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Plenerowego poloneza czas zacząć!
Już po raz dziesiąty zabrzańscy maturzyści
spotkali się na placu Warszawskim, by zatańczyć
tradycyjnego poloneza. Jubileuszowy korowód
poprowadzili artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
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wokół nas
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka najbardziej innowacyjnym szpitalem w Polsce

Marzena Ogórek z córkami Julką i maleńką Amelką

foto: Igor Cieślicki

Amelka miała pojawić się na świecie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ale postanowiła trochę zaczekać. Urodziła
się 1 stycznia, tuż po ósmej rano. Jest pierwszym dzieckiem,
jakie przyszło na świat w Zabrzu w tym roku. Kilka godzin
później do Amelki dołączył Maksym.

Prezes Szpitala Miejskiego Mariusz Wójtowicz

Oba maluszki pierwsze dni życia spędzały
ze swoimi mamami w jednej sali Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. – Nie
spodziewałam się takiego noworocznego
prezentu – uśmiecha się Marzena Ogórek, mama Amelki. – Starsza córeczka Julka
w tym roku kończy osiem lat i już nie może
się doczekać momentu, gdy wrócimy do
domu. Bardzo się cieszy, że ma młodszą siostrę – dodaje.
– Maksym miał urodzić się najpóźniej
3 stycznia, ale nie przypuszczaliśmy, że będzie to akurat 1 stycznia – przyznaje Katarzyna Czarnecka, mama Maksyma, która
najwyraźniej ma szczęście do charakterystycznych dat narodzin swych dzieci. –

Starszy syn Jakub ma osiem lat i urodził się
8 marca, w Dzień Kobiet. Maksym wybrał sobie termin 1 stycznia. Po prostu celuję w dobre daty – śmieje się pani Katarzyna.
Najmłodszych zabrzan, z prezentami i listami gratulacyjnymi dla szczęśliwych rodziców, odwiedziła w szpitalu prezydent
miasta Małgorzata Mańka-Szulik. Warto
zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przyszło na
świat ponad 1,8 tysiąca dzieci. To o trzysta
więcej niż rok wcześniej. – Zwiększająca się
liczba porodów wynika z dwóch elementów
– mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – Z jednej strony coraz więcej kobiet jest w ciąży, z drugiej
trzeba powiedzieć, że jesteśmy wyjątkowym
ośrodkiem, dedykowanym właśnie kobietom
w ciąży. Opieka medyczna i wyposażenie są
na bardzo wysokim poziomie. Mamy doskonałych specjalistów, którzy zabezpieczają prawidłowy przebieg ciąży i porodu – dodaje.
Te słowa potwierdzają wyniki ogólnopolskiego konkursu „Sukces Roku w Ochronie
Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016”, który
podsumowano podczas gali zorganizowanej 19 stycznia na Zamku Królewskim
w Warszawie. Przedsięwzięcie, którego

celem jest wyłonienie i nagrodzenie osób
oraz podmiotów szczególnie wyróżniających się na polu polskiej medycyny, zostało zorganizowane już po raz szesnasty
przez wydawnictwo Termedia. Nasz ośrodek zwyciężył w kategorii „Innowacyjny
szpital”. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka doceniono za stworzenie od podstaw
wiodącej w skali kraju i Europy placówki
ginekologiczno-położniczej. Centrum jest
jednym z niewielu ośrodków w Europie
i jedynym w Polsce, gdzie wszystkie zmiany endometrialne usuwane są przy użyciu
noża plazmowego. To także pierwszy szpital w Polsce, który w pełni prowadzi dokumentację elektroniczną.
– Zabrze od lat widzi w medycynie swoje
szanse na przyszłość, a medycy odwdzięczają się, jak potrafią. I dlatego właśnie tutaj
udało nam się zbudować Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka. To efekt wspólnych działań
naszych i prezydent miasta Małgorzaty Mańki-Szulik – mówi prezes Mariusz Wójtowicz.
– Zależało nam na tym, aby matki mogły
rodzić w bardzo dobrych warunkach, mając
przy boku bliskich oraz najlepszych lekarzy.
Centrum to innowacyjny ośrodek wpisujący
się w wizerunek Zabrza jako miasta przyjaznego rodzinie. To ośrodek na miarę XXI
wieku, gdzie profesjonalnej opiece zdrowotnej towarzyszy troska o matki oraz najmłodszych mieszkańców naszego miasta i regionu. Bardzo się cieszę, że nasze starania
zostały docenione przez ekspertów z dziedziny medycyny – podsumowuje prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. 
MM

foto: Igor Cieślicki
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Jeśli rodzić, to tylko w Zabrzu!

Katarzyna Czarnecka z Maksymem

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2017

3

wokół nas
O kolejnych 19 działek powiększyła się Specjalna
Strefa Ekonomiczna w Zabrzu

W numerze:
Wokół Nas
Jeśli rodzić, to tylko w Zabrzu!

s. 3

Oferta dla inwestorów coraz bogatsza

s. 6

Przybywa nowych mieszkań

s. 7

Na sportowo i artystycznie

s. 8

Wśród europejskich przyjaciół

s. 9

Nowe statuty dla dzielnic

s. 10

Dzielnicowe wybory tuż, tuż

s. 11

Prezent na okrągły jubileusz

s. 12

Kochamy Was, Babciu i Dziadku!

s. 13

Rekordowa zbiórka na ćwierćwiecze

s. 14

Hybrydy (i nie tylko) bez tajemnic

s. 15

Ostatnia szychta w „Makoszowach”

s. 16

Walczak już na swoim miejscu

s. 17

Dziesięć Laurów dla Zabrza

s. 18-19

Przestraszyło mnie...
bicie własnego serca

s. 20-21

Agnes (prawie) stanęła na łapach

s. 22

Pamiętaj o zdrowiu innych

s. 22

Szkolenie uczniów to nasza misja

s. 23

Koncertowo rozpoczęliśmy rok

s. 24

Z pokłonem dla Dzieciątka

s. 25

Lekcja Historii
Dorotheendorf, czyli Dorota

s. 26-27

Autobusy i tramwaje zamiast dorożek

s. 27

Sport
Nowe perspektywy dla starej hali

s. 28

W drodze po tytuły

s. 28

Zmiany w szatni i sparingi

s. 29

Szczypiorniści wracają do gry

s. 30

Bal ze sportowym obliczem

s. 31

Rozrywka

s. 32-33

Kultura
Wybrali Mikołajów, dostali prezenty

s. 34

W industrialnych klimatach

s. 34

Oglądaj
na kanale

140

w sieci Vectra

4

foto: UM Zabrze

s. 4-5

Plenerowego poloneza czas zacząć!

Tereny między Mikulczycami a Rokitnicą zostały kompleksowo przygotowane na potrzeby inwestorów

Oferta dla inwestorów
coraz bogatsza
Kolejnych 19 działek o łącznej powierzchni 44 hektarów włączonych zostało do zlokalizowanej między Mikulczycami
a Rokitnicą zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Oznacza to, że strefa w naszym mieście
„urosła” do 157 hektarów. Na jej obszarze i terenach przyległych funkcjonuje już dziesięć firm.
– Informacja o poszerzeniu strefy bardzo
nas ucieszyła, ponieważ rozwój terenów
inwestycyjnych to jeden z priorytetów
w działalności zabrzańskiego samorządu
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W ostatnich latach
zainwestowaliśmy w rozwój strefy 65 milionów złotych. Zbudowaliśmy infrastrukturę drogową, sieć wodociągową oraz
energetyczną. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych. Efekt
jest taki, że dziś prezentujemy inwestorom
atrakcyjną ofertę. Jak widać, spotyka się
ona z dużym zainteresowaniem, o czym
świadczy rozpoczynanie tu działalności
przez kolejne podmioty – dodaje.
Nowy obszar strefy mieści się między ulicami Borsiga, Izaaca i Ziemską.
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Wśród czekających tu na inwestorów działek
znajdują się tereny, które pod koniec
ubiegłego roku zostały
wyróżnione przez Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych tytułem „Grunt
na medal”.
W zabrzańskiej części
Katowickiej Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
produkcję uruchomiły już trzy firmy.
Wśród nich jest Schoeller Allibert, globalny koncern produkujący opakowania zwrotne z tworzyw sztucznych. To

wizualizacja: IKEA Centres Polska

wokół nas

W kompleksie handlowo-usługowym IKEA przewidziano tereny rekreacyjne dla mieszkańców

Grunt na medal
Strefa została powiększona m.in. o obszar, który jesienią ubiegłego roku zajął
pierwsze miejsce w województwie śląskim w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2016”. Nieruchomość ma 10,98 ha. Zaledwie 4 km dzielą
ją od autostrady A1, a 11 km od autostrady A4. Dojazd do działki poprowadzony
został drogą asfaltową, z której przygotowano zjazdy. Dodatkowym atutem jest
bliskość połączenia lotniczego, gdyż do lotniska w Pyrzowicach jest stąd jedynie
35 km. Eksperci zwrócili także uwagę na inne atuty zabrzańskiej lokalizacji. Chodzi o własność gminy, aktualny plan zagospodarowania przestrzennego oraz
regularny kształt działki. Kolejną zaletą nieruchomości stało się teraz położenie
w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

foto: UM Zabrze

trzecia co do wielkości inwestycja w całej KSSE w 2015 r. Swoją działalność na
terenach między Rokitnicą a Mikulczycami rozpoczęły także firmy KŁOS oraz
BudExpert. Kolejne cztery przedsiębiorstwa budują swoje zakłady.
– Mija dopiero rok od zakończenia gigantycznego projektu uzbrojenia nieruchomości, a już mamy dziesięciu inwestorów. To oznacza dynamiczny rozwój,
a już przygotowujemy się do przyjęcia
kolejnych przedsiębiorców. Trwają prace związane z podziałem nieruchomości.
Spodziewamy się, że w pierwszym półroczu pozyskamy przynajmniej kilku nowych
inwestorów – mówi Rafał Kobos, pełnomocnik prezydenta miasta ds. inwestorów. – Na dziś zagospodarowanie strefy
sięga 20 procent, ale spodziewamy się,
że przy tej dynamice w ciągu kilku najbliższych lat uda się ją zagospodarować
w całości – dodaje.
O tym, że Zabrze to miasto atrakcyjne dla
inwestorów, świadczy nie tylko rozwój
terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Swój najnowszy kompleks postanowiła
ulokować tu firma IKEA Centres Polska.
Budowa centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego w sąsiedztwie Drogowej
Trasy Średnicowej na Zaborzu ma ruszyć
wiosną. W ramach projektu przewidziano także stworzenie dla mieszkańców
kilkuhektarowego terenu do rekreacji
z amfiteatrem.

GOR, WG
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Zabrzańscy maturzyści już po raz dziesiąty zatańczyli poloneza na placu Warszawskim

foto: Igor Cieślicki

Około 900 maturzystów z dwudziestu szkół spotkało się 31
stycznia na placu Warszawskim, by zatańczyć tradycyjnego
poloneza. Do plenerowego tańca poprowadzili uczniów artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Dominika Miła i Adrian Smuda

– To duże przeżycie i odpowiedzialność,
ponieważ jesteśmy czwartą parą. Mieliśmy już studniówkę, więc mam nadzieję,
że wszystko się uda. Widziałam, jak w poprzednich latach tańczyli moi starsi koledzy
i bardzo mi się podobało. To fajna tradycja
i pamiątka – mówi Martyna Kamieniorz
z Zespołu Szkół nr 10. – Jest stres, ale to
tradycja, która nie ginie i jest ucieleśnieniem polskości. W ten sposób wczuwamy
się w klimat starodawnej Polski. Bardzo mi
się to podoba – dodaje Maciej Konopacki.
Dominika Miła przyznaje, że poloneza na
placu Warszawskim chciała zatańczyć,
kiedy jeszcze była w gimnazjum. – Próby

6

zajęły nam trochę czasu i bardzo się cieszę, że mogę teraz tutaj być – podkreśla
Dominika. – To duże przeżycie. W moim
odczuciu każdy taniec dostarcza emocji,
a polonez tym bardziej – uśmiecha się Adrian Smuda.
Jubileuszowego poloneza poprowadzili
uczniowie Zespołu Szkół nr 10, którym
towarzyszyli w pierwszych parach artyści
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. – To wyróżnienie, ale i obowiązek – przyznaje Mirosław Mendecki, dyrektor ZS nr 10. – Nasi
uczniowie bardzo się cieszą z możliwości

foto: Igor Cieślicki

Dyrektor Mirosław Mendecki i maturzyści z Zespołu Szkół nr 10

zatańczenia poloneza wspólnie z młodzieżą z całego Zabrza, w dodatku przy udziale
zespołu „Śląsk”. To symboliczne przejście
pomiędzy młodością a czasem dorosłości.
Ten moment zbliża ich już do rozpoczęcia
studiów i dorosłego życia – dodaje.
– Bardzo się cieszymy, że polonez się przyjął i jest organizowany co roku. Możemy
powiedzieć, że to już tradycja, która wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń w naszym mieście. W tym roku zgłosiło się około
900 maturzystów – wylicza Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
– Nasza zabrzańska młodzież zawsze
robi wrażenie. Potrafi podjąć interesujące działania i niełatwe inicjatywy, czego
właśnie byliśmy świadkami. Życzę powodzenia na maturze – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
która przekazała uczniom zaproszenie
do zwiedzania Parku12C w kompleksie
Sztolnia Królowa Luiza.
Na zakończenie imprezy młodzi zabrzanie odtańczyli belgijkę, którą poprowadzili uczniowie III LO. 
MM

Uczniowie dostali prezent od prezydent miasta

Licealistów poprowadzili do poloneza artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
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Plenerowego poloneza czas zacząć!
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Na osiedlu budowanym przy ul. Żywieckiej oddany został do użytku kolejny budynek

foto: Igor Cieślicki

Przybywa nowych mieszkań

Regina i Roman Krawczykowie przed wejściem do swojej klatki schodowej

Jeszcze niedawno można je było oglądać tylko na wizualizacjach. Teraz osiedle budowane przy ul. Żywieckiej coraz bardziej nabiera kształtu. Na początku stycznia do użytku został
oddany trzeci blok. Wiosną ruszyć ma budowa kolejnych.
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Uroczyste przecięcie wstęgi

foto: Igor Cieślicki

– Bardzo spodobała nam się okolica. Szczególnie latem jest tu pięknie. Do tej pory
mieszkaliśmy na Zaborzu, na czwartym piętrze, a nie jesteśmy już najmłodsi, więc tu na pewno będzie
nam lżej – mówią Regina i Roman Krawczykowie, którzy już
niebawem wprowadzą się do
nowego mieszkania na pierwszym piętrze. – Obok będzie
mieszkać nasza córka z rodziną,
więc będziemy mogli pomagać jej
przy naszych wnukach – dodają.
– Do tej pory mieszkaliśmy w starym
budownictwie na 40 metrach kwadratowych, z piecem węglowym. Tutaj
wybraliśmy największe mieszkanie, ma 70
metrów kwadratowych. Różnica jest więc
ogromna. Teraz każdy z domowników będzie miał swoje miejsce. Jak tylko położą
nam kafelki i panele, będziemy się wprowadzać – cieszą się Joanna i Dariusz Bartosikowie.
Nowy blok jest trzecim na osiedlu budowanym przy ul. Żywieckiej przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Podobnie jak w poprzednich dwóch,

powstało w nim 16 mieszkań o powierzchni od 37 do 70 metrów kwadratowych.
– Nie każdego stać na to, żeby kupić mieszkanie, nie każdy też może ubiegać się
o mieszkanie komunalne. My staramy się
wypełnić tę lukę – tłumaczy Franciszek
Paśmionka, prezes MTBS w Tarnowskich Górach. – Z osiedla budowanego
przy ulicy Żywieckiej blisko jest zarówno
do autostrady A4, jak i centrum miasta.
Jednocześnie okolica jest bardzo spokojna
i malownicza – dodaje.
Aby zamieszkać w wybranym lokalu,
wystarczy partycypacja w kosztach jego
budowy oraz wpłata kaucji w wysokości
12-krotnego czynszu. Wysokość partycypacji, w zależności od metrażu, to kwota
od około 40 do ponad 70 tys. zł. Rozpoczęcie budowy kolejnych trzech budynków planowane jest wiosną.
– Budowa tego osiedla ruszyła w czasie,
gdy znacznie ograniczone zostały możliwości finansowania inwestycji przez TBS-y.
Zarząd MTBS był nieugięty, a nasze miasto wspiera właśnie nieugiętych. To osiedle pięknie wkomponowuje się nie tylko
w dzielnicę, ale w całe miasto. Jest bardzo
dobrze usytuowane, Myślę, że każdy, kto
szanuje swój czas, marzy o takim miejscu
do zamieszkania – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Na osiedlu powstać ma docelowo dwanaście budynków z ponad 150 mieszkaniami. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rozbudowany parking i plac zabaw
dla najmłodszych. 

MM

W bloku powstało szesnaście mieszkań
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Uczniowie spędzający ferie w mieście nie mogli narzekać na brak rozrywek

foto: Jerzy Przybysz

Na sportowo i artystycznie

„Politechnika Młodego Górnika” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne. Mogli się o tym przekonać młodzi zabrzanie, którzy wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez placówki oświatowe i instytucje kultury. Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. warsztaty plastyczne i teatralne,
konkursy, zawody sportowe, spektakle i wystawy.
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najpierw budują sprzęt
z klocków, na przykład pompę, a później tę pompę
programują, żeby
móc ją uruchomić
– tłumaczy prowadząca zajęcia
Monika Nawrat. –

Zajęcia w DOK-u Kończyce

Muzeum Miejskie zaprosiło na wystawę szopek krakowskich
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Ciekawostki związane z karnawałem
i Bożym Narodzeniem przybliżali w tym
roku pracownicy Muzeum Miejskiego.
– Przychodzą dzieci w wieku od pięciu lat
wzwyż. Specjalnie na ferie przedłużyliśmy
wystawę szopek, ponieważ cieszyła się
ogromnym powodzeniem. Mamy też zajęcia, podczas których dzieci tworzą karnawałowe maski – mówi Dorota Kuder
z Muzeum Miejskiego.
W zajęciach wzięła udział m.in. grupa
dzieci z Pawłowa. – Tu jest bardzo fajnie. Wcześniej chodziłem na sanki, a teraz
mogę się czegoś ciekawego dowiedzieć
i spędzić czas z kolegami – przekonywał
Adrian. – Na mnie największe wrażenie
zrobiły mechanizmy w szopkach – opowiadał Bartek.
Park 12C Sztolni Królowa Luiza zaprosił na warsztaty „Politechnika Młodego
Górnika”. Zajęcia okazały się strzałem
w dziesiątkę i przyciągnęły uwagę nie
tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, którzy bawili się równie dobrze,
jak ich pociechy. – Przede wszystkim
chcieliśmy pokazać, że komputer służy
nie tylko do grania czy oglądania filmów.
Mamy tu zajęcia z programowania. Dzieci

Jest też część związana z chemią i fizyką.
Chcemy pokazać, że te dwa przedmioty
nie są wcale takie straszne – dodaje.
– Przyjechałem tu z mamą i młodszym bratem. Mama stara się nam zorganizować
ferie w taki sposób, żebyśmy coś zwiedzili,
zobaczyli coś ciekawego. Nie wiedziałem,
że można zrobić robota wielkości psa, który będzie chodził i który ma czujniki ruchu
oraz koloru i który nie wejdzie w żadną
przeszkodę – zachwycał się Szymon.
– Wszystkie rzeczy są tu dla mnie ciekawe. W jednej z pracowni mogłem zagrać
w piłkę nożną robotami i zobaczyć drukarkę 3d. Takie zajęcia to świetny sposób
na spędzenie ferii – przekonywał jego
brat, Marcel.
Wiele atrakcji przygotował także Miejski
Ośrodek Kultury oraz jego dzielnicowe
placówki. Były warsztaty artystyczne
„Malarskie abstrakcje” oraz połączone
ze spektaklem „Pan Antenka i srebrny
kubraczek” warsztaty teatralne. – Przygotowaliśmy między innymi pokaz czarodziejskiej chemii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zumby
foto:
Jerz
yP
rzy
i wyjazd do muzeum. Dzieci
by
sz
rysują, malują, lepią prace z masy solnej. Ozdabiamy też pierniczki,
które potem będzie
można zjeść – wyliczała
Czesława
Kowalczyk z DOK-u
w Kończycach.

MM

wokół nas
Zabrze od lat zacieśnia współpracę z miastami we Francji i w Niemczech

Dziesięciu dramaturgów z pięciu francuskojęzycznych krajów
przyjechało pod koniec stycznia do Zabrza, by poznać historię naszego miasta. Efektem wizyty mają być napisane przez
nich krótkie sztuki dla młodych artystów. Przedstawiciele naszego miasta uczestniczyli z kolei w styczniowych uroczystościach z okazji wyboru Essen na Zieloną Stolicę Europy 2017.
Do Zabrza przyjechali twórcy z Francji,
Belgii, Szwajcarii, Kanady i Kamerunu.
Wizyta została zorganizowana w ramach
projektu zainicjowanego przez Międzynarodowe Centrum Teatru Francuskojęzycznego w Polsce. Jego celem jest
rozwój nauczania języka francuskiego
poprzez wystawianie sztuk napisanych
w tym języku.
– Młodzież zawsze miała problem z brakiem odpowiednich dla niej tekstów. Chodzi
o długość czy tematykę. Młodzi ludzie wystawiali sztuki klasyczne, które nie do końca do
nich przemawiały. Zdecydowaliśmy więc, że
będziemy pisać dla nich sztuki i wybraliśmy
formułę „Dziesięć na dziesięć”. Przywozimy
dziesięciu autorów francuskojęzycznych na
dziesięć dni i prosimy, żeby napisali dziesięć
sztuk, po dziesięć stron, dla dziesięciu postaci – tłumaczy Jan Nowak, dyrektor Międzynarodowego Centrum Teatru Francuskojęzycznego.
Młodzi dramaturdzy odwiedzili m.in.
kompleks Sztolnia Królowa Luiza, Dom
Muzyki i Tańca, kościół św. Józefa, Zandkę, Arenę Zabrze i Teatr Nowy. Spotkali
się także z uczniami kilku zabrzańskich
szkół. – Przyjeżdżając tu, wiedzieliśmy dla
kogo i w jakim formacie będziemy pisać
sztuki. Miałam pewne pomysły, ale po tych

kilku dniach w Zabrzu mam wszystko w głowie przewrócone do góry nogami – przyznaje Eva Bondon z Francji.
– Wiedziałem, że to miasto z górniczą historią, więc pewnie moja sztuka będzie w jakiś
sposób związana z górnictwem – mówi
Merlin Vervaet z Belgii. – Chciałbym napisać sztukę w taki sposób, by młodzi ludzie
mieli ochotę ją grać, bo przecież głównie dla
nich tu jesteśmy – dodaje.
– Ten projekt jest istotny w wymiarze kulturalnym, ale ma także znaczenie, jeśli chodzi
o zbliżenie naszych krajów, co przyczynia
się do tworzenia wspólnego, europejskiego

foto: Jerzy Przybysz

W uroczystościach w Essen uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

domu – zwraca uwagę prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, która w styczniu, na zaproszenie nadburmistrza Essen
Thomasa Kufena, uczestniczyła w uroczystościach z okazji wyboru Essen na Zieloną Stolicę Europy 2017. – Podjęte w ostatnich latach działania sprawiły, że Essen,
które przed laty utożsamiane było głównie
z przemysłem ciężkim, jest dziś postrzegane jako najbardziej zielone miasto nie tylko
w Północnej Nadrenii-Westfalii. Na to wyróżnienie z pewnością złożyły się liczne projekty
realizowane w zakresie ekologii, efektywności energetycznej czy rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Essen pokazuje, jak w procesie
zrównoważonego rozwoju zwracać uwagę
na aspekty ekologii. Tym samym jest źródłem inspiracji i dobrych praktyk – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Zielona Stolica Europy to wyróżnienie
przyznawane od 2008 r. przez Komisję
Europejską miastu, które w procesie
zrównoważonego rozwoju kładzie nacisk
na ochronę środowiska. W uroczystościach uczestniczył m.in. Karmenu Vella,
Europejski Komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.

GOR, WG

W Parku Techniki Wojskowej

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Wśród europejskich przyjaciół

Uczestnicy projektu odwiedzili m.in. kościół św. Józefa
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Komisja Budżetu i Inwestycji
9.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
16.02 godz. 16.00 – Muzeum
Górnictwa Węglowego – realizacja
inwestycji i plany na przyszłość;
turystyka poprzemysłowa.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
7.02 godz. 16.00 – analiza i skutki
abolicji czynszowej.
9.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
8.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
15.02 godz. 16.00 – Muzeum Miejskie – działalność statutowa, udostępnianie zbiorów, plany rozwoju;
zabrzańskie ulice wobec ustawy
dekomunizacyjnej.
Komisja Oświaty i Wychowania
1.02 godz. 16.00 – projekt dostosowania sieci szkół do zmiany struktury szkolnej w okresie przejściowym,
jak i po roku 2019.
8.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
6.02 godz. 16.30 – plan zagospodarowania „kwartału kupieckiego”
między placem Dworcowym, ul.
Dworcową a ulicą Wolności.
9.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
6.02 godz. 15.00 – ocena stanu
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz
funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Zabrzu.
8.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
9.02 godz. 14.30 – ocena działalności Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości; sprawy
organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
8.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
16.02 godz. 16.00 – Muzeum
Górnictwa Węglowego – realizacja
inwestycji i plany na przyszłość;
turystyka poprzemysłowa.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
9.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
16.02 godz. 17.30 – ekonomia społeczna – przedsiębiorstwa socjalne jako forma pośrednia między
działalnością pozabiznesową a taką,
której głównym celem jest pomnażanie zysków.
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Za nami styczniowa sesja Rady Miasta

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

W styczniu radni przyjęli ponad 20 uchwał

Nowe statuty dla dzielnic
Ponad 20 uchwał przyjęli radni podczas styczniowej sesji Rady
Miasta. Większość z nich dotyczyła nadania nowych statutów
dzielnicom. Wybory do ich rad czekają nas już niebawem.

Nowe statuty otrzymały wszystkie z 18
dzielnic naszego miasta. – Chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy od lutego ubiegłego roku
uczestniczyli w pracach zespołu powołanego w sprawie statutów. Dzięki ich wysiłkowi mogliśmy je dziś przegłosować –
podkreślał radny Joachim Wienchor.
Podczas sesji radni przyjęli uchwałę
aprobującą udział Zabrza w zewnętrznych konkursach umożliwiających pozyskanie dofinansowania zarówno ze
środków krajowych, jak i zagranicznych
na lata 2014–2023. Jednocześnie upoważnili prezydenta miasta do zatwierdzania zgłoszonych projektów.
Określono także wysokość opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto, w czasie przekraczającym pięć godzin bezpłatnego
nauczania dziennie. Przyjęto stawkę
w wysokości 1 zł za godzinę zajęć na
jedno dziecko w wieku do pięciu lat.
Radni przyjęli listę osób upoważnionych
do pobierania w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego oraz opłaty targowej.
Nie zgodzili się na otwarcie w mieście
kasyna.

WG
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Usłyszane na sesji:
– Dobrze by było, żeby w tych otworach
na pulpicie były kable do ładowania
tabletów.
– Proszę mi nie wciskać w mój mózg
czegoś, czego mój mózg nie przetwarza.

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

Luty
2 (czw.) 	Dariusz Walerjański
6 (pn.)
Czesława Kowalczyk
	Damian Trześniewski
	Antoni Strzoda
Rafał Marek
Przemysław Juroszek
9 (czw.) 	Krzysztof Partuś
Bogusław Znyk
13 (pn.) Borys Borówka
16 (czw.) 	Elżbieta Adach
20 (pn.) 	Dariusz Walerjański
	Łucja Chrzęstek-Bar
Janusz Bieniek
23 (czw.) 	Alojzy Cieśla
Brygida Sarad
27 (pn.) Jan Dąbrowski
	Mirosław Dynak
Joachim Wienchor

wokół nas
W marcu wybierzemy przedstawicieli do 18 rad dzielnic

Dzielnicowe wybory tuż, tuż
Jak głosujemy?
Głosujemy stawiając znak „X”
w kratce obok nazwiska kandydata. Aby głos był ważny,
należy wskazać liczbę
kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów
w danej radzie. Głos jest
nieważny, jeśli nie wskażemy
żadnego z kandydatów lub
gdy liczba wskazanych kandydatów jest większa od liczby
mandatów do obsadzenia.

Do 13 lutego Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków rad dzielnic. Głosowanie
zaplanowano na 19 marca.
Łącznie mieszkańcy wybiorą
282 swoich przedstawicieli.
– Podział na obwody głosowania tworzony
w celu przeprowadzenia wyborów do rad
dzielnic różni się od stałego podziału miasta podczas wyborów parlamentarnych.
W dzielnicach utworzono obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców.
Szczegółowe informacje dotyczące podziału
miasta na obwody do głosowania oraz siedzib komisji można znaleźć w obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej – wyjaśnia
Aleksandra Jurecka, naczelnik Biura Rady
Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Zgłoszenia kandydatów na dzielnico-

Warto wiedzieć!
Osoby niepełnosprawne
wraz z opiekunami mogą
skorzystać z możliwości
przewiezienia do lokali
obwodowych komisji
wyborczych w godzinach
od 10 do 16. Zainteresowani
wyborcy proszeni są o kontakt
telefoniczny pod numerem
605 045 781 lub 691 686 328.

Kiedy głosujemy?

w lokalnych potrzebach. Dzięki temu do
prezydenta miasta i radnych szybciej mogą
docierać informacje dotyczące spraw,
którymi żyją mieszkańcy danej dzielnicy –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 
WG

19 marca 2017 r.
godz. 8.00-17.00
wych radnych przyjmowane są przez
Miejską Komisję Wyborczą do 13 lutego
2017 r., do godziny 18. Kandydaci muszą
przedstawić listę z co najmniej 50 podpisami popierających ich osób. Wyborca
może udzielić poparcia dowolnej liczbie
list kandydatów.
Informacje o zarejestrowanych kandydatach zostaną podane do publicznej
wiadomości najpóźniej 1 marca. Będzie
można je znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na plakatach. Uprawnionych do głosowania
w zbliżających się wyborach jest ponad
130 tysięcy mieszkańców.
– Przed nami bardzo ważny dla mieszkańców Zabrza dzień – wybory do rad dzielnic.
Zachęcam wszystkich zabrzan do głosowania. Istotne jest, by do rad dzielnic dostały
się osoby prężne i dobrze zorientowane

takie są liczby:

18

rad dzielnic funkcjonuje
w Zabrzu

21

członków mają dwie z nich
(Centrum Południe
i Centrum Północ)

15

członków ma szesnaście z nich

282

osoby zasiadają łącznie
w radach dzielnic

Sprawdź, gdzie głosować!
Granice obwodów głosowania i siedziby lokali wyborczych w wyborach do rad
dzielnic różnią się od znanych np. z wyborów do parlamentu. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych obwodów można znaleźć w obwieszczeniu
Miejskiej Komisji Wyborczej oraz na stronie internetowej www.um.zabrze.pl.
Informacje w sprawie wyborów można uzyskać pod numerem telefonu
32 273 97 03 w godzinach 7.30-15.30.
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Zakończyła się termomodernizacja Przedszkola nr 38 na Helence

foto: UM Zabrze

Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności taneczne

Wyjątkowy prezent otrzymało na swoje 30. urodziny Przedszkole nr 38 na
Helence. Podczas obchodów jubileuszu
placówka zaprezentowała się w całkowicie nowych szatach. Zakończyła się bowiem
gruntowna termomodernizacja budynku.

foto: UM Zabrze

– Nasze przedszkole jest teraz bardzo kolorowe i mamy bardzo fajne panie – mówią
zadowolone maluchy.
– Przedszkole stało się
perełką naszej dzielnicy.
Zachwycone są dzieci,
rodzice i nawet osoby,
które przechodzą obok
budynku – podkreśla
Mariola Gabzdyl, dyrektor Przedszkola nr 38.
Prace termomodernizacyjne trwały nieco ponad pół roku. Objęły wymianę instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu.

– Można powiedzieć, że
na swój jubileusz przedszkole dostało prezent,
jakim jest nowa szata
– uśmiecha się Izabela
Jany, jedna z nauczycielek. – Przedszkole jest
piękne, kolorowe, tęczowe. Stało się ozdobą całego naszego osiedla. Świetnie się tu
pracuje – dodaje.
Remont przedszkola został wykonany
w ramach prowadzonego od 2007 r.
foto:
UM
Zab
rze
programu termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej. Objął on już ponad 60
budynków. Połowa z nich to
właśnie szkoły i przedszkola.
Realizowany przez samorząd
przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program pochłonął do tej
pory około 90 mln zł. Obecnie
„Dziewczynka z zapałkami”
prace trwają w Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej
nr 1 oraz Przedszkolach nr 6 i 45. Mają
się zakończyć w połowie roku. 
GOR

Dodatkowo zagospodarowany został
teren wokół budynku, wyremontowano schody zewnętrzne oraz wentylację
kuchni. Prace pochłonęły ogółem około
800 tys. zł. Na ich realizację samorząd
pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zakończenie remontu zbiegło się w czasie z jubileuszem 30-lecia istnienia
placówki w obecnym miejscu. Przedstawienie z okazji urodzin przedszkola
przygotowali... rodzice maluchów, którzy
zaprezentowali „Dziewczynkę z zapałkami”. Swoje umiejętności muzyczne i taneczne pokazały również przedszkolaki.

foto: UM Zabrze

Prezent na okrągły jubileusz

takie są liczby:

66

budynków objął do tej pory
realizowany w Zabrzu od 2007 r.
program termomodernizacji
obiektów użyteczności
publicznej

90,9 mln zł

to dotychczasowa
wartość programu

foto: UM Zabrze

12

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2017

wokół nas
Odwiedziliśmy maluchy z Przedszkola nr 33
im. Majki Jeżowskiej

Kochamy Was,
Babciu i Dziadku!

foto: Jerzy Przybysz

Są zawsze blisko i bez nich nie wyobrażamy
sobie rodzinnego życia. Babcie i dziadkowie
w styczniu obchodzili swoje święto. O to, dlaczego i za co ich kochamy, zapytaliśmy dzieci
z Przedszkola nr 33 im. Majki Jeżowskiej.
Krzyś, 6 lat

Julka, 6 lat

Nadia, 5 lat

– Moja babcia Ela
jest mądra, wesoła
i lubi się ze mną
bawić. Pozwala mi
na wiele rzeczy i nie
krzyczy. Z babcią to
najbardziej lubię piec.
Pieczemy moje ulubione ciastka z cukrem. Mam też dziadka
Bogdana, z którym robię fajne rzeczy, na
przykład naprawiamy coś razem, bo dziadek lubi majsterkować. Zabiera mnie też
na spacery, chodzimy do parku. Z okazji
ich święta dałem im laurki, kwiatki i kolorowanki. Cieszyli się z tego prezentu.
Bardzo ich kocham.

– Moja babcia
chodzi w bluzkach
i spodniach, a mój
dziadek w różnych
swetrach i koszulach.
Jak przychodzę do
babci Ali, jest dla mnie
bardzo miła. Daje
różne słodycze i bawimy się w chowanego. Dużo się uśmiecha. Dziadek Tomek
jest lekarzem i dużo pracuje. A jak się już
spotkamy, to lubimy sobie pogadać. Pyta
mnie, co w przedszkolu, a ja mu opowiadam. Na Dzień Babci i Dziadka dałam im
torebkę z papieru, którą sama zrobiłam,
a w środku były słodycze. Kocham babcię
Alę i dziadka Tomka za to, że są dobrzy
i mili dla mnie.

– Zaśpiewałam dziadkom piosenkę i zaprosiłam ich do przedszkola
na ciasteczka. Zrobiłam
też laurkę. Dla babci
taki fartuszek, a dla
dziadka kokardę. Ja
mam dwie babcie. Babcię Alinę i babcię Anię. Babcia Alina jest fajna
i pracuje tam, gdzie się robi jedzenie. Dużo
gotuje. Babcia Ania robi długopisy. Obie są
wesołe, tylko babcia Alina ma zakręcone
włosy, a babcia Ania nie. Inaczej się ubierają, ale obie się ze mną bawią. Mam też
dziadka Mariana i dziadka Jaśka. Dziadek
Marian zawsze idzie do pracy, ale nie wiem
gdzie. A dziadek Jasiek karmi zwierzęta i się
nimi opiekuje, bo ma je na podwórku. Dzieci
lubią dziadków za to, że są kochani, gotują,
bawią się z nami.

– Dziadkowie mieli
ostatnio swoje święto.
Podarowałam im
laurki. Cieszyli się
bardzo. Dużo czasu
spędzam z dziadkami,
bo mama chodzi do
pracy i babcia się
nami opiekuje. Dziadkowie mają dużo czasu, bo nie pracują.
Z babcią to w ogóle jest taka śmieszna
sprawa, że ona ma kilka imion:
Marianna, Marysia, a dla mnie jest
babcią Manią. Lubię, kiedy babcia mnie
przytula i się ze mną bawi w chowanego
albo w sklep. Czyta mi bajki, opowiada
różne historie i rysuje. Kochana jest.
Mam też dziadka Kazika. On lubi sobie
pospać i dużo ogląda telewizji. Ale jak
przychodzimy, to trochę go rozruszamy
zawsze i bawi się z nami, a nawet uczy
nas literek. Dziadkowie są kochani,
a dzieci je za to kochają.

Nikodem, 6 lat
– Mam babcię Asię
i ciocię-babcię Ewę.
Jak przychodzę do
cioci-babci Ewy,
to gramy w taką fajną
grę. Muszą być trzy
kształty w tych samych kolorach i wtedy
one wybuchają i przychodzą nowe. Babcia Asia nie lubi grać,
ale lubi kupować mi gazety. Teraz umiem
już sam czytać, ale wcześniej, jak byłem
mały, to mi czytała. Babcia jest bardzo
wesoła i bardzo się cieszy, jak mnie widzi.
Dziadek Józek to lubi grać w tysiąca
i w baśkę z Tomkiem, moim kuzynem.
I jeszcze z tatą i wujkiem. Dziadek Mirek
lubi dużo spać. Dziadkowie się o mnie
troszczą. Za to ich kocham i myślę, że
naprawdę fajnie jest mieć babcie
i dziadków, bo wtedy ma się większą
rodzinę i jest weselej.

Lena, 5 lat
– Moja babcia
ma na imię Maja,
a dziadek Zbyszek.
Jest kochana. Kupuje
mi lizaki i wychodzi
ze mną i z moją
młodszą siostrzyczką
na spacery. Kupuje
nam też różne jogurciki i chodzi z nami do
parku. Dziadek się z nami droczy. Lubi się
wygłupiać. Oglądamy z nimi bajki, jemy
obiady, a babcia daje nam owoce. Nie
krzyczą. To ważne.
Na Dzień Babci i Dziadka dałam im kwiaty,
czekoladę i laurkę. Kocham ich za to,
że oni mnie kochają i mi to pokazują.
Najbardziej lubię się bawić z babcią,
bo dziadek to ciągle ogląda jakieś filmy
i ciężko go namówić do zabawy.
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Kalina, 6 lat

wokół nas
Za nami 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Na ulice Zabrza wyruszyło kilkuset wolontariuszy

foto: Jerzy Przybysz

Na ponad 62 mln zł zatrzymał się licznik pieniędzy zebranych podczas zorganizowanego 15 stycznia 25. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. To już rekord, a przecież wiele aukcji nadal
trwało. Swoje serca i portfele otworzyli szeroko także zabrzanie.
Na ulicach naszego miasta kwestowało kilkuset wolontariuszy.

Najmłodsi chętnie wrzucali datki do puszek

– Zawsze wspomagamy Orkiestrę finansowo. To bardzo ważna inicjatywa. Mamy trójkę dzieci. Starsze na szczęście nie musiały
nigdy korzystać z takiego sprzętu, natomiast nasz najmłodszy synek Miłosz często
choruje. Zdarzało się, że był badany właśnie
sprzętem, który został sfinansowany dzięki
Orkiestrze. Popieramy WOŚP całym sercem
– mówią Dorota i Grzegorz Doroszowie.
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Zdarzało się, że na ulicach kwestowano całymi rodzinami. W taki sposób
w styczniowe granie włączyła się Iza Jonca z 17-letnią córką Angeliką i 12-letnim
synem Kacprem. – Można powiedzieć, że
szpital to nasz drugi dom. Syn był wcześniakiem, od urodzenia poważnie choruje,
dlatego wielokrotnie zdarzało się i zdarza,
że korzysta ze sprzętu zakupionego dzięki
Orkiestrze. WOŚP robi wiele dobrego. Sprzętu cały czas brakuje, a dzięki takim akcjom
można w jakiś sposób te braki nadrabiać.
Do udziału w kwestowaniu namówił nas
Kacper. Wielokrotnie pytał, widząc serduszka naklejone na szpitalnym sprzęcie, co to
takiego. W tym roku dorósł do tego, by wesprzeć Orkiestrę jako wolontariusz. Chciał się
w ten sposób zrewanżować i podziękować
za dobro, które dzięki temu sprzętowi otrzymał – uśmiecha się pani Iza.
W Zabrzu wolontariusze WOŚP zebrali około 100 tys. zł. Kwota zgromadzona
w całej Polsce przekroczyła 15 stycznia
62 mln zł. Ostateczną, po zakończeniu
wszystkich aukcji, poznamy w marcu. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie oddziałów pediatrycznych i zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.
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– 25 lat grania Orkiestry to poważna część
historii Polski. Przez ten okres pomogliśmy
praktycznie każdemu szpitalowi w naszym
kraju. To, że Orkiestra działa, i to z tak
dużą skutecznością, to oczywiście zasługa
wszystkich darczyńców, to efekt każdego
grosza wrzuconego do puszki. Nie boję
się użyć stwierdzenia, że Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy to wspólne dobro
wszystkich Polaków, także tych mieszkających za granicą, bo przecież wiele sztabów
gra także na obczyźnie – podkreśla Jerzy
Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W Zabrzu imprezy wpisujące się w 25. Finał trwały od 13 do 15 stycznia. Na placu
Warszawskim zorganizowano zlot food
trucków pod hasłem „Food truck dla
WOŚP”. Były animacje, pokazy pierwszej pomocy i pojazdów militarnych. Nie
zabrakło też muzycznych akcentów. Dla
mieszkańców zagrali m.in. legendarny
zespół Kaliber 44 i DJ Andrew Martinez.
W tym roku po raz pierwszy w naszym
mieście w WOŚP można było się włączyć na sportowo. Odbył się bowiem
I Zabrzański Bieg Orkiestrowy. Wzięło
w nim udział około dwustu osób w różnym wieku. Uczestnicy pobiegli na dystansie trzech kilometrów. – Aktywność
sportowa jest najlepszą formą rozrywki,
dlatego jeśli jeszcze można w ten sposób
pomóc, to jest to najlepsze, co może być
– mówił Paweł Beniowski ze Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota
Zjednoczonych Sił”. Orkiestrowe imprezy w naszym mieście zwieńczyło tradycyjne „Światełko do Nieba”, czyli pokaz
sztucznych ogni. 
MM
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Rekordowa zbiórka na ćwierćwiecze

Iza Jonca z dziećmi Angeliką i Kacprem

wokół nas
Kolejny pracodawca pomoże w kształceniu uczniów szkół zawodowych

Hybrydy (i nie tylko) bez tajemnic

foto: UM Zabrze

Z unijnym wsparciem

Umowę podpisują prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i prezes Andrzej Nowakowski

Firma Toyota JA-NOW-AN to kolejny pracodawca, który zawarł
umowę o współpracy z zabrzańskim samorządem. W jej efekcie
w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
powstanie nowoczesna pracownia, w której uczyć się będą
przyszli mechanicy samochodowi. Wcześniej uruchomiono tu
m.in. halę obrabiarek sterowanych numerycznie.
brydowy, który na potrzeby kształcenia
dostarczy firma Toyota JA-NOW-AN. Jej
przedstawiciele podpisali 10 stycznia umowę o współpracy z zabrzańskim samorządem. – Na obecnym etapie konsultujemy ze
szkołą wyposażenie hali. We wrześniu, czyli
na początku następnego roku szkolnego,
przekażemy placówce nowy samochód hybrydowy, na którym uczniowie będą mogli
przeprowadzać wszystkie możliwe testy
i uczyć się technologii hybrydowej – mówi
Andrzej Nowakowski, prezes firmy.
Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Zabrzu, podkreśla,

foto: UM Zabrze

– To będzie bardzo porządna pracownia samochodowa, a jedną z jej najważniejszych
zalet jest to, że będzie mogła być ośrodkiem
egzaminowania – zwraca uwagę Ryszard
Gruca, dyrektor Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. –
Do tej pory nasze pracownie samochodowe
znajdowały się w trzech różnych pomieszczeniach i nigdy nie mogliśmy stworzyć takiego stanowiska, żeby egzaminator mógł
jednocześnie oglądać pracę więcej niż jednej osoby – dodaje.
W nowej pracowni znajdzie się najnowocześniejszy sprzęt, w tym samochód hy-

W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie, dla których powstaje pracownia

Zabrzański samorząd konsekwentnie
stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego. Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku pozyskał na ten cel aż 7,5 mln zł
unijnego dofinansowania. Realizowany dzięki temu wsparciu program objął kilkanaście szkół. W ramach projektu przewidziano m.in. zorganizowanie
praktyk i staży u pracodawców dla
597 uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116
nauczycieli kształcenia zawodowego
oraz wdrożenie innowacyjnych form
kształcenia. Zaplanowano także doposażenie pracowni zawodowych tak,
aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców. Program realizowany będzie
do września 2019 r.

że samorząd konsekwentnie poszukuje
wśród pracodawców nowych partnerów.
– Staramy się rozwijać tę współpracę na bazie hali nowych technologii. Rynek pracy dynamicznie się rozwija i musimy tak kształcić
młodych ludzi, by sprostać tym wyzwaniom
– podkreśla naczelnik Ewa Wolnica.
Z nowej pracowni cieszą się już uczniowie
Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu. – Do tej pory nie miałem
kontaktu z samochodami hybrydowymi. Na
pewno będę chciał je lepiej poznać – mówi
Marcin Waniek, jeden z uczniów.
– Dzięki tej pracowni na pewno będziemy lepiej przygotowani do wykonywania zawodu,
a to pomoże w znalezieniu pracy – dodaje
Dominik Szymański.
– Nasi uczniowie, często nie będąc jeszcze
absolwentami, mają już propozycje zatrudnienia. To jest bardzo ważne. Ci młodzi ludzie, wchodząc na rynek pracy, już są konkurencyjni. Po to te nasze wysiłki i tworzenie
podwalin pod dobrą edukację – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Andrzej Nowakowski zwraca uwagę, że
absolwenci, którzy będą nabierać doświadczenia dzięki nowej pracowni, nie
muszą być jedynie mechanikami samochodowymi. – Taki pracownik może być mechanikiem, ale również elektrykiem, doradcą
serwisowym czy mistrzem serwisu. Na rynku
pracy brakuje wykwalifikowanego personelu, a nabyta tu wiedza umożliwia pracę na
różnych stanowiskach – podsumowuje Andrzej Nowakowski. 
GOR
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wokół nas
Ostatnia z zabrzańskich kopalń zakończyła wydobycie

foto: UM Zabrze

Ostatnia szychta w „Makoszowach”

Kopalnia „Makoszowy” została zamknięta po 110 latach funkcjonowania

Jej początki sięgają 1890 roku. W latach 80. ubiegłego wieku
zatrudniała dziesięć tysięcy ludzi, a wydobycie przekraczało pięć
milionów ton. Pod koniec 2016 roku z tej rzeszy pracowników zostało 1300 osób. W tym gronie są ci, którzy w kopalni „Makoszowy”
zjechali na symboliczną, pożegnalną szychtę...
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Ostatnie odbicie przy wyjściu...

Dla górników związanych od lat z kopalnią to trudne dni
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– Kopalnia „Makoszowy” to historia czterech pokoleń ludzi żyjących na tym terenie. To historia małej, na wskroś rolniczej wsi, która wraz z powstaniem
nowego zakładu, postępującą za
tym elektryfikacją, zaczęła się intensywnie rozwijać. Dziś, patrząc
wstecz, trudno się oswoić z myślą,
że kopalnia została zamknięta
– mówi zabrzański historyk Dariusz Walerjański.
Początki kopalni „Makoszowy” sięgają 1890 r., kiedy przez wyrobiska
prowadzone pod ziemią na zachód od
kopalni „Guido” rozpoznano rezerwowe pola górnicze. W 1900 r. rozpoczęła
się tam budowa szybów. Wkrótce potem „Makoszowy” stały się samodzielną kopalnią, gdzie wydobycie węgla
rozpoczęto wiosną 1906 r. Rekordową
wielkość wydobycia zakład osiągnął
w 1988 r. Wydobyto wówczas ponad
pięć milionów ton węgla, przy zatrudnieniu rzędu 10 tysięcy osób.
Od 1993 r. „Makoszowy” należały do
Gliwickiej Spółki Węglowej, a od 2003 r.
do Kompanii Węglowej. 1 lipca 2005 r.
kopalnię połączono z gliwicką „Sośni-

cą”, by po 10 latach ponownie rozdzielić
obydwa zakłady. Wiosną 2015 r. „Makoszowy” znalazły się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, gdzie były jedyną kopalnią nadal wydobywającą węgiel.
Walka o utrzymanie kopalni „Makoszowy” trwała od wielu miesięcy. Mocno
zaangażował się w nią lokalny samorząd. Przedstawiciele SRK wskazywali jednak, że kopalnia przynosi straty,
a potencjalny inwestor musiałby zwrócić całą przyznaną zakładowi pomoc
publiczną. Do wrześniowego przetargu
stanął jeden podmiot, który jednak nie
spełnił wymaganych warunków.
– Gospodarczo to jedna z lepszych kopalń
na Śląsku. Jeżeli zmieni się nastawienie
członków rządu do tego zakładu, to może
zaczniemy jeszcze ponownie funkcjonować, przywracając miejsca pracy w naszym mieście. Wiem, że kopalnia może
funkcjonować bez dopłat. Są rynki zbytu,
dlaczego więc nie miałaby dalej istnieć? –
mówi Andrzej Chwiluk, przewodniczący
Związku Zawodowego Górników w Polsce w kopalni „Makoszowy”.
Aktualnie trwają przygotowania do prac
związanych z likwidacją zakładu. Później ruszyć ma demontaż podziemnych
urządzeń, a także przygotowania do likwidacji wyrobisk. Proces może potrwać
nawet dwa lata. Przy likwidacji zakładu
zatrudnionych ma być ponad trzysta
osób. Pozostali górnicy otrzymali propozycje przejścia do innych kopalń.

WG

wokół nas
Na budowie nowej elektrociepłowni Fortum zainstalowano kluczowy element kotła

Na ścianie walczaka zgodnie z tradycją rozbito butelkę szampana

foto: Igor Cieślicki

Waży ponad 40 ton i ma na imię Piotr. Na budowie nowej
elektrociepłowni Fortum w Zabrzu podwieszony został
w styczniu walczak, kluczowy element kotła, w którym następuje rozdzielenie pary wodnej od wody. Chwilę wcześniej
urządzenie przeszło tradycyjny chrzest.

Element nazwano imieniem dyr. Piotra Górnika

Ważący ponad 40 ton cylindryczny
zbiornik został 23 stycznia zamontowany na wysokości 46 metrów. – Budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu
to największy dotychczasowy projekt
Fortum w Polsce. Nowoczesny zakład zapewni mieszkańcom pewne i bezpieczne
dostawy ekologicznego ciepła sieciowego i przyczyni się do poprawy jakości
powietrza w regionie. Cieszy nas fakt, że
prace przebiegają z zachowaniem najwyż-

szych standardów bezpieczeństwa oraz
zgodnie z założonym harmonogramem –
mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji Fortum, którego imieniem nazwano
zamontowany właśnie element.
Na budowie nowej elektrociepłowni
równolegle prowadzone są również
inne prace. W połowie grudnia ubiegłego roku zamontowane zostały
zbiorniki paliwa, a już w styczniu rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej
oczyszczania spalin. Zgodnie z planem montaż kotła ma się ostatecznie
zakończyć w drugim kwartale 2017 r.
– Nowa elektrociepłownia będzie wykorzystywała niezwykle nowoczesny kocioł
wielopaliwowy, który zapewni nie tylko
bezpieczną produkcję ciepła sieciowego, ale również przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie. Urządzenie jest wyposażone w najnowsze
rozwiązania technologiczne, które zapewniają wysoką sprawność produkcji
i niezawodność. Podwieszenie i chrzest

walczaka są kamieniem milowym, który
przybliża nas do zakończenia budowy
kotła – mówi Jarosław Mlonka, prezes
firmy Amec Foster Wheeler, która jest
producentem kotła.
Równolegle Fortum kontynuuje prace
przy budowie 10-kilometrowego odcinka sieci ciepłowniczej Zabrze – Bytom. Dzięki niemu nowoczesna elektrociepłownia w Zabrzu będzie mogła
dostarczać ciepło sieciowe również do
mieszkańców Bytomia. Zgodnie z planem łączne nakłady Fortum na budowę nowych źródeł ciepła dla dwóch
śląskich miast do 2022 r. przekroczą
miliard złotych.
– Od wielu lat czekaliśmy na tę inwestycję i z radością patrzymy teraz na to, co
dzieje się na budowie. Bezpieczeństwo
energetyczne jest dla mieszkańców bardzo ważne. Ważne jest również to, żeby
było ono gwarantowane w przyjaźni
z naturą, a tutaj tak właśnie jest – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
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Walczak już na swoim miejscu

Zbiornik zamontowano na wysokości 46 metrów
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Dziesięć lauró

Najwyższe wyróżnienie odbiera abp Wiktor Skworc

Aż dziesięć osób i firm związanych z Zabrzem znalazło się
w gronie tegorocznych laureatów przyznawanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą Laurów Umiejętności i Kompetencji. Jubileuszowa 25. gala, podczas której wręczono statuetki, odbyła się 5 stycznia w siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
– XXV edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji jest najlepszym dowodem na to,
że w dzisiejszym świecie nie tylko wciąż
widoczna jest potrzeba autorytetów, ale –
co ważniejsze – nadal wśród nas obecne
są osoby, które na to zaszczytne miano
zasługują – podkreśla Tadeusz Donocik,
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach, która w tym roku uhonorowała ponad 70 osób, firm i instytucji.
Wśród laureatów sporą grupę stanowili
przedstawiciele Zabrza.
– To nagroda dla mnie, ale tak naprawdę
dla całej fundacji – podkreśla Jan Sarna,
dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, który otrzymał Platynowy Laur.
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Dyrektor Bartłomiej Szewczyk

– Najbardziej raduje mnie to, że zostaliśmy docenieni w kategorii „Pro
publico bono” – dodaje.
Za wieloletnią działalność w zakresz Wójtowicz
sie profilaktyki i leczenia uzależ- Prezes Mariu
Dyrektor Jan Sarna
nień wyróżniony został Jan Szulik,
koordynator ds. społecznych i rozwią- czuje się uhozywania problemów uzależnień w Za- norowany. Każdy z nas czegoś takiego
brzu. – Nigdy w życiu nie pracowałem potrzebuje i myśląc w tych kategoriach,
po to, a przepracowałem już ponad 40 to bardzo zaszczytne wydarzenie – mówi
lat, by otrzymywać jakieś wyróżnienia czy prof. Maciej Misiołek, dziekan zabrzańzaszczyty. Natomiast jeśli ktoś moją dzia- skiego wydziału Śląskiego Uniwersytełalność zauważył i nagrodził, to bardzo tu Medycznego.
– To prestiżowa nagroda. Traktuję ją jako
cieszy – uśmiecha się Jan Szulik.
– To wyróżnienie staje się inspiracją dla wyróżnienie dla tych wszystkich, którzy
nas wszystkich, żebyśmy mogli jeszcze coś przyczynili się do stworzenia w Zabrzu
wartościowego zrobić. Poza tym człowiek kompleksu turystyki przemysłowej –
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ów dla Zabrza
Laureaci związani z Zabrzem:
Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
– Platynowy Laur „Pro publico bono”
Jan Szulik, koordynator ds. społecznych
i rozwiązywania problemów uzależnień
– Złoty Laur „Pro publico bono”
prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
– Platynowy Laur „Nauka i innowacyjność”
prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – Złoty Laur „Nauka i innowacyjność”
Alina Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Złoty Laur „Osoba lub instytucja
wspierająca rozwój gospodarki rynkowej
lub edukująca na potrzeby firm”
Włodzimierz Bosowski, prezes Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Złoty Laur
„Menedżer, lider społeczno-gospodarczy”

Dyrektor Alina Nowak

Laur odbiera Jan Szulik

zwraca uwagę Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego.
Najwyższe wyróżnienie, czyli Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, otrzymał w tym roku abp Wiktor
Skworc, metropolita katowicki. – Taka
była boża reżyseria i trzeba było podejmować wyzwania, które Pan Bóg przed
nami stawiał. Mam też świadomość, że
tu nie chodzi o osobę, tylko bardziej o Kościół na Śląsku, Kościół katolicki, o mo-

Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu – Złoty Laur „Menedżer,
lider społeczno-gospodarczy”

Prof. Maciej Misiołek

jego poprzednika także,
księdza arcybiskupa seniora Damiana
Zimonia – zaznacza abp Wiktor Skworc.
Specjalne podziękowanie i statuetkę
Orła Piastów Śląskich otrzymał Andrzej
Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. – Zawsze przy takich okazjach trzeba powiedzieć dwie rzeczy, które są banalne, ale zarazem prawdziwe.
Pierwsza z nich to to, że zawsze można
znaleźć kogoś godniejszego do wyróżnienia taką nagrodą. A druga, że samemu
się niczego nie osiągnie – podkreśla Andrzej Arendarski.
Kryształowym Laurem z Diamentem
za aktywność wypływającą z ewangelickiego etosu pracy i głębokiej chrześcijańskiej wiary uhonorowany został
biskup Jan Szarek. – Maksymą mojego
życia jest jeden wiersz z pieśni: „chciałbym być pożytkiem dla innych” i staram
się tym pożytkiem być – mówi duchowny.
Kryształowy Laur z Diamentem odebrał
także światowej sławy śpiewak operowy Piotr Beczała, który wystąpił podczas koncertu uświetniającego galę.

Marek Hawranek, ordynator Oddziału
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala
Miejskiego w Zabrzu – Złoty Laur „Medycyna i inżynieria biomedyczna”
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu
– Złoty Laur „Kultura”
ELZAB S.A. – Platynowy Laur „Za całokształt działalności”

– To dla mnie wielki honor. Kiedy zobaczyłem listę laureatów z poprzednich lat,
byłem pod ogromnym wrażeniem. Są tam
fantastyczni ludzie, których darzę wielkim szacunkiem. Znalezienie się w takim
gronie jest dla mnie dużym zaszczytem –
przyznaje Piotr Beczała.
– Podczas jubileuszowej gali mogliśmy
podziwiać wyjątkowo dużo nagrodzonych
zabrzan. Jestem z tego bardzo dumna.
To pokazuje aktywność naszego miasta
w wielu dziedzinach i to, jak ważną pozycję wypracowaliśmy sobie w aglomeracji
śląskiej – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

GOR
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wokół nas
26 stycznia obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Transplantologa

14-letnia Hania z mamą i profesorem Marianem Zembalą

Był 26 stycznia 1966 roku, gdy w Polsce wykonany został
pierwszy udany przeszczep nerki. W rocznicę tego wydarzenia
obchodzony jest w naszym kraju Dzień Transplantologa. Jak
ogromny postęp dokonał się na przestrzeni półwiecza w tej
gałęzi medycyny, mogliśmy się przekonać podczas spotkania
zorganizowanego w Śląskim Centrum Chorób Serca.
Hania miała dwa latka, kiedy zachorowała. Zaczęło się od złych wyników
badań krwi. Dziewczynka miała bardzo
wysoki poziom limfocytów. Lekarze
podejrzewali początkowo białaczkę. Tę
chorobę udało się wykluczyć, ale pod-

czas badań okazało się, że Hania ma
powiększone serce.
– Wtedy po raz pierwszy, od konsultanta wojewódzkiego, usłyszałam, że to jest
serce do przeszczepu – wspomina Monika Zaremba, mama Hani. – Zaczęło

się leczenie, jeżdżenie po różnych ośrodkach. W czwartym roku życia Hani został
wszczepiony rozrusznik serca, ale córka
słabła. Od kilku lat nie rosła, nie przybierała na wadze. Okazało się, że rozrusznik
pracuje za jej serce w stu procentach –
opowiada pani Monika.
W 2012 r. pochodząca z Opolszczyzny
Hania trafiła pod opiekę specjalistów
ze Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. Wiosną 2016 r. dziewczynka
trafiła na listę biorców. – Na początku
stycznia przyjechałyśmy do Zabrza na rutynowe trzydniowe badania. W nocy z 2
na 3 stycznia przyszła do nas lekarka z informacją, że jest serce dla Hani. Brakuje
mi słów, żeby opisać szok, w jakim wtedy
byłam – mówi Monika Zaremba.
Hania przyznaje, że gdy obudziła się po
operacji, wystraszyła się... bicia własnego serca. – Ono wcześniej biło bardzo
wolno. Po przeszczepie było zupełnie ina-

Patryk, sześć lat po przeszczepie serca

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Przestraszyło mnie... bicie własnego serca

takie są liczby:

102

transplantacje serca
wykonano w Polsce w 2016 r.

46

z nich przeprowadzono
w Zabrzu

35
19

z nich przeprowadzono
w Zabrzu
Marek Breguła był pierwszym pacjentem, któremu 15 lat temu przeszczepiono serce i płuca
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transplantacji płuc wykonano
w 2016 r. w Polsce
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Zagadnieniom dotyczącym m.in.
diagnostyki i leczenia udaru
mózgu, SM i padaczki poświęcona
będzie konferencja III Zabrzańskie
Dni Neurologii, która odbędzie się
w dniach 3-4 lutego 2017 r.
Przedsięwzięcie organizują Katedra
i Klinika Neurologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Śląski Oddział Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego.

foto: Igor Cieślicki

czej. Miałam wrażenie, że dudni tak, że
całe łóżko się trzęsie. To jest coś niesamowitego. Tyle lat na to czekałam – przyznaje 14-letnia dziś Hania. – Ja bardzo
lubię gotować. Zawsze marzyłam, żeby pójść do jakiegoś
programu kulinarnego,
ale to było niemożliwe, bo nie mogłam
biegać i siedzieć

Damian Król krótko po przeszczepie i dzisiaj

w tym gorącu. Teraz będę mogła to zrobić. Zawsze chciałam też tańczyć, tak jak
moje siostry. Teraz będę mogła. Na wuefie nie będę już musiała siedzieć na ławce. Chciałabym się nauczyć pływać. Przez
całe życie było tak, że większości rzeczy
nie mogłam robić. Teraz mogę wszystko
i z tego najbardziej się cieszę – uśmiecha
się Hania.
O tym, jak bardzo aktywnym można
być po przeszczepie, opowiadał 22-letni Patryk, który sześć lat temu dostał
nowe serce. Transplantacja okazała się
jedynym ratunkiem po komplikacjach
będących następstwem grypy. – Od
tego się zaczęło, bo kto by się przejmował grypą, jak ma się 16 lat. Grypa przeszła w zapalenie płuc. Leczyłem je, ale
nie odpuściłem obozu narciarskiego. To

mnie dobiło – wspomina Patryk. Dziś
nadal jego pasją jest sport. Chłopak
startuje w biegach, pływa, jeździ na rowerze i aktywnie uczestniczy w akcjach
pod hasłem „Tak dla transplantacji!”.
Damian ma dziś 37 lat. Sześć lat temu
był pierwszym pacjentem z mukowiscydozą, u którego wykonano przeszczep
płuc. Kiedyś męczyło go przygotowanie
kanapki. W ubiegłym roku przejechał na
rowerze 10 tysięcy kilometrów! Czuje się
świetnie. Podobnie, jak setki innych chorych, którzy żyją dzięki przeszczepowi.
– Nie wolno w 38-milionowym kraju ambitnych ludzi powiedzieć 30-, 40-, 50- czy
5-latkowi, że ma nieodwracalnie uszkodzony narząd i nie ma szans na uratowanie. To niemoralne, nieetyczne i niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy
medycznej.
Transplantologia
foto:
Igo
rC
ieś
lic
ki
pomaga ratować życie i jest
jak dekalog, który mówi,
że trzeba to zrobić. Niepodejmowanie takich
działań jest nie tylko
nieuzasadnione, ale
i niemoralne – podkreśla prof. Marian
Zembala, dyrektor
Śląskiego Centrum
Chorób Serca.
W spotkaniu uczestniczyła grupa młodych lekarzy. –
Pamiętajcie, musicie być lepsi od
nas. Inaczej nie ma postępu – mówił do
nich prof. Marian Zembala. – Ta praca
nie kończy się o 15. W sobotę pacjent jest
tak samo chory jak od poniedziałku do
piątku. Jedno uratowane życie daje niesamowitą energię i oznacza, że warto było
zostać lekarzem – podkreślał.
Ale nie zawsze się udaje. Julka nie doczekała przeszczepu. Zmarła, gdy miała
niespełna dwa latka. Nie przeżyła udaru. Jej mama, Monika Folga, przyznaje,
że w ciągu krótkiej chwili musiała zmienić swój sposób myślenia. Czekała na
serce dla córki, by nagle stanąć z mężem przed decyzją czy oddać narządy
Julki, by ratować życie innym.
– Ktoś mnie kiedyś zapytał czy zdaję sobie
sprawę, że ktoś musi umrzeć, żeby moje
dziecko mogło żyć. Nasze myślenie nie
powinno iść w tym kierunku. Spodobała
mi się bardzo przenośnia, jaką usłyszałam kiedyś od jednej z mam. Powiedziała,
że z przeszczepem jest jak z odpalaniem
świecy od tej, która już przygasa. Dla niej
nie ma już ratunku. Ale zanim zgaśnie,
można od niej odpalić kolejną świecę –
mówi Monika Folga. – Transplantacje to
temat, o którym musimy mówić. Czyjaś
tragedia może się bowiem przyczynić do

Śląskie Centrum
Chorób Serca w latach
1985–2016:

40 422

operacje serca
u dorosłych i dzieci

1046

transplantacji serca

143

transplantacje płuc
lub serca i płuc

uratowania innego życia. Mnie ta myśl,
w czasie kiedy Julcia umierała, bardzo pomogła – przyznaje pani Monika.
Od Julki nie pobrano ostatecznie narządów, ponieważ u dziewczynki doszło do
rozległej infekcji. Jej rodzice pokazali
jednak, że decyzja o oddaniu narządów,
choć niezwykle trudna i bolesna, jest
możliwa do podjęcia. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

III Zabrzańskie Dni Neurologii

Monika Folga, mama Julki

Warto wiedzieć
Śląska medycyna z powodzenie
reprezentuje wszystkie dziedziny
transplantologii (nerki, wątroba,
serce, płuca, trzustka, rogówka,
skóra, twarz, szpik).
Śląskie Centrum Chorób Serca
było pionierem m.in. w zakresie
transplantacji serca i płuc.
W sierpniu 2016 r. w Śląskim
Centrum Chorób Serca uratowano
dzięki transplantacjom 16 chorych.
To był rekordowy miesiąc.
Ponad 200 osób oczekuje
w tej chwili w Śląskim Centrum
Chorób Serca na przeszczep.
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Specjaliści z Wydziału Inżynierii Biomedycznej stworzyli wózek dla niepełnosprawnej suczki

Twórcy nietypowego wózka inwalidzkiego i Agnes

Agnes ma sterczące zabawnie uszy, ujmujące spojrzenie i... sparaliżowane wszystkie cztery łapy. Do tej pory samodzielnie nie mogła
się poruszać. To ma się zmienić za sprawą wózka inwalidzkiego,
jaki dla niepełnosprawnej suczki stworzyli studenci i pracownicy
Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Agnes trafiła do Polski wraz z kilkoma
innymi czworonogami z objętych działaniami wojennymi terenów Ukrainy.
Jest podopieczną Fundacji Węgielek.
Suczka choruje na polineuropatię, czyli zapalenie wielomięśniowe. Oznacza
to, że ma paraliż wszystkich kończyn.
Pomimo swych ograniczeń, jak podkreślają opiekunowie, jest bardzo pogodna
i dzielnie znosi zabiegi rehabilitacyjne.

– Bardzo wiele przeszła, a mimo to wykazuje ogromną odwagę i chęć życia. To niezwykle radosny psiak, który mimo swego
kalectwa jest samodzielny na tyle, na ile
potrafi – mówi Iwona Morozow z Fundacji Węgielek, która poszukiwała partnerów do skonstruowania dla Agnes
specjalnego wózka. Wyzwanie podjęli
specjaliści z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

– To aluminiowa rama z czterema kółkami
z systemem podwieszenia. Agnes z racji
swojego schorzenia nie może się poruszać
ani też stać. Zadaniem tego wózka jest
utrzymywanie jej na pewnej wysokości. Po
okresie rehabilitacji zakładamy, że piesek
będzie się poruszał samodzielnie – tłumaczy prof. Robert Michnik z Politechniki
Śląskiej.
Dr Kamil Joszko przyznaje, że najwięcej trudności sprawiło dopasowanie
wymiarów wózka do Agnes. – Zorganizowaliśmy kilka spotkań, na których
robiliśmy przymiarki. Musieliśmy też odpowiednio zaadaptować sprzęt laboratoryjny, ponieważ był on przystosowany do
wykonywania pomiarów ciała człowieka
– zwraca uwagę dr Kamil Joszko.
Agnes otrzymała swój wózek podczas
spotkania zorganizowanego na Wydziale Inżynierii Biomedycznej 12 stycznia. Suczka czeka teraz na nowy dom.
Fundacja zapewnia, że jeśli znajdą się
ludzie gotowi przygarnąć suczkę, będą
mogli liczyć na wsparcie podczas jej rehabilitacji. 
MM

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Agnes (prawie) stanęła na łapach

Suczce nie brakuje chęci życia

Na terenie Zabrza trwa akcja „Sprzątaj po swoim psie”

Pamiętaj o zdrowiu innych
Ma zwrócić uwagę na poważny problem, jaki stanowią psie odchody na skwerach, placach czy ulicach. Na terenie Zabrza trwa
akcja „Sprzątaj po swoim psie”.
Urząd Miejski w Zabrzu przypomina
o obowiązku sprzątania po swoim psie.
Psie odchody, umieszczone w torebce,
należy wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na śmieci lub pojemników na odpady
zmieszane. W ramach akcji „Sprzątaj po

22

swoim psie” na pojemnikach na odpady
zmieszane pojawiły się naklejki, a w wielu klatkach schodowych plakaty. Materiały edukacyjne dotrą również do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Naklejki, plakaty i materiały edukacyjne
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przygotowane na potrzeby akcji „Sprzątaj po swoim psie” przypominają, że to
właśnie na właścicielu psa spoczywa
obowiązek sprzątania nieczystości po
swoim pupilu. Zwracają też uwagę na
fakt, że gdy właściciel nie posprząta po
swoim psie, to naraża siebie i najbliższych na zakażenie pasożytami oraz
zakażenie bakteryjne. Z materiałów informacyjnych dowiemy się też, że obowiązuje zakaz wprowadzania psów na
tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
Warto pamiętać, że za nieposprzątanie
po swoim pupilu grozi grzywna w wysokości do 500 zł. 
GOR
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Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Obchodzony niedawno jubileusz 70-lecia Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców
to okazja, by przybliżyć sylwetki najbardziej zasłużonych,
znanych i najciekawszych zabrzańskich rzemieślników. Na
początek Ryszard Genge, Starszy Cechu, który od prawie półwiecza związany jest z branżą motoryzacyjną.
– W 1971 roku, po ukończeniu technikum,
zacząłem pracować w firmie Mototechnika. Przez ponad dwadzieścia lat zajmowałem się diagnostyką samochodową, aż
przyszedł w końcu pomysł i pojawiły się
możliwości, by pomyśleć o własnej działalności w tej branży – wspomina Ryszard
Genge, który w 1991 r. założył firmę Moto-Test, zajmującą się kompleksowymi
naprawami samochodów osobowych
i dostawczych.
Firma zatrudnia obecnie dwanaście
osób, spośród których siedem to jej wychowankowie. – Szkolenie przyszłych mechaników samochodowych zawsze było
ważnym elementem naszej działalności.
Obecnie uczy się u nas zawodu dwunastu
uczniów – mówi Ryszard Genge. – Staramy się nie tylko, by każdy nasz klient
wyjeżdżał od nas zadowolony, ale poczuwamy się również do swoistej misji pomagania młodym ludziom w ich zawodowym
starcie, w znalezieniu sobie profesji, którą
wykorzystają z pożytkiem w przyszłości.
Uważam, że taki uczeń musi mieć realne
wsparcie w konfrontacji z wymogami rynku pracy, przepisami, obowiązkami, ale
też i przywilejami. Policzyliśmy kiedyś, że
przez 25 lat działalności ponad sto osób
zaczęło swoją karierę zawodową właśnie

u nas. Nieraz ich teraz spotykam i miło widzieć, że to ukształtowani już ludzie i pracownicy – dodaje.
Od 2013 r. Ryszard Genge stoi na czele
Cechu Rzemieślników Małej i Średniej
Przedsiębiorczości
oraz
Pracodawców w Zabrzu. W organizacji dominują
obecnie dwie branże: motoryzacyjna
i fryzjerska. Są tu jednak także firmy budowlane, odzieżowe i spożywcze. – Dziś
mamy w naszym zrzeszeniu ponad stu
przedsiębiorców na co dzień korzystających z różnych form pomocy. Powoli, ale
systematycznie, ich przybywa, rośnie bo-

foto: Jerzy Przybysz

Ryszard Genge z Szablą Kilińskiego

wiem świadomość korzyści, jakie mają z tej
przynależności. Każdy z naszych członków
ma przede wszystkim możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach. Dotyczą one
między innymi rozliczeń z urzędem skarbowym, przepisów ZUS czy zmian w kodeksie
pracy. Ci, którzy z nich korzystali, chwalą
sobie pomoc Cechu i stale uczestniczą
w naszych spotkaniach – zwraca uwagę
Ryszard Genge.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą
się spotkania branżowe organizowane
pod szyldem Cechu. O swoich problemach, metodach ich rozwiązania dyskutowali ostatnio przedstawiciele zakładów fryzjerskich i motoryzacyjnych. Te
dyskusje to również możliwość wyrażania indywidualnych opinii o biznesie,
a także doskonała okazja do integracji
środowiska.
W ubiegłym roku Cech Rzemieślników
Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz
Pracodawców w Zabrzu otrzymał Złotą
Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Podczas zorganizowanej w Domu Muzyki i Tańca XXIII
Wielkiej Gali katowickiej Izby Rzemieślniczej Ryszard Genge otrzymał tradycyjną
Szablę Kilińskiego, czyli najwyższe odznaczenie rzemieślnicze. 
WG

W warsztacie pracuje dwanaście osób

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Szkolenie uczniów to nasza misja

Obecny Starszy Cechu prowadzi swój warsztat od 1991 r.
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foto: Igor Cieślicki

Już 1 stycznia na scenie Domu Muzyki i Tańca wystąpiła Filharmonia Zabrzańska

Na scenie, oprócz filharmoników i solistów, pojawili się tancerze

Koncertowo rozpoczęliśmy rok
Największe przeboje operetkowe usłyszeliśmy w Domu Muzyki
i Tańca podczas Koncertu Noworocznego. O wyjątkowe wrażenia artystyczne zadbali soliści, tancerze oraz muzycy Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej.

Koncerty Noworoczne Filharmonii Zabrzańskiej stały się już tradycją

24
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foto: Igor Cieślicki

Burchardt, Joanna Lichorowicz, Adam
Czechlewski i Sławomir Greś.
– Od wielu już lat rozpoczynamy każdy
kolejny rok piękną muzyką prezentowaną
w wyjątkowej scenerii. Nie inaczej
było tym razem – uśmiecha
się Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej.

foto: Igor Cieślicki

W Domu Muzyki i Tańca zabrzmiały
1 stycznia m.in. utwory z „Księżniczki czardasza” Imre Kálmána, „Upiora
w operze” Andrew Lloyd Webbera czy
„Orfeusza w piekle” Jakuba Offenbacha. Na scenie wystąpili soliści: Katarzyna Oleś-Blacha, Monika Ledzion,
Adam Szerszeń, Dominik Sutowicz oraz
tancerze: Zofia Czechlewska, Milena

– Mają swój Koncert Noworoczny
wiedeńczycy, mają
też zabrzanie. Bardzo się cieszę, że to
wyjątkowe przedsięwzięcie artystyczne na stałe wpisało się już w kalendarz wydarzeń
kulturalnych w naszym mieście – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Życzę wszystkim zabrzanom,
by 2017 rok przyniósł im wiele dobra, wiary i pokoju – dodaje. 
GOR

wokół nas
Orszak Trzech Króli na ulicach, wyjątkowy koncert kolędowy w Kopalni Guido

foto: TVZ

Z trzech miejsc Zabrza wyruszyły 6 stycznia barwne korowody,
które spotkały się na placu przy kościele św. Anny. Tu wszyscy
mogli pokłonić się Dzieciątku i wspólnie śpiewać kolędy. Tego
samego dnia na wyjątkowy koncert zaprosiła również Kopalnia
Guido. W podziemnej kaplicy św. Barbary wystąpili prof. Julian
Gembalski i chór Resonans con tutti.

Prof. Julian Gembalski w kaplicy św. Barbary

Pomimo siarczystego mrozu Orszak
Trzech Króli przyciągnął tłumy zabrzan.
– To wielka radość i sposób publicznego
zamanifestowania swojej wiary. Czujemy się wspólnotą. To też forma rozrywki
i ciekawego spędzenia czasu – mówili
mieszkańcy gromadzący się w miejscach zbiórek.
Zabrzanie wyruszyli na ulice w trzech
korowodach. Grupa czerwona maszerowała sprzed kościoła św. Kamila,
żółta sprzed hali „Pogoń”, a niebieska
sprzed kościoła św. Józefa. – Mędrcy ze
Wschodu wędrowali, by pokłonić się Bożemu Dziecięciu. Ten dzień ma charakter

misyjny. W osobach Trzech Króli widzimy
bowiem przedstawicieli narodów pogańskich. Dlatego my też idziemy, aby dać
świadectwo wobec innych ludzi, że Pan
Jezus jest z nami – mówi ks. Józef Dorosz, proboszcz parafii św. Józefa.
Orszaki połączyły się w jedną wielobarwną grupę na skwerze przy ul. 3 Maja, by
następnie przejść przed pobliski kościół
św. Anny. W przygotowanej tu stajence
czekała Święta Rodzina. Zwieńczeniem
uroczystości był zorganizowany w świątyni koncert Chóru św. Cecylii. Koncert
kolędowy zorganizowany został także na
poziomie 170 Kopalni Guido.

foto: UM Zabrze

Jeden z korowodów na ulicach naszego miasta

Arcybiskup Wiktor Skworc

foto: UM Zabrze

foto: Jerzy Przybysz

Z pokłonem dla Dzieciątka

– To, że kaplica zapełnia się do ostatniego miejsca, świadczy, że ludziom potrzeba czegoś takiego. Może trzeba takiego
szczególnego doświadczenia? Tu rzeczywiście Słowo Boże brzmi jakby głębiej,
śpiewy są bardziej wspólnototwórcze. Jest
to jakaś tajemnica – podkreśla ks. prałat
Stanisław Puchała, kapelan kaplicy.
Na sprowadzonych specjalnie na tę
okazję w podziemia organach zagrał
prof. Julian Gembalski. – Jest tu specyficzna akustyka i przede wszystkim klimat.
Świadomość, że kiedyś ludzie przychodzili się tu modlić przed pracą, sprawia, że
wpisujemy się w długą tradycję, w której
kolędy też odgrywały istotną rolę – mówi
prof. Julian Gembalski.
Kolędowe spotkanie uświetnił występ
chóru Resonans con tutti. – Polskie kolędy słyną z tego, że są najpiękniejsze na
świecie. Podzielam to zdanie, choć tym
razem do naszego programu wybraliśmy
kolędy zarówno polskie, jak i pochodzące
z innych rejonów świata – podsumowuje
Waldemar Gałązka, dyrygent chóru.
W kaplicy św. Barbary odprawiona została także uroczysta msza barbórkowa
z udziałem arcybiskupa Wiktora Skworca,
metropolity katowickiego.
GOR

Pomimo mrozu Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy zabrzan
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lekcja historii
Z dziejów kolonii założonej przez Macieja Wilczka

foto: ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach

Dorotheendorf, czyli Dorota

Fragment planu sytuacyjnego Zabrza z 1867 r. z zaznaczoną „Colonie Dorotheendorf”

W trzech zeszłorocznych numerach „Naszego Zabrza Samorządowego” opisane zostały trzy kolonie założone przez barona Macieja Wilczka w 1776 r. Teraz pora na kolejną. To Dorotheendorf, zwany po polsku Dorotą.
Maciej Wilczek był w latach 1769–1790
właścicielem dominium zabrzańskiego,
leżącego od 1743 r. w powiecie bytomskim. Po wojnach śląskich, w czasie których większość Śląska zagarnęły Prusy,
tereny te były wyludnione, więc król
pruski Fryderyk II deklaracją królewską
z 28 sierpnia 1773 r. zagwarantował właścicielom ziemskim 150 talarów za każde
nowo powstałe na ich gruntach gospodarstwo chłopskie. Już w 1774 r. Wilczek
założył dwie pierwsze ze swoich sześciu
kolonii. Jedną z nich był Dorotheendorf,
zwany po polsku Dorotą.
Jako miejsce jej powstania wyznaczony
został teren położony na południowy
wschód od wsi Zabrze, gdzie znajdował się folwark nazwany na cześć żony
Wilczka, Doroty, „Dorotheenhof”. Osiem
mórg ziemi przeznaczonych zostało na
pola, łąki i pastwiska dla sześciu kolonistów. Kolonię nazywano początkowo
„kolonia koło folwarku Dorotheenhof”,
około 1790 r. przyjęła się nazwa Dorotheendorf, którą na polski tłumaczy się
najczęściej jako Dorota.
W 1780 r. w Dorocie mieszkało 10 kolonistów wraz z rodzinami. Wśród nich
była Antonia, córka mistrza murarskiego
Antona Rotera, pierwsze urodzone tam
dziecko (7 czerwca 1776 r.). Domy pierwszych kolonistów postawiono wzdłuż
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obecnej ul. św. Urbana, a teren kolonii rozciągał się po wschodniej stronie obecnej
ul. 3 Maja, od ul. św. Floriana na północy
po ul. Kolejową na południu. Na wschodzie graniczyły z browarem L. Haendlera, parkiem otaczającym Dyrekcję Kopalni Królewskich (obecnie DB Schenker),
ul. J. Zamoyskiego i terenem gimnazjum
(III Liceum Ogólnokształcące).
W 1830 r. była to w dalszym ciągu kolonia, w której znajdowało się 14 domów
zamieszkałych przez 73 mieszkańców;
wszyscy oni byli katolikami należącymi
do parafii w Zabrzu (Starym Zabrzu).
Znajdowała się tam także leśniczówka i wspomniany na początku folwark.
W 1845 r. Dorotę określono jako wieś kolonialną. Stało w niej 15 domów, a liczba
mieszkańców wzrosła do 89. Wśród nich
było 84 katolików i pięciu ewangelików.
W dalszym ciągu była tam leśniczówka
i folwark.
Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 1858 r. we wsi Dorota
stało 26 budynków mieszkalnych i 28
gospodarczych. Liczba ludności wzrosła
z 369 mieszkańców w 1855 r. do 418; 377
z nich było katolikami, 33 – ewangelikami, a troje – żydami. Kolejnymi danymi
dysponujemy ze spisu przeprowadzonego w 1871 r. W 46 domach mieszkało 145
gospodarstw domowych, w tym dwa
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jednoosobowe. Liczba ludności wzrosła
do 851 osób – 505 mężczyzn i jedynie
346 kobiet. Z tej liczby tylko 221 osób
urodziło się w Dorocie. Większość mieszkańców, bo aż 783, było katolikami. Poza
tym mieszkało tam 57 ewangelików i 11
żydów. Nie najlepiej przedstawiała się
w Dorocie kwestia wykształcenia. Aż 216
osób powyżej dziesiątego roku życia
było analfabetami, a 407 umiało czytać
i pisać. Dzieci poniżej dziesiątego roku
życia było tam 218. Trzej mieszkańcy Doroty byli niewidomi, jeden głuchoniemy,
a czworo uznano za chorych umysłowo.
Do gminy Dorota zaliczano już w tym
czasie kopalnię „Guido”, przy której stały
dwa domy zamieszkane przez 44 osoby.
W lipcu 1874 r. fiskus górniczy utworzył
Kolonię D, którą administracyjnie przyłączono do gminy Dorota. Teren tej kolonii
rozciągał się pomiędzy linią kolejową Gliwice – Poręba oraz obecnymi ulicami J.
Chojnickiego, 3 Maja i M. Rataja.
Kolejne ciekawe informacje przyniósł
spis
powszechny
przeprowadzony
1 grudnia 1885 r. Obszar Doroty wynosił
53 hektary, z których 37 hektarów zajmowały pola uprawne. We wsi stało 136
budynków mieszkalnych zajmowanych
przez 613 gospodarstw domowych.
W ciągu 14 lat liczba ludności wzrosła
ponad trzykrotnie i osiągnęła 2852 osoby. Wyraźnie wzrósł współczynnik feminizacji – na 1408 kobiet przypadało 1444
mężczyzn. 2580 katolików nadal należało do parafii pw. św. Andrzeja w Starym
Zabrzu, 234 ewangelików należało do
powstałej 1 czerwca 1873 r. zabrzańskiej
parafii ewangelickiej, zaś 38 wyznawców

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

Autobusy i tramwaje
zamiast dorożek

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

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Na archiwalnej pocztówce z pozdrowieniami z Doroty (historia tej kolonii
opisana jest w tekście obok) można zobaczyć willę stojącą przy obecnej
ul. 3 Maja 84. Sam budynek nie zmienił się zbytnio na przestrzeni lat,
ale jego otoczenie to już zupełnie inny świat. Dorożki zostały zastąpione przez samochody, tramwaje i autobusy. Bawiącą się na środku jezdni
grupkę dzieci można już zatem zobaczyć tylko na archiwalnym zdjęciu.

GOR

Pocztówka z pozdrowieniami z Doroty

Na przestrzeni lat ulica zmieniła całkowicie swój wygląd
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foto: Jerzy Przybysz

judaizmu było członkami zabrzańskiej
Gminy Żydowskiej utworzonej 1 stycznia
1872 r.
Następny spis powszechny przeprowadzono w Prusach 2 grudnia 1895 r.
W ciągu dekady liczba mieszkańców
wzrosła prawie trzykrotnie i osiągnęła
8383 osoby – 4223 kobiety i 4160 mężczyzn. Tworzyli oni 1777 gospodarstw
domowych zamieszkujących w 277 budynkach mieszkalnych. Pod względem
wyznaniowym większość stanowili katolicy – 7811 osób, drugie miejsce zajmowali ewangelicy – 499 osób, poza nimi
było tam jeszcze 73 żydów. Kolejny spis
powszechny przeprowadzono już po
tym, jak Dorota przestała być samodzielną gminą. Na mocy dekretu Wilhelma II
z 20 lutego 1905 r. położone w powiecie
zabrskim gminy wiejskie Stare Zabrze
i Dorota, a także obszar dworski Zabrze,
przyłączono do gminy wiejskiej Małe Zabrze. Nowej gminie, powstałej z dniem 1
kwietnia 1905 r., nadano nazwę Zabrze.
Od 1873 r. przez Dorotę przechodziła linia kolejowa z Gliwic do Zaborza. Od 1
października 1889 r. uruchomiono na tej
linii ruch osobowy i otwarto przystanek
kolejowy „Dorotheendorf”.
W 1898 r. na placu pomiędzy obecnymi
ul. L. Szenwalda i J. Chojnickiego zaczęto
organizować targi sobotnie.
W latach 1897–1900 wybudowano w Dorocie kościół pw. św. Anny, zaprojektowany przez radcę budowlanego Erwina
Blaua i architekta E. Stahla. Świątynia
została konsekrowana 9 października
1900 r. przez biskupa wrocławskiego
kardynała Georga Koppa. Przez cztery
lata kościół był filią parafii pw. św. Andrzeja Apostoła. Dopiero dekretem Kurii Biskupiej we Wrocławiu z 11 grudnia
1905 r. z dniem 1 stycznia 1906 r. erygowano parafię pw. św. Anny.
Z dniem 1 stycznia 1902 r. w Dorocie
utworzono Urząd Stanu Cywilnego, który w kwietniu 1905 r. włączono do USC
Zabrze Południe. Z kolei otwarty 1 listopada 1902 r. urząd pocztowy 3 klasy „Dorotheendorf” w 1905 r. przemianowano
na „Zabrze 2”.
W tymże 1902 r. utworzono w Dorocie
bibliotekę publiczną, którą ulokowano
w budynku zarządu gminy. Uroczystego
jej otwarcia dokonał 23 kwietnia starosta
powiatowy dr Alfred Scheche. Po włączeniu Doroty do Małego Zabrza bibliotekę
w Dorocie nazwano „Gemeindebibliothek Zabrze II (Süd)”, a w 1909 r. biblioteki gminne nr I i nr II połączono w jedną
bibliotekę.

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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sport
Trwa termomodernizacja hali sportowej przy Arenie Zabrze

foto: Stadion w Zabrzu

Nowe perspektywy dla starej hali

Remont hali ma potrwać do końca lutego

Zamontowane zostały nowe okna i parapety. Na ukończeniu jest
układanie na elewacji warstwy izolacyjnej ze styropianu. Trwa termomodernizacja hali w południowo-zachodniej części kompleksu
sportowego Areny Zabrze. Koszt inwestycji to około 700 tys. zł.
– Inwestycja stała się możliwa dzięki
pozyskaniu dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 463 tysięcy złotych – wylicza
Ludmiła Hernik ze spółki Stadion w Za-

brzu. – Celem termomodernizacji hali
jest nie tylko podwyższenie jej standardów termicznych i poprawa estetyki, ale
przede wszystkim efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji do atmosfery
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych przy

jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną – dodaje.
Prace termomodernizacyjne potrwają
do końca lutego. Do tej pory wykonano
już docieplenie fundamentów wraz z położeniem izolacji przeciwwilgociowej,
zdemontowano stare okna oraz zmniejszono otwory okienne, przystosowując
je do montażu nowych okien. Trwa docieplanie dachu hali oraz ścian.
Przypomnijmy, że wybudowany w latach
70. budynek hali składał się z czterech
brył: krytej bieżni, sali gimnastycznej,
garażu i budynku biurowo-socjalnego.
Dwa ostatnie segmenty zostały wyburzone w 2012 r. w związku z budową nowego stadionu. – Pozostała część nie tylko
zyska nowy wygląd i walory termiczne, ale
przede wszystkim nowe możliwości wykorzystania – mówi Ludmiła Hernik.
Hala ma być gotowa na przyjęcie sportowców z początkiem wiosennej rundy
rozgrywek i ligi. – Takie mamy założenie,
ale kiedy dokładnie hala zostanie oddana
do użytku, zależy to od jej końcowego przeznaczenia. Być może będzie tam trzeba
przeprowadzić jakieś drobne dodatkowe
prace przystosowujące obiekt do nowej
funkcji – podsumowuje Tadeusz Dębicki,
prezes spółki Stadion w Zabrzu. 
WG

Juniorska drużyna SPR Pogoń 1945 Zabrze zdobyła mistrzostwo Śląska

Drużyna juniorów SPR Pogoń 1945 Zabrze zajęła I miejsce w Śląskiej Lidze Juniorów, uzyskując tym samym tytuł mistrzów Śląska
i awansując do rozgrywek ogólnopolskich. Z początkiem lutego
nasza drużyna zmierzy się w 1/16 finałów z WKS Śląsk Wrocław,
SPR Handball Rzeszów oraz ASPR Zawadzkie.
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ,,Pogoń
1945” Zabrze zostało powołane do życia
w 2011 r. Od sześciu lat szkoli młodych
adeptów piłki ręcznej. W sezonie 2016/17
szkoleniem objętych zostało łącznie 255
osób w wieku od 9 do 19 lat. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Zespołem
Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu, gdzie od roku szkolnego 2015/2016 zaczęły działać klasy spor-
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towe o profilu piłki ręcznej w XII Liceum
Ogólnokształcącym. Swoją edukację
w utworzonej klasie rozpoczęli chłopcy
z rocznika 1999. Zawodnicy, na co dzień
grający w Śląskiej Lidze Juniorów w barwach SPR „Pogoń 1945” Zabrze, stanowią
bezpośrednie zapleczem Górnika.
Drużyna juniorów zdobyła mistrzostwo
Śląska w składzie: Tomasz Krawczyk,
Przemysław Mańko, Wojciech Poloczek,
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foto: SPR Pogoń 1945 Zabrze

W drodze po tytuły
Zwycięscy młodzi szczypiorniści

Oskar Kowalski, Jan Stala, Piotr Więckiewicz, Szymon Żydek, Patryk Gluch, Karol
Żelezik, Paweł Ruciński, Szymon Pluczyk,
Michał Walczak, Tomasz Łukawski, Daniel
Księżyk, Michał Jałowiecki, Artur Kwolek,
Paweł Kazimier, Jakub Sekuła, Dawid Żurke, Filip Frycz i Maciej Płocha.
Nasi młodzi szczypiorniści w pierwszy
weekend lutego zmierzą się we Wrocławiu w 1/16 finałów z WKS Śląsk Wrocław,
SPR Handball Rzeszów oraz ASPR Zawadzkie. Trzymamy kciuki! 

GOR

sport
Piłkarze Górnika Zabrze przygotowują się do wiosennej rundy rozgrywek I ligi

foto: Górnik Zabrze

Zmiany w szatni i sparingi

Do zespołu Górnika dołączył 19-letni słowacki pomocnik Denis Jančo (w środku)

Zgrupowanie w Kravare piłkarze Górnika Zabrze zakończyli sparingiem z wiceliderem II ligi czeskiej, Banikiem Ostrava,
przegrywając 1:3. Honorową bramkę dla
zabrzan zdobył wracający po kontuzji
Dawid Plizga.
Trener Marcin Brosz zaznaczył, że w grze
kontrolnej przeciwko Czechom był bardzo zadowolony z postawy młodzieży,
a w szczególności Rafała Wolsztyńskiego. – Początkowo nie byłem pewny czy Rafał jest
już gotowy nie tylko do
gry, ale także do intensywnych ćwiczeń, które
zaordynowaliśmy drużynie podczas tego zgrupowania. Ale takie też było założenie. Dlatego
podczas sparingu z Banikiem po piłkarzach
widać było trochę zmęczenie – podkreśla
szkoleniowiec Górnika, który miał jednak
zastrzeżenia do swoich podopiecznych,
mając na uwadze przede wszystkim skuteczność. – Mieliśmy także duży problem
z przejściem z obrony do ataku. Te elementy

musimy bezwzględnie poprawić przed inauguracją rozgrywek – dodaje Marcin Brosz.
W drużynie trwają także przetasowania
kadrowe. Wszystko wskazuje, że w Górniku nie zagra Armin Cerimagić, który od
lipca będzie występować w barwach GKS
Katowice. Do II-ligowej Odry Opole wypożyczony został Szymon Skrzypczak. Nowym
nabytkiem zabrzan jest natomiast 19-letni
Denis Jančo, słowacki pomocnik, wypożyczony, z opcją wykupu, z AS Trencin. Mierzący 178 centymetrów wzrostu piłkarz w słowackiej lidze zaliczył 19 gier, strzelił jedną
bramkę i zanotował trzy asysty. Młodziutki
pomocnik wystąpił również w dwóch meczach kwalifikacji do Ligi Mistrzów (między innymi przeciwko Legii Warszawa)
oraz w dwóch spotkaniach kwalifikacji do
Ligi Europy. Denis Jančo może się również

Karnety w sprzedaży
Trwa sprzedaż karnetów na mecze
Górnika Zabrze rozgrywane wiosną
na stadionie przy ul. Roosevelta.
To spotkania z: GKS Tychy, Sandecją Nowy Sącz, Zagłębiem Sosnowiec, Olimpią Grudziądz, Wigrami
Suwałki, Chojniczanką, GKS Katowice oraz Podbeskidziem Bielsko-Biała. Karnety dostępne są drogą
internetową oraz w stadionowym
sklepie kibica. Korzyści płynące
z posiadania karnetu to przede
wszystkim gwarancja stałego miejsca, oszczędność czasu i pieniędzy
oraz uczestnictwo w programie
lojalnościowym „Trójkolorowi”.

foto: Górnik Zabrze

Do dalszej walki o ligowe
punkty piłkarze z Roosevelta
ruszą z początkiem marca.
Póki co, zespół szlifuje formę
na treningach i podczas rozgrywanych sparingów. Piłkarze mają za sobą m.in. zgrupowanie w czeskim Kravare.

pochwalić występami w reprezentacjach
młodzieżowych swojego kraju, zaliczył bowiem trzy występy w kadrze U-18, dokładając do tego debiut w reprezentacji U-19.
– Pozyskaliśmy zawodnika na pozycję numer
osiem. To młody, bardzo utalentowany piłkarz, który zrobił dobre wrażenie na sztabie
szkoleniowym oraz na naszych skautach.
Liczymy, że będzie się u nas dobrze czuł, ale
przede wszystkim, że jego postawa zaowocuje pozostaniem w Zabrzu na dłużej – ocenia prezes Górnika Bartosz Sarnowski.
Zabrzański zespół po rundzie jesiennej zajmuje ósmą pozycję w ligowej tabeli i traci
do lidera, Chojniczanki Chojnice, dziewięć
punktów. Na inaugurację rundy wiosennej
Górnik podejmować będzie drużynę GKS
Tychy. Trzymamy kciuki!
WG

Sparing z Banikiem Ostrava
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Sport
Piłkarze ręczni NMC Górnik Zabrze po zimowej przerwie ruszają do walki o punkty

foto: MKS Zagłębie Lubin

Szczypiorniści wracają do gry

Nasi szczypiorniści zwyciężyli w styczniowym meczu z Zagłębiem Lubin

Od wyjazdowego zwycięstwa z Zagłębiem Lubin rozpoczęli tegoroczne rozgrywki superligi
szczypiorniści Górnika Zabrze. Wcześniej szlifowali formę podczas sparingów i zorganizowanego na Słowacji turnieju Agro Cup, który
nasza drużyna wygrała.
Zabrzanie pierwszy ligowy mecz w tym
roku rozegrali już 27 stycznia. Było to
zaległe spotkanie z Zagłębiem Lubin,
które w pierwotnym terminie zostało
odwołane z powodu tragedii w kopalni
Rudna. Wynik meczu otworzył Iso Sluijters, holenderski rozgrywający zabrzan,
który po 20 minutach miał na swoim
koncie już sześć bramek. Górnik systematycznie powiększał swoją przewagę,
a na listę strzelców wpisał się nawet golkiper zabrzan Mateusz Kornecki. Mecz
zakończył się pewnym zwycięstwem
graczy Ryszarda Skutnika (31:23).
Jak podkreśla szkoleniowiec, zabrzanie rozpoczęli tegoroczne treningi jako
pierwsi w Polsce. – Zawodnicy trenowali
przez ten czas bardzo solidnie. Kilku z nich
było kontuzjowanych, jak Michał Adamuszek czy Aleksander Buszkow. Chory przez
tydzień był Bartek Tomczak, a później jeszcze Adrian Niedośpiał doznał urazu nogi.
Ale myślę, że to nam nie przeszkodzi w tym,
aby w drugiej fazie rozgrywek dobrze się
zaprezentować – mówi Ryszard Skutnik.
Podczas zimowej przerwy zabrzanie
rozegrali kilka gier kontrolnych. Były
to m.in. sparingi z Olimpią MEDEX Pie-
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kary Śląskie (wygrane
31:29 i 37:31) oraz udział
w słowackim turnieju Agro Cup. Górnik pokazał się tam z jak najlepszej
strony, wygrywając te zawody po zwy-

Po intensywnym okresie przygotowawczym zabrzanie ruszyli do walki o punkty
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foto: MKS Zagłębie Lubin

in

cięstwach 33:29 z austriackim JURI Loeben, 37:33 z czeskim HK FCC Lovosice
oraz gospodarzami HK Agro Topolcany
29:28 i zdobywając puchar Agro Cup.
– Dobrze graliśmy w Topolczanach. Mieliśmy tam trzy udane mecze, i to grając
w osłabieniu, czyli bez Michała, Adriana
i Saszy – mówił po tych zawodach Bartłomiej Tomczak.
Przypomnijmy, że Marek Daćko, utalentowany obrotowy Górnika Zabrze, zaliczył bardzo udany występ w reprezentacji Polski na zakończonych niedawno
mistrzostwach świata w piłce ręcznej rozegranych we Francji. Daćko zdobył na
francuskich parkietach kilkanaf ot o
:M
KS
ście bramek. Z kolei drugi
Za
głę
bi
e
Lu
zabrzanin w kadrze, Mab
teusz Kornecki, bardzo udanie zagrał
w ostatnim meczu
polskiej
drużyny
na mistrzostwach,
walnie przyczyniając się do wgranej nad Argentyną
i zdobycia pucharu prezydenta IHF.
Kornecki przez siedem
minut uniemożliwiał rywalom zdobycie bramki, odwracając ostatecznie losy meczu na naszą
korzyść. 

WG

sport
Poznaliśmy najlepszych zawodników i trenerów Zabrza 2016 roku

foto: Igor Cieślicki

Bal ze sportowym obliczem

Laureaci plebiscytu z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik i przewodniczącym Rady Miasta Marianem Czocharą

foto: Igor Cieślicki

– Dzisiejszy wieczór potwierdza, że Zabrze
bardzo mocno sportem stoi. Nie tylko piłką
ręczną czy nożną, ale też wieloma innymi dyscyplinami, których przedstawicieli możemy tu
dzisiaj zobaczyć. Jestem z tego bardzo dumna. Ci młodzi ludzie przez cały rok niejednokrotnie wyciskali z naszych oczu łzy szczęścia
i wzruszenia. Jestem przekonana, że podobnie będzie w tym roku – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Najlepszych sportowców i trenerów, spośród nominowanych, tradycyjnie wybrali
czytelnicy „Głosu Zabrza i Rudy i Śląskiej”,
którzy na przestrzeni ostatnich tygodni
głosowali za pośrednictwem wysyłanych
kuponów i SMS-ów na swoich faworytów.
Zdominowany w ostatnich latach przez

Parkiet szybko zapełnił się tańczącymi parami

zawodników i szkoleniowców Górnika Zabrze plebiscyt, tym razem przyniósł sporo
niespodzianek. Wśród trenerów pierwsze
miejsce zajął Jerzy Szymański, prezes klubu
Olimp, którego podopieczni zdobyli w ubiegłym roku pięć medali kulturystycznych
mistrzostw świata i trzy mistrzostw Europy.
Na kolejnych miejscach znaleźli się Mariusz
Jurasik (piłka ręczna), Joanna Uracz-Kocur
(gimnastyka sportowa), Marcin Brosz (piłka
nożna) oraz Dariusz Piskor (piłka nożna).
Po tytuł najlepszego sportowca Zabrza
w 2016 r. sięgnął Marek Daćko, zawodnik
drużyny piłki ręcznej NMC Górnik Zabrze,
reprezentujący obecnie biało-czerwone
barwy na mundialu we Francji. – Chciałbym
wszystkim bardzo serdecznie podziękować,

foto: Igor Cieślicki

Sporo niespodzianek przyniósł zorganizowany już po raz 35.
plebiscyt na najlepszych sportowców i trenerów Zabrza. Jego
wyniki poznaliśmy podczas Balu Sportowca, zorganizowanego
14 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pokazy Teatru Ruchu „Ocelot”

zwłaszcza kibicom, zarządowi klubu, sztabowi trenerskiemu i medycznemu oraz innym
zawodnikom – podkreślał Marek Daćko
w nagranym we Francji krótkim materiale
filmowym.
Na drugim miejscu znalazł się Igor Angulo
z Górnika Zabrze. Największą chyba niespodzianką tegorocznego plebiscytu było
podium dla uprawiającej wędkarstwo spławikowe Bożeny Larisch. W ubiegłym roku
pani Bożena zdobyła dwa medale podczas
zorganizowanych w Hiszpanii mistrzostw
świata. Drużynowo sięgnęła po złoto, a indywidualnie po brąz. W zawodach tej rangi
zabrzanka uczestniczyła dopiero drugi raz
w życiu. – Osiągnęłam w ubiegłym roku to,
o czym każdy sportowiec marzy – przyznaje Bożena Larisch. – Znalezienie się na podium w plebiscycie na najlepszego sportowca
w mieście, które może się poszczycić tak wieloma wspaniałymi zawodnikami, to coś niesamowitego – dodaje. Czwarte miejsce zajął
kolarz Paweł Pięta, a piąte szczypiornista
Bartłomiej Tomczak.
Podczas balu poznaliśmy również najlepszych nauczycieli wychowania fizycznego.
Pierwsze miejsce zajęła Aneta Wolny z Zespołu Szkół nr 10. Gratulujemy wszystkim
nagrodzonym! 
GOR
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – śniegowa figura z marchewkowym nosem, 5 – Sherlock, powieściowy
detektyw, 8 – model Opla, 9 – schabowy
lub mielony, 10 – rasa psa pokojowego, 11
– wakacje pracownika, 12 – nieprofesjonalista, 14 – „ubiór” dla konia, 16 – … Delon,
francuski aktor, 19 – kiedyś po prostu kontrola, 21 – Rom, 22 – przekraczając tę rzekę
Cezar powiedział: Kości zostały rzucone,
23 – wyspa, na którą zesłano Napoleona,
24 – polska rzeka graniczna, 26 – most
nad drogą, 28 – mniejsze od pierogów,
29 – krewny w linii męskiej, 30 – fikołek
w powietrzu, 33 – serialowa niewolnica,
35 – zakasywane do roboty, 37 – zeszycik
na zapiski, 38 – powalający cios w boksie,
39 – morska ryba wyjątkowo drapieżna,
40 – sprawiedliwy tłuszcz, 41 – afrykańska stolica nad Morzem Śródziemnym,
42 – straganik.

1

Pionowo: 1 – oberżyna, 2 – najmłodsza figura w kartach, 3 – ciągnie wilka do lasu,
4 – Wochy inaczej, 5 – broń na wieloryby, 6
– Marcin, niemiecki reformator, 7 – spiralnie zwinięty drut, 13 – kraina historyczna
z Sewillą, 15 – automat podający aktualną
godzinę, 17 – stolica Słowenii, 18 – dawny
atrament, 20 – porasta boisko, 21 – prawdziwa krytyk się nie boi, 25 – w damskiej
szafie, 27 – na szyi wieszanego, 30 – śpiewała piosenkę „Tych lat nie odda nikt”,
31 – buduje skrzypce, 32 – weselny lub królewski, 34 – w piosence przybyli pod okienko, 36 – szkocki instrument.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Słodkie życie słono kosztuje”, nagrody otrzymują: Mirella Blachnik i Bożena Wilk
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Barbara Feduk – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 lutego.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Joanna Młodzikowska i Rafał
Krzak – poczęstunek w McDonald’s, Urszula Czerner – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Daniel Pędzich – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie
zagadki brzmiało: Pierniki, autorem cytowanego wiersza jest Ludwik Jerzy Kern,
a myśl Sofoklesa brzmi: „Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek”.
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(imię i nazwisko)
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znaj-

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

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

Nasze
Zabrze Samorządowe 2/2017
(adres)

duje się prezentowane miejsce. W losowaniu
nagród będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 24 lutego. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone
w poprzednim numerze przedstawia budynek Szkoły Podstawowej nr 24 w Mikulczycach. Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, otrzymuje Józef Rakoszek,
którą prosimy o kontakt z redakcją do 24 lutego.

ROZRYWKA

Ech, wy ludzie, co żyć potraficie...
(fragment)

3

Żyją tacy fAceci
Że my przy nich jak dZieci
ZnaJą życie
I mają swój plaN
Ech, wy ludzie, co żyć potraFicie
Jak boleśnie zazdroSzczę ja wam

Centrum handlowe M1

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

Wy pijecie bez Kaca
Do was przeszłość nie wrAca
Niespełnionych nadziei gOryczą
Ech, wy ludzie, cO żyć poTraficie
Jestem jednym z tych, co wam źle życzą

Z 11 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 24 lutego.
4
1
2
3
4
5

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

kciuk lub wskazujący,
… i dzieci głosu nie mają,
dawna waluta Niemców,
poprzedniczka policji,
smutny pojazd,
następny w rodzie,
czasem i aptekarz nie może jej odczytać,
harmonijka ustna.

6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 24 lutego.

5

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl ks. Jana
Twardowskiego, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 24 lutego.
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Kultura
W Łaźni Łańcuszkowej odbył się finał 16. edycji świątecznej akcji Dziennika Zachodniego

foto: Dziennik Zachodni

Wybrali Mikołajów, dostali prezenty

Redaktor naczelny DZ Marek Twaróg, prof. Jerzy Buzek i prezes Prasy Śląskiej Zenon Nowak

Prawie 30 znanych osób ze świata nauki, biznesu, kultury
i polityki wzięło udział w 16. już edycji akcji Dziennika Zachodniego „Wybierz sobie Mikołaja”. Wylosowani szczęśliwcy odebrali od nich prezenty podczas finałowej gali zorganizowanej 13 stycznia w zabrzańskiej Łaźni Łańcuszkowej.
– Bycie Mikołajem w akcji Dziennika Zachodniego to ogromny zaszczyt, ale i odpowiedzialność – podkreśla europoseł Jan
Olbrycht, który w tym roku ufundował
ekspres do kawy oraz wycieczkę do
Brukseli. – Bardzo się cieszę, zwłaszcza,
że nie pamiętam, kiedy udało mi się wygrać równie wspaniały prezent. Bardzo za

to dziękuję – uśmiecha się obdarowana
przez parlamentarzystę Iwona Bukała.
Gabriela i Bogdan Furgalińscy, którzy
jako swojego Mikołaja wybrali Grzegorza Tobiszowskiego, przyznają, że nie
wiedzieli, jaki prezent otrzymają. – To
osoba związana z górnictwem, a ja byłem
górnikiem. Już kilka razy chcieliśmy wziąć

Kreatywne Zabrze

W industrialnych klimatach
Hasło „Industrialnie” towarzyszy dziewiątej już edycji konkursu fotograficznego Kreatywne Zabrze. Miejski Ośrodek
Kultury czeka na prace od 1 lutego do 15 maja.
– Jak co roku liczymy na pomysłowość i kreatywność uczestników w ukazywaniu nieco
innego, niezwykłego oblicza Zabrza. Czekamy na ciekawe fotografie ukazujące ma-

giczne chwile zatrzymane w kadrze – mówi
Małgorzata Kamińska, zastępca dyrektora ds. artystycznych Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zabrzu. – Konkurs skierowany

udział w tej zabawie i w końcu się zdecydowaliśmy. To był pełen spontan – podkreślają laureaci.
Poseł Borys Budka zwraca uwagę, że
inicjatywa Dziennika Zachodniego łączy
wiele osób, które na co dzień często ze
sobą konkurują. – Ale łączy nas to, że lubimy, kiedy drugi człowiek się cieszy – zaznacza Borys Budka.
Irena Świerczek została obdarowana
przez marszałka województwa śląskiego
Wojciecha Saługę. – Wybrałam go, bo jakoś mu dobrze z oczu patrzyło – śmieje się
pani Irena.
Kolejny raz w zabawie wzięła udział Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz
ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. – Ostatnio rzadko mam okazję do przebywania
na Śląsku, a to jest bardzo fajna okazja do
spotkania się – mówi Elżbieta Bieńkowska.
– Zawsze mam problem z wyborem prezentu. Staram się, żeby to było coś osobistego,
co sprawi przyjemność. Tym razem zdecydowałam się na zestaw do kawy i herbaty.
Myślę, że się przyda – dodaje.
Do zabawy włączyli się także prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca
prof. Marian Zembala. 

GOR

jest do młodzieży i dorosłych mieszkańców
Zabrza i miast ościennych, którzy poprzez
fotografowanie miasta odkrywają zarówno jego ukryte oblicze, jak również swój artystyczny potencjał – dodaje. Uczestnicy
konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 lat.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wystawa prac w Galerii
MOK. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe
konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mok.art.pl. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem
wystawy zgłoszonych prac zaplanowano
na 14 czerwca. 
GOR

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład:
DMiT. Zdjęcie na okładce: Igor Cieślicki. Druk: Drukarnia „Art–Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e–mail: marketing@dmit.com.pl

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2017

35

D

O

M

M

U

Z

Y

K

I

I

T

A

Ń

C

A

W

Z

A

B

R

Z

U

