było oczywiste, że dwudziestego rywala Igor może zranić dopiero w trzeciej kolejce, czyli w Legnicy.
Powód był prosty. Zarówno Koronie, jak
i Wiśle Płock Hiszpan strzelał gole w poprzednim sezonie, a Miedzi w pierwszej
lidze nie. W Legnicy Igor trafił. Potem
mógł poprawić bilans w meczu z Arką,
której gola w poprzednim sezonie nie

strzelił. Tak się nie stało. Następnym
klubem była Pogoń. Jej też do tej pory
gola nie strzelił. Na szczęście i ten rywal
został przez niego trafiony, jako 21. od
momentu pojawienia się w Polsce.
Przypomnijmy też, że od niedawna Igor
Angulo jest samodzielnie najskuteczniejszym obcokrajowcem Górnika w ekstraklasie. Trafienie w meczu z Pogonią było

jego 26. w najwyższej klasie rozgrywkowej
(Nakoulma ma 24), a 48. w barwach klubu.
Na koniec krótka zagadka. Który z rywali
najczęściej był „podgryzany” przez Igora? Już udzielamy odpowiedzi. W ekstraklasie to Jagiellonia i Wisła Kraków. Przeciwko tym drużynom grał po trzy razy,
zawsze strzelał gole, w sumie aż po pięć
razy pokonując bramkarzy z Białegostoku i Krakowa! W liczbach bezwzględnych
najwięcej goli strzelił z kolei Chojniczance. Aż sześć – cztery w pierwszej lidze
i dwa w PP.

Dariusz Czernik

Fot. Jerzy Przybysz

Od kiedy Igor Angulo zadebiutował w polskiej lidze, strzelał gole
dokładnie 21 rywalom. Symboliczne „oczko” hiszpański napastnik zaliczył w drugiej połowie meczu z Pogonią Szczecin.

Igor Angulo to jeden z ulubieńców kibiców Trójkolorowych
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – instrument Carlosa Santany, 5 – tego lata na jego brak nie mogliśmy narzekać, 8 – oblicze, 9 – międzynarodowy koncern produkujący
m.in. garnki, 10 – afisz, 11 – rynek w starożytnej Grecji, 12 – wyższy duchowny,
14 – jeden z rodzajów literackich, 16
– meksykański sukulent, 19 – tarcza
Zeusa, 21 – ściskając go w ręku Maryla
Rodowicz wsiadła do pociągu byle jakiego, 22 – nieziszczalne marzenie, 23 –
w nich podaje się długości przekątnych
np. telewizorów, 24 – kwiatostan zbóż,
26 – flaga na statku, 28 – trzy minuty
na ringu, 29 – statek marynarki wojennej, 30 – w ręce malucha lub policjanta
z drogówki, 33 – czasem w oczy kole, 35
– Jasir z Palestyny, 37 – rządzi w kurniku, 38 – potocznie o iglastych krzewach
i drzewach, 39 – egipski władca świata
zmarłych, 40 – największa antylopa,
41 – ikra dla smakoszy, 42 – największy
stan USA.

1

F o t o z a g a d k a
2

Pionowo: 1 – niepotrzebny łysemu, 2 –
Antoni dla kumpli, 3 – imitacja towarów,
4 – na Sanie w Solinie, 5 – coś z białej
broni, 6 – 44. prezydent USA, 7 – nauka
o pięknie, 13 – w niej zapasy, 15 – aparat do badania rentgenowskiego piersi,
17 – chrupiące do zupy, 18 – sycylijska
zemsta, 20 – pierwotniak z nibynóżkami, 21 – główny składnik czekolady, 25
– kaszanka po śląsku, 27 – zagrał w filmie, choć nie wymienili go w obsadzie,
30 – do włosów lub paznokci, 31 – linia
łamana, 32 – w parze z anodą, 34 – zalegają na dnie mórz i oceanów, 36 – płynie
przez Weronę.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z SIERPNIOWEGO NZS
1. Bez pracy nie ma kołaczy
2. Kościół Niepokalanego
Serca NMP
Fot. Jerzy Przybysz

3. Clematis
4. Antoni Słonimski
5. Największą mądrością
jest czas, wszystko
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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ujawni

ROZRYWKA
3

Świeżo poślubiona żona
mówi do męża, który
właśnie wrócił z pracy:
– Mam wspaniałą
wiadomość. Niedługo
będziemy mieszkać
w trójkę.
Mąż nie posiadał się z radości. Ucałował
żonę i powiedział:
– Och, kochanie, jestem najszczęśliwszym
mężczyzną na świecie!
– Cieszę się, że tak czujesz, bo za kilka dni
wprowadza się do nas moja mamusia.

Jaskółka
NapłynęŁa na mnie fala mIłosna,
jak poWódź, co lody znosi.
Ty nie jesteś już taKa młodA, ale jak wiosna,
i kto cIebie o to prosiŁ?
Może moje seRce proSiło na klęczkach
w rozmaitych rozpAczach i klęskach,
całując z rozpaczą na spółkę
cieBie - jaSkółkę?

– Słyszałem, że twoja teściowa miała
wypadek…
– Tak, szła do piwnicy po ziemniaki
na obiad, potknęła się na schodach
i skręciła kark.
– No i co zrobiliście?
– Spaghetti.

A mOże te jaskółki W niebie,
poDobne do ciEbie,
latały, kWiliły i wYlatały,
żebym był radosNy i śmiały?

Pierwsze małżeństwo to zwycięstwo
wyobraźni nad rozumem. Drugie
małżeństwo to zwycięstwo nadziei nad
doświadczeniem.

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza,
należy z 19 liter wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.

Facet w barze skarży się kumplowi:
– Wystąpię do sądu o rozwód. Moja żona
nie odzywa się do mnie już sześć miesięcy.
– Opamiętaj się chłopie! Gdzie ty znajdziesz
drugą taką kobietę?

4
1.
2.
3.
4.
5.

powód,
błękitna u arystokratów,
młody orzeł lub boisko,
tak kraje, jak mu materii staje,
duch zamieszkujący kopalnie
lub… sklep w Katowicach,
6. lekarstwo na malarię,
7. zapas lub… żołnierze po odbyciu służby,
8. leśny owoc lub amerykańska
w ogrodzie.

1
2
3
4
5
6
7

– Kochanie, dziś pójdę do klubu z kolegami
na partyjkę kręgli. Do rana będziemy grali,
nie masz nic przeciwko temu?
– Idź koniecznie, przecież za rogi cię nie
trzymam.
Spotyka się dwóch kumpli.
– Wiesz, jak piję, to mi potem krew z nosa leci.
– Rozumiem, też mam nerwową żonę.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

Maż do żony:
– Taka piękna pogoda, a ty męczysz się
myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór
i umyła samochód.

5
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Monteskiusza.
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KULTURA
TRWA XXIII MIĘDZYNARODOWY ZABRZAŃSKI FESTIWAL ORGANOWY

Magia klasycznych dźwięków
PROGRAM
1 września, godzina 19
kościół św. Anny
Michał Mogiła, Krzysztof Karcz
2 września, godzina 18
kościół ewangelicki Pokoju
Urszula Jasiecka-Bury
8 września, godzina 19
kościół św. Franciszka
Bogusław Raba,
chór Resonans con tutti

Fot. Jerzy Przybysz

9 września, godzina 16
kościół św. Teresy
Tadeusz Barylski
15 września, godzina 18
kościół Wniebowzięcia NMP
Roman Hyla

Dyrektor artystyczny festiwalu Waldemar Krawiec

Już po raz 23. w naszym mieście podziwiać można występy artystów uczestniczących w Międzynarodowym Zabrzańskim Festiwalu Organowym im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Koncerty
odbywają się w kolejne weekendy w zabrzańskich kościołach.
– W tym roku zaprosiłem w większości młodych organistów. Cieszę się, że mi się to udało,
bowiem są to ludzie, którzy, mimo młodego
wieku, mają już wysokie osiągnięcia w tej
dziedzinie, jeżdżą po świecie, koncertują i są
doceniani – podkreśla Waldemar Krawiec,
dyrektor artystyczny festiwalu. – Ponadto,
z racji obchodów 100-lecia niepodległości
Polski, podczas tegorocznego festiwalu będzie położony akcent na polską muzykę. Nie
zabraknie również gości zagranicznych, którzy zaprezentują koneserom organowych
brzmień swoje umiejętności. Koncerty będą
bardzo atrakcyjne – zapewnia Waldemar
Krawiec.
Jak dodaje, podczas festiwalu będzie
można też usłyszeć zabrzańską młodzież.
– W programie mamy dodatkowy koncert

uczniowski z udziałem młodych, zdolnych zabrzańskich muzyków. Chcemy w ten sposób
pokazać talenty naszej młodzieży. W koncercie uczniowskim wystąpią nie tylko osoby grające na organach, ale także chór z zabrzańskiej szkoły – mówi Waldemar Krawiec.
Tegoroczny festiwal został zainaugurowany 1 września koncertem w kościele
św. Anny. Wystąpili Michał Mogiła (obój)
i Krzysztof Karcz (organy). – To wyjątkowy
koncert, bowiem zaproszeni oboista i organista wspólnie tworzą superefektowny program
muzyczny – podkreśla Waldemar Krawiec.
– Międzynarodowy Festiwal Organowy potwierdza, że jesteśmy miastem doniosłych wydarzeń. Na stałe zagościł on już w kalendarzu
kulturalnym miasta. Skupia uwagę nie tylko
miłośników muzyki, ale również mieszkań-

16 września, godzina 18
kościół św. Józefa
Michał Kopyciński
21 września, godzina 18
kościół ewangelicki Pokoju
uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej w Zabrzu
22 września, godzina 16.30
kościół św. Jana Chrzciciela
Miroslav Maňoušek (Czechy)
23 września, godzina 17
kościół św. Wawrzyńca
Thomas Schnorr (Niemcy)
ców, którzy potrafią dostrzec walory architektury sakralnej. Od ponad dwudziestu lat
koncerty organizowane są bowiem w wielu
kościołach, co sprawia, że odbiorcy mogą nie
tylko wysłuchać koncertów organowych na
najwyższym poziomie, ale także mają okazję podziwiać piękno zabrzańskich świątyń
– zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
MM
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