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Tramwaje wrócą
do centrum Zabrza
Jedźmy razem
Jak co roku 25 listopada, w dniu wspomnienia patronki środowiska tramwajarskiego
– świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – świętujemy „Katarzynkę”. To ważny i uroczysty
dzień dla wszystkich obecnych i byłych tramwajarzy, ich rodzin czy też sympatyków transportu szynowego. W tym dniu nie tylko podsumowujemy i dziękujemy za rezultaty naszej
pracy, ale również – zjednoczeni pod sztandarem z wizerunkiem naszej patronki – prosimy
o nieustanne wstawiennictwo w codziennych
sprawach Tramwajów Śląskich.
Specyfika zawodów tramwajarskich sprawia,
że wielu z nas spędza ten świąteczny dzień
po prostu w pracy – za pulpitem sterowniczym tramwaju, za stołem dyspozytorskim,
przy usuwaniu awarii czy też przygotowaniu
i utrzymaniu w sprawności wagonów. Są
profesje, które czas świętowania mają ograniczony do minimum. W tym gronie są również
ludzie związani z transportem zbiorowym.
Osoby odpowiedzialnie wybierające dla siebie taki – nie najłatwiejszy – sposób na życie,
mają świadomość trudów i odpowiedzialności pracy tramwajarza, i dlatego mogąc być
pomocnym dla innych, spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję.
Tramwaje Śląskie S.A. szczycą się licznym,
zgranym i profesjonalnym zespołem pracowników, którzy robią wszystko, by pasażerowie
tramwajów w „świątki i piątki” mogli bezpiecznie, punktualnie i w coraz lepszych warunkach odbywać swoje przejazdy dojeżdżając do celu podróży.
„Katarzynka” jest także okazją do uhonorowania najbardziej wyróżniających się i zasłużonych pracowników Tramwajów Śląskich S.A. Nie inaczej jest i w tym roku. Tacy
pracownicy zostali uhonorowani odznakami,
dyplomami i nagrodami. Rozstrzygnięty został także, zorganizowany po raz drugi, konkurs i plebiscyt, w którego końcowej fazie, głosami pasażerów wybrany został Motorniczy
2015 roku. Zainteresowanie plebiscytem oraz
wiele skierowanych i wypowiedzianych podczas uroczystości życzeń świadczy, iż wykonywana przez nas praca jest przez tych, na rzecz
których ją świadczymy, doceniana. To dla nas
powód do dumy i satysfakcji.
Zatem: niech się święci „Katarzynka”!

Tadeusz Freisler
Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie S.A.

Prace modernizacyjne torowisk tramwajowych w centrum Zabrza zbliżają się ku końcowi. Już w poniedziałek
30 listopada na nowe tory w ulicach: Wolności, Brysza,
pl. Krakowski i Lutra, wrócą tramwaje. Do 29 listopada
komunikacja pozostanie jednak utrudniona.
Od soboty 21 listopada ruch tramwajów na
ul. Wolności w Zabrzu jest zawieszony. Trwają
bowiem ostatnie prace torowe i sieciowe, konieczne do wznowienia ruchu tramwajowego
w pełnym zakresie. Wśród wykonywanych prac
są m.in. likwidacja rozjazdów technologicznych
i wybudowanie w ich miejscu nowego torowiska oraz montaż sieci trakcyjnej. Z tego powodu do niedzieli 29.11.2015 r. tramwaje kursują
wg tymczasowej organizacji ruchu:
• Tramwaje linii nr 1 kursują w relacji: Ruda
Śląska Chebzie pętla – Zabrze Zaborze pętla
(wyjazdy i zjazdy z/do zajezdni Stroszek),
• Tramwaje linii nr 3 kursują w relacji: Zabrze
Mikulczyce pętla – Zabrze pl. Wolności; linia
obsługiwana jest taborem dwukierunkowym,
• Tramwaje linii nr 4 kursują jednokierunkowo w relacji: Bytom pl. Sikorskiego – Gliwice zajezdnia; linia obsługiwana jest taborem
dwukierunkowym,
• Tramwaje linii nr 5 kursują jednokierunkowo w relacji: Gliwice zajezdnia – Bytom
pl. Sikorskiego; linia obsługiwana jest taborem dwukierunkowym,

• Tramwaje linii nr 11 i 17 w kursach wyjazdowych i zjazdowych kursują z/do zajezdni
Chorzów Batory,
• Komunikację uzupełnia – uruchomiona przez
KZK GOP – tymczasowa linia autobusowa T-1,
kursująca w relacji: Zabrze Zaborze pętla –
Zabrze Goethego.
Od poniedziałku 30.11.2015 r. wznowiony zostanie ruch tramwajów po nowych torach zarówno na ul. Wolności, jak i na ciągu ul. Brysza,
pl. Krakowski, Lutra. Nie oznacza to zakończenia prac – wykonawca będzie jeszcze prowadził roboty wykończeniowe – ale umożliwi prowadzenie komunikacji tramwajowej w pełnym
zakresie.
Prace modernizacyjne torowisk w Zabrzu są
elementem Projektu pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” etap II, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fot. Mateusz Wieczorek
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Aktualności

Katarzynkowe święto
w Tramwajach Śląskich

Wspomnienie patronki tramwajarzy i kolejarzy
– świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – przypada co roku 25 listopada. Centralne uroczystości
w Tramwajach Śląskich każdego roku rozpoczynają się modlitwą przed figurą świętej Katarzyny na terenie Zakładu Usługowo Remontowego
w Chorzowie. W tym roku ten moment był szczególny – poświęcona została bowiem nowa figura
patronki tramwajarzy. Następnie pracownicy,
emeryci i renciści, a także miłośnicy tramwajów
i okoliczni mieszkańcy w tradycyjnym pochodzie przeszli do kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie,
gdzie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji tramwajarzy i ich rodzin. – Drodzy
pracownicy Tramwajów Śląskich, czcicie świętą
Katarzynę, a Waszą pracę cechuje to, czym cechowała się Wasza święta Patronka: ofiarność,
poświęcenie i heroizm. Życzę Wam, abyście
potrafili czcić świętą Katarzynę poprzez jej naśladowanie – mówił w homilii ksiądz Proboszcz
Andrzej Cuber. Uroczyste msze święte odprawione zostały również w Będzinie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu.
Druga część obchodów święta tramwajarzy odbyła się w sali konferencyjnej chorzowskiego
zakładu remontowego, gdzie – w obecności wie-

Zdjęcia: Adam Matuszkiewicz

Poświęceniem nowej figury świętej Katarzyny Aleksandryjskiej na terenie Zakładu Usługowo Remontowego
w Chorzowie rozpoczęły się główne obchody święta
tramwajarzy w Tramwajach Śląskich. Odznaczenia za
wyróżniającą się wieloletnią pracę odebrało tego dnia
17 pracowników Spółki.

Pochód tramwajarzy z okazji Katarzynki.
lu gości: prezydentów i wiceprezydentów miast,
przedstawicieli urzędów, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Tramwajami Śląskimi S.A. – prezes Zarządu Tadeusz Freisler oraz
przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Uszok
wręczyli odznaczenia „Zasłużony pracownik
komunikacji tramwajowej”. Wśród 17 odznaczonych pracowników Spółki, 9 otrzymało odznakę
złotą, a 8 uhonorowanych zostało odznaką srebrną. W trakcie uroczystości ogłoszone zostały
także wyniki konkursu na najlepszego motor-

niczego Tramwajów Śląskich S.A. w 2015 roku
(o szczegółach piszemy na stronie 9).
Z okazji tramwajarskiego święta na tory wyjechał
tramwaj specjalny, którego trasa przebiegała
przez Bytom, Świętochłowice, Chorzów, Katowice
i Sosnowiec. W najnowszym nabytku Tramwajów
Śląskich – Skarbku – podróżowali członkowie
Klubu Miłośników Transportu Miejskiego, którzy
pasażerom „katarzynkowego tramwaju” opowiadali o historii i współczesności komunikacji tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej.

Prezes Tadeusz Freisler wręcza odznaczenia Zasłużony pracownik komunikacji tramwajowej.
Msza święta w intencji tramwajarzy odprawiona została w Kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym.

Inwestycje

Finisz prac inwestycyjnych

Od października 2012 roku trwa realizacja Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Za nami zatem 38 miesięcy intensywnej pracy, a przed nami miesiąc ostatni,
kiedy roboty zostaną zakończone, a Projekt rozliczony.

Zdjęcia: Mariusz Banduch
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Chorzów, Rynek.
Realizacja naszego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko, nieuchronnie dobiega końca. Mimo przeróżnych perturbacji i problemów, ostatnie prace zmierzają do szczęśliwego zakończenia. Aktualnie trwają jeszcze roboty na 4 zadaniach. Najwcześniej zakończona ma zostać inwestycja w centrum Zabrza. Trwają
ostatnie prace torowe i sieciowe na ulicach: Wolności, Brysza, pl. Krakowski i Lutra. W ostatnim tygodniu listopada roboty prowadzone są
przy zawieszonym ruchu tramwajów, co jest konieczne do wybudowania
torowisk w miejscu funkcjonujących wcześniej rozjazdów technologicznych oraz do montażu nowej sieci trakcyjnej. Od poniedziałku 30 listopada ma zostać przywrócona komunikacja tramwajowa na ul. Wolności
i łączniku z ul. 3 Maja.
Coraz bliżej zakończenia są też roboty na ul. Wolności w Chorzowie oraz
powstającym na Rynku centrum przesiadkowym. Obie inwestycje są już

Na peronach centrum przesiadkowego na chorzowskim Rynku stoją
już konstrukcje wiat.

w fazie końcowej, a wykonawcy mają czas na zrealizowanie wszystkich
prac do 15 grudnia. Do tego czasu ma się również zakończyć ostatnie
z prowadzonych zadań - modernizacja układów sterowania ruchem tramwajowym. Wykonawca zamontował już urządzenia w części zwrotnic i rozpoczął ich montaż w wagonach tramwajowych.
Zakończone jest już ostatnie z zadań taborowych. Firma Modertrans z Poznania w połowie listopada dostarczyła do zajezdni Rejonu nr 3 w Bytomiu ostatni z 12 zamówionych wagonów „Skarbek”. Tramwaje wożą już
pasażerów – służbę rozpoczęły w sobotę 7 listopada wyruszając na trasę
linii nr 5 z Bytomia do Zabrza. Docelowo 7 „Skarbków” stacjonować będzie w Bytomiu, a 5 wagonów tego typu trafi do zajezdni w Będzinie.
Andrzej Zowada

Chorzów, Rynek.
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Zdjęcia: Mateusz Wieczorek

Inwestycje

Skrzyżowanie ul. Wolności i Hajduckiej w Chorzowie.

Montaż szyn na ciągu ulic: Brysza, pl. Krakowski, Lutra w Zabrzu.

Prace przy drugim torze na ul. Wolności w Zabrzu.

Trwające prace w zakresie drogowym na ul. Brysza w Zabrzu.

WIADOMOŚCI Z PLACU BUDOWY
Chorzów:

• Trwają prace na skrzyżowaniu ul. Hajduckiej i ul. Wolności. Planowane zakończenie
prac torowych 30 listopada br.
• Prace na Rynku zostały wznowione 2 listopada. Aktualnie trwają prace brukarskie
na torach i peronach, gdzie ustawione już
zostały konstrukcje wiat. Prowadzone są
prace torowe na ul. Faski. 26 listopada rozpoczęły się prace torowe na ul. Powstańców.
Planowane zakończenie wszystkich robót do
15 grudnia br.
• Trwają procedury odbiorowe zadania przebudowy układu torowego zrealizowane na
terenie Zakładu Usługowo Remontowego.
• Wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Gałeczki do granic Świętochłowic – dobiega końca montaż sieci na
nowych słupach trakcyjnych.

Ustawiono wszystkie słupy trakcyjne, trwają
prace związane z montażem sieci. Do niedzieli 29 listopada wstrzymany jest ruch tramwa-

jowy i wprowadzona komunikacja zastępcza.
Planowane zakończenie wszystkich robót do
30 listopada br.

Zabrze:

• Na ul. Bytomskiej prace zostały zakończone –
trwają procedury odbiorowe.
• Trwają roboty torowe na skrzyżowaniu ul. Wolności i ciągu ulic Brysza, pl. Krakowski, Lutra.

Nowy tor na ul. Chrobrego
w Chorzowie

Wszystkie wymienione w tekście inwestycje, związane z Projektami pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II realizowanymi przez Tramwaje
Śląskie S.A., są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
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Przystanek historia

Śródmiejskie ślady historii (cz. 3)
Nasz spacer po południowej części Katowic nie byłby pełny, gdybyśmy nie
odwiedzili terenów rozciągających się pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki,
Mikołowską i Józefa Poniatowskiego.
Rozpoczynamy zwyczajowo od dojazdu jedną
z linii tramwajowych: 6, 14, 16 z Rynku do placu
K. Miarki. Stąd, już pieszo, kierujemy się przejściem na drugą stronę ul. T. Kościuszki, aby dojść
do ul. S. Batorego i dalej - do ul. Andrzeja 16-18.
Tu na narożu z ul. Mikołowską po lewej stronie
stoi zabytkowy budynek Sądu Okręgowego, wzniesiony w stylu neorenesansowym w 1891 r. W latach
1911 – 1913 do istniejącego budynku dobudowano
nowy, noszący cechy neoklasycystyczne i wykonany przez firmę Luisa Damme. Oba budynki połączono klatką schodową, co nadało kompleksowi
architektonicznej harmonii.
Od strony ul. Mikołowskiej i M. Kopernika rozciągają się zabudowania aresztu śledczego. Charakterystyczne obiekty wykonane z czerwonej cegły
elewacyjnej wzniesiono w 1891 r. jednak pierwsze
budynki aresztu powstały już ok. 1878 r. wraz z powołaniem do życia Katowickiego Sądu Grodzkiego. Wtedy to powstała tzw. koza miejska (dzisiejszy
pawilon D).
Będąc na ul. M. Kopernika na narożu z ul. M. Skłodowskiej-Curie zobaczymy dwa ciekawe obiekty.
Pierwszy to kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza Królewicza, wzniesiony w latach 1930 – 1933
wg projektu Leona Dietz d`Army w stylu funk-

cjonalistycznym, z charakterystyczną 40 metrową
wieżą. Wnętrze kościoła zagospodarowano w stylu art-deco z centralnie ustawionym marmurowym ołtarzem głównym, nad którym góruje rzeźba
Chrystusa na krzyżu wykonana z drzewa lipowego
przez Mariana Spindlera ze Lwowa. Naprzeciw
kościoła na narożu (M. Kopernika nr 13) stoi drugi
obiekt – dom mieszkalny w stylu modernistycznym wg projektu Karola Korna z 1937 r.
Przy wejściu na plac Andrzeja od strony naroża
ul. M. Kopernika i M. Skłodowskiej-Curie usytuowany jest pomnik poświęcony pomordowanym
przez Rosjan w Katyniu, Charkowie i Miednoje
w czasie II wojny światowej oficerom Wojska Polskiego i przedwojennej Policji. Monument wyko-

nany przez Stanisława Hochuła i Mariana Skałkowskiego odsłonięto w 2001 r.
Idąc dalej ul. M. Skłodowskiej-Curie dojdziemy do
skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, gdzie na narożu po prawej stronie zobaczymy najbardziej znany
budynek mieszkalny Katowic okresu międzywojennego. Jest to pierwszy w Polsce, pochodzący
z lat 1930 – 1934, „Drapacz Chmur”. Obiekt został
wykonany w stylu funkcjonalistycznym w nowatorskiej na owe czasy technice żelaznej konstrukcji
szkieletowej. Jego autorami byli arch. Tadeusz
Kozłowski oraz inż. Stefan Bryła. Budynek przy
ul. Żwirki i Wigury 15 składa się z dwóch części –
ośmiokondygnacyjnej z przeznaczeniem na biura,
oraz czternastokondygnacyjnej, przeznaczonej na

Kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza
Królewicza.

Pomnik ofiar Katynia.

Katowicki Drapacz Chmur przy Żwirki i Wigury.

Na trasach linii Tramwajów Śląskich S.A. nie brakuje atrakcji – ciekawych miejsc
i pamiątek historycznych, zabytkowych obiektów architektury miejskiej, przemysłowej czy
sakralnej, a także pomników upamiętniających osoby i wydarzenia, które w sposób szczególny
zapisały się w dziejach naszego regionu. Przedstawiamy je w tym cyklu.

Przystanek historia

mieszkania. Obecnie w części biurowej znajduje się siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Katowicach.
Idąc dalej dochodzimy do zbiegu ul. Żwirki
i Wigury oraz J. Kilińskiego, gdzie na narożu
zobaczymy ciekawy obiekt użyteczności publicznej wzniesiony w pierwszej dekadzie XX w.
z przeznaczeniem na siedzibę pruskiej policji,
działającej tu w latach 1916 – 1920. W okresie międzywojennym budynek przy dzisiejszej
ul. Kilińskiego 9 był siedzibą Policji Województwa Śląskiego, w okresie okupacji Schutzpolizei
– Schupo, a po wojnie siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. W latach 2002
– 2012 był siedzibą Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach, gdzie można było
oglądać podziemia dawnego aresztu śledczego.
Obecnie budynek w części użytkowany jest przez
katowicką Policję.
Kierujemy się dalej do ul. Mikołowskiej, gdzie
zobaczymy monumentalną zabudowę Pałacu Młodzieży, wzniesionego w latach 1948 – 1951 wg projektu Zygmunta Majerskiego i Juliana Duchowicza. Zabytkowy już zespół, od roku 1990 noszący
imię Aleksandra Kamińskiego, składa się obecnie
z sali teatralno-kinowej na 430 miejsc, basenu
pływackiego, sali gimnastycznej, strzelnicy sportowej, sali do szermierki i judo, dwóch sal wystawienniczych, sali koncertowej i audiowizualnej,
dwóch sal baletowych oraz kilkunastu specjalistycznych pracowni dydaktycznych.
Idąc dalej ul. Mikołowską dojdziemy do placu
im. Prymasa kard. Augusta Hlonda, gdzie stoi
okazały neogotycki kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła. Świątynia wzniesiona została
z charakterystycznej czerwonej cegły elewacyjnej
w latach 1898 – 1902 wg projektu Josepha Ebersa
z Wrocławia. Jest to trójnawowa hala z transeptem i wysoką wieżą w fasadzie. Pierwotny neogotycki wystrój kościoła nie zachował się do naszych
czasów. Warto wspomnieć, że w latach 1925 – 1957,
czyli do czasu ukończenia budowy katedry pw.
Chrystusa Króla, kościół ten pełnił funkcję katedry biskupów katowickich.
W sąsiedztwie kościoła, pomiędzy plebanią a ul. J. Kilińskiego, wznoszą się zabudowania Klasztoru karmelitanek bosych pw. Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła i św. Józefa, wybudowane w latach 1984 – 89.

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Idąc ul. Mikołowską w lewo, do ul. J. Poniatowskiego skręćmy na chwilę w ul. B. Głowackiego.
Zobaczymy tu zabytkowe zabudowania obecnego
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej. Budynek szkolny
został oddany do użytku w 1911 r. i od tego momentu nieprzerwanie służy jako placówka edukacyjna.
W 1977 r. do użytku oddano dobudowaną tu nową
salę gimnastyczną i basen pływacki.
Wracając do ul. J. Poniatowskiego zobaczymy po
prawej zespół familoków wzniesionych dla górników kopalni „Wujek” z początku XX w. w stylu secesji, modernizmu i historyzmu. Trochę dalej po tej
samej stronie zobaczymy monumentalny budynek
dzisiejszego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Mieści się on w przebudowanym gmachu dawnej
Szkoły Policyjnej wybudowanym w 1926 r. w stylu
modernistycznym wg projektu Mariana Łobodzińskiego. Przy ul. J. Poniatowskiego 19 stoi willa
wzniesiona w latach 1926−1929 w stylu modernistycznym wg projektu Tadeusza Michejdy, jako
dom własny. Nawiązuje on swym wyglądem
do tzw. polskiej sztuki dekoracyjnej
związanej z Wystawą Sztuki
Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r.

Na frontowej elewacji budynku zobaczymy dwie
ciekawe płaskorzeźby.
U wylotu ul. J. Poniatowskiego na narożu
z ul. T. Kościuszki po prawej stronie stoi budynek Wyższego Urzędu Górniczego, który powołano do życia w 1922 r. Warto wspomnieć, że od
2012 r. w zabudowaniach Urzędu można zwiedzić Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego, gdzie prezentowane są m.in. zbiory dawnych
przepisów górniczych, reprodukcje starych map
i liczne przyrządy pomiarowe. Na kamienicy naprzeciw Urzędu, przy ul. J. Poniatowskiego 34,
w roku 2008 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Aleksandrze Śląskiej, wybitnej aktorce
teatralnej i filmowej, urodzonej w 1925 r. w tym
budynku.
Spacer kończymy na ul. T. Kościuszki, pełnej
historycznej zabudowy śródmiejskiej Katowic,
skąd linie tramwajowe wiodą z powrotem w stronę katowickiego Rynku.
Tekst i zdjęcia: Adam Lapski
Przewodnik turystyczny

Pałac Młodzieży przy ul. Mikołowskiej.
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Zarządzanie kryzysowe i obrona
cywilna w Tramwajach Śląskich
oceniona na piątkę
Przeprowadzone w tym roku kontrole
Urzędów Miast w Chorzowie i Katowicach wykazały wzorową realizację prac
związanych z Zarządzaniem Kryzysowym
i Obroną Cywilną przez pracowników
Tramwajów Śląskich S.A. To m.in. efekt
szkoleń, których kolejna część odbyła się
pod koniec października.
Zgodnie z 5-letnim Planem szkolenia z Powszechnej Samoobrony na lata
2014-2018 w czwartek 29 października w Tramwajach Śląskich S.A. odbyło się szkolenie z zakresu ,,Zagrożeń współczesnego świata”. Szkolenie
skierowane było do kadry kierowniczej Spółki, a wzięli w nim udział również goście z katowickiego i chorzowskiego Magistratu oraz Państwowej
Straży Pożarnej. Zajęcia te były poprzedzone stosownym szkoleniem teoretycznym i praktycznym z zakresu Formacji Obrony Cywilnej w podległych Rejonach i Zakładach.
Zajęcia zostały podzielone na dwa segmenty – szkolenie teoretyczne
i praktyczne. W ramach zajęć teoretycznych zostały omówione najpoważniejsze występujące zagrożenia, metody ich wykrywania oraz opracowane i wdrożone procedury postępowania. Szczególna uwaga zwrócona została na aktualną sytuację międzynarodową wynikającą z planowej
i nieplanowej migracji ludności. W podsumowaniu, Specjalista ds. Obrony Cywilnej w Tramwajach Śląskich S.A. Zbigniew Sieradzy dokonał aktualnej oceny stanu realizacji planowych przedsięwzięć oraz przedstawił
wysoką ocenę przeprowadzonych kontroli problemowych z jednostek
nadrzędnych Urzędu Miasta Katowice w Rejonie nr 2 oraz Urzędu Miasta
Chorzów w Zakładzie Usługowo Remontowym. W protokole komisji z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice sformułowany
został wniosek do Prezydenta Miasta o wyróżnienie Spółki za wzorową
współpracę i realizację całości prac związanych z Zarządzaniem Kryzysowym i Obroną Cywilną.
Drugi segment szkolenia – zajęcia praktyczne – składał się z dwóch etapów. Dzięki uprzejmości i zaproszeniu przez prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artura Tomasika, uczestnicy szkolenia
mieli okazję zapoznać się z systemem bezpieczeństwa podróżujących
i obsługi personelu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach. – Uczestnicy naszego szkolenia byli pod dużym wrażeniem przedstawionych procedur, wyposażenia w nowoczesne urządzenia
i sprzęt oraz profesjonalizmu pracowników – podkreśla Zbigniew Sieradzy. Drugi etap szkolenia praktycznego, w obiekcie szkoleniowym Ligi

Zdjęcia: Adam Matuszkiewicz
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Obrony Kraju w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, polegał na doskonaleniu
reakcji Zespołu Kierowania Zakładu na przykładowe występujące zagrożenia i otrzymywane sygnały, powiadamiania i alarmowania. Uczestnicy
szkolenia mieli też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich startując w turnieju strzelania sportowego. – Poziom zawodów, dzięki wysokiej celności oddawanych strzałów, wprawił w zdumienie nawet
zawodowców – zaznacza Sieradzy. Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach - strzelanie sportowe z kbks na 50 m oraz strzelanie do celu
23 p. z pistoletu wojskowego P - 83.
ZsaZ

W konkurencji kbks Puchary wywalczyli:
I miejsce: Hubert Ściana
II miejsce: Zdzisław Latos
III miejsce: Andrzej Zowada

W konkurencji P-83 Puchary wywalczyli:
I miejsce: Adam Lubas
II miejsce: Hubert Ściana
III miejsce: Jacek Kaminiorz

Najlepsi strzelcy. Stoją od lewej A. Zowada, J. Kaminiorz, H. Ściana,
A. Lubas, Z. Latos i Z. Sieradzy.
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Finaliści konkursu przed ogłoszeniem wyników.

Anna Popiołczak najlepszym
motorniczym 2015 roku!
Motornicza z rejonu nr 4 w Gliwicach została wybrana przez pasażerów „Najlepszym motorniczym Tramwajów Śląskich S.A. w 2015 roku”. Anna Popiołczak zdobyła najwięcej głosów, a wcześniej nie dała szans rywalom zwyciężając również w etapie sprawdzającym
umiejętności praktyczne.
Tegoroczny konkurs na najlepszego motorniczego roku odbył się po raz drugi, a rozpoczął
się 10 czerwca 2015 roku. Do konkursu zgłosiło
się 23 motorniczych, którzy mogli się pochwalić
bezwypadkową jazdą i dobrą oceną kontrolerów. W kolejnych etapach, sprawdzających wiedzę i umiejętności motorniczych, grupa ubiegających się o tytuł stopniowo malała.
Do ostatniego etapu – czyli plebiscytu na najlepszego motorniczego Tramwajów Śląskich w 2015
roku – zakwalifikowało się 7 motorniczych. – Warto podkreślić, iż cała finałowa grupa z naszego
punktu widzenia jest zwycięzcami, a ostatni etap
to był swego rodzaju plebiscyt popularności –
mówił w trakcie ceremonii wręczenia nagród
Dyrektor Ruchu Tramwajów Śląskich S.A. Jacek
Kaminiorz. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody
rzeczowe, a nagrodę specjalną, za największą
liczbę zdobytych punktów odebrała Anna Popiołczak z zajezdni w Gliwicach.
Wyniki tegorocznego konkursu ogłoszone zostały
w trakcie uroczystości z okazji święta tramwajarzy – „Katarzynki”. Na scenie stanęła finałowa
grupa, a emocje rosły z każdą chwilą, gdy prowadzący uroczystość wyczytywali kolejne nazwiska: trzecie miejsce w plebiscycie zajął Grzegorz
Tukaj z zajezdni w Katowicach; na drugim stopniu podium stanęła Agnieszka Tarnowska z zajezdni w Będzinie, a tytuł „Motorniczego 2015
roku” zdobyła Anna Popiołczak. – Niezmiernie
się cieszę, że to mnie przypadł ten zaszczytny
tytuł Motorniczego Roku i dziękuję wszystkim,
którzy właśnie na mnie oddali swój głos. Dziękuję również pozostałym uczestnikom konkursu,

Motornicza Roku Anna Popiołczak z Prezesem Tadeuszem Freislerem i Przewodniczącym Rady
Nadzorczej Piotrem Uszokiem.
a szczególnie gratuluję finalistom, którzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności – powiedziała laureatka odbierając
statuetkę i nagrody z rąk prezesa Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. Tadeusza Freislera, który
podkreślił, że: – Wynik głosowania pasażerów
pokrył się z wynikiem rywalizacji w III etapie
naszego konkursu, gdzie również najlepsza była
Pani Ania. To nie może być przypadek.

Wywiad
z Motorniczą
Roku
opublikujemy
w grudniowym
wydaniu Silesia
Tram News.

10

Rozmaitości

Wpatrzeni
w gwiazdy
4 grudnia 1955 roku otwarto w Chorzowie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika. Wzniesiony według projektu krakowskiego architekta Zbigniewa Solawy obiekt wyposażono w optomechaniczną aparaturę projekcyjną Zeiss UPP 23/2s, którą umieszczono pod kopułą o średnicy 23 metrów.
Kopuła ta stanowi ekran sztucznego nieba, w który – podczas seansu – wpatrywać się może jednocześnie nawet 400 widzów.
W roku sześćdziesięciolecia działalności Planetarium jego dyrekcja i pracownicy pamiętają o bogatej przeszłości niezwykłego miejsca
– najstarszego i największego obiektu tego typu
w Polsce – i z nadzieją spoglądają w przyszłość.
W roku 2013 oryginalny w swej architektonicznej formie budynek, przywodzący na myśl obraz
planety Saturn, wpisany został do prestiżowego
rejestru zabytków. Do roku 2020 może zyskać
formę godną XXI wieku.
- Wyzwanie, jakie przed nami stoi to przebudowa istniejącej infrastruktury i rozszerzenie
działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej
w dziedzinie astronomii – mówi Lech Motyka,
dyrektor Planetarium. – Szansę na ożywczy
powiew świeżości w szacownych murach daje
przedsięwzięcie priorytetowe dla Województwa Śląskiego pod nazwą „Planetarium – Śląski
Park Nauki”, wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego. Obok modernizacji samego Planetarium, plan ten zakłada
powstanie obszernej sali wystawowej i imponującej wieży widokowej, górującej nad koronami
parkowych drzew – kontynuuje.
Na urzeczywistnienie tej wizji trzeba jednak
jeszcze poczekać.
Tymczasem już 4 grudnia 2015 roku w Planetarium odbędą się oficjalne uroczystości jubile-

Planetarium w budowie.

uszowe z udziałem zaproszonych gości – władz
wojewódzkich i miejskich, przedstawicieli Ślaskiego Kuratorium Oświaty oraz świata nauk
astronomicznych. Okolicznościowy wykład „Niebo gwiaździste nad nami” wygłosi prof. Andrzej
Sołtan, przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Astronomicznej. Zaplanowano także planetaryjny pokaz astronomiczny i koncert
kwartetu smyczkowego Chorzowskiej Orkiestry
Kameralnej „Per Tutti”. Uczestnicy spotkania
otrzymają bogato ilustrowaną broszurę, w skondensowanej formie przybliżającą sześćdziesiąt
lat historii chorzowskiego Planetarium i plany
na najbliższą przyszłość.
6 grudnia br., jeszcze w duchu obchodów jubileuszowych, odbędzie się premierowy pokaz
seansu pod tytułem „Z wizytą u Pana Twardowskiego”. Przy okazji tego seansu z najmłodszymi
widzami spotka się Święty Mikołaj.
Chorzowskie Planetarium skrywa w swej niezwykłej formie wiele ciekawostek i tajemnic
- dysponuje największą w kraju lunetą z obiektywem o 30 centymetrowej średnicy, posiada
stację sejsmologiczną wyposażoną w czułe sejsmografy, stację klimatologiczną ze standardowo wyposażonym ogródkiem meteorologicznym
oraz bogatą bibliotekę specjalistyczną. W pierścieniu okalającym salę projekcyjną prezento-

wane są wystawy poświęcone przede wszystkim
tematyce astronomii, fizyki czy geografii. Nieopodal wejścia do Planetarium usytuowana jest,
nowoczesna w kształcie, bryła pomnika Mikołaja
Kopernika, dłuta Jerzego Bandury. Na dziedzińcu obiektu umieszczono okazały zegar słoneczny,
skonstruowany przez Tadeusza Przypkowskiego.
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika od lat jest organizatorem i miejscem Olimpiady Astronomicznej
na szczeblu krajowym. W roku 2011 placówka
była gospodarzem Międzynarodowej Olimpiady
z Astronomii i Astrofizyki.
KrzyK

Na przestrzeni sześciu dekad gośćmi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie byli wybitni naukowcy, kosmonauci i astronauci. Odwiedzili je
m.in. słynni radzieccy kosmonauci - Walentyna
Tierieszkowa i Walery Bykowski, a także amerykańscy astronauci Shannon Lucid i George
Zamka. W roku 2009 chorzowskie Planetarium
zorganizowało spotkanie z generałem Mirosławem Hermaszewskim (na zdjęciu), pierwszym
- i jak dotąd jedynym - Polakiem, który wziął
udział w locie w kosmos.

Rozmaitości

Przeciw wigilijnej
samotności

Na początku był jeden gość przy domowym wigilijnym stole Mikołaja i Jolanty Rykowskich. W kolejnych latach przychodziło coraz więcej osób i spotkania przeniosły się
najpierw do „Wioski Rybackiej” - restauracji prowadzonej przez Rykowskich w Parku
Śląskim, następnie do parkowej Hali Wystaw „Kapelusz”, a w końcu do, postawionego nieopodal hali, gigantycznego namiotu. W ubiegłym roku przy rozstawionych
tam ośmioosobowych stołach zasiadło 1500 osób. W tym roku 24 grudnia (spotkania
odbywają się zawsze dokładnie w wigilię Bożego Narodzenia) organizatorzy będą
gotowi na przyjęcie nawet 3000 gości.
Wieczerza wigilijna dla samotnych AD 2015 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Miasto Katowice (które
wraz z Fundacją Euroforum i Fundacją Wolne Miejsce jest współorganizatorem przedsięwzięcia) udostępni salę nieodpłatnie.
Drzwi Międzynarodowego Centrum Kongresowego dla wigilijnych gości
zostaną otwarte już o godzinie 13.00. Na miejsce można będzie dotrzeć
korzystając z przejazdu bezpłatnymi autobusami specjalnymi. Wieczerza rozpocznie się w godzinach popołudniowo-wieczornych. Na stołach
pojawi się 12 tradycyjnych potraw wigilijnych, m.in. barszcz z uszkami, karp smażony i kapusta z grochem. Na deser – ciasto. Będą choinki,
prezenty i wspólne kolędowanie. Dzięki zapleczu technicznemu, jakim
dysponuje Międzynarodowe Centrum Kongresowe możliwe będzie multimedialne połączenie z uczestnikami wigilii dla samotnych współorganizowanych przez fundacje Euroforum i Wolne Miejsce w innych zakątkach kraju.
Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów i wolontariuszy, którzy wciąż jeszcze są poszukiwani – liczy się każdy grosz, każdy dar i każde dodatkowe ręce do pracy. Spotkania wolontariuszy przed tegoroczną „Wigilią dla samotnych” odbywają
się w MDK „Koszutka” (Katowice, ul. Grażyńskiego 47) w każdy wtorek
o godz. 18.00.
(k)
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Litery w kolorowej kolumnie
utworzą rozwiązanie
Wśród najmłodszych czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania do 15 grudnia na adres wydawcy rozlosujemy maskotkę
ufundowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. W tym miesiącu nagrodę wylosowała Kinga Chyc z Dąbrowy Górniczej. Gratulujemy!

Krzyżówka
POZIOMO:
1) pokazuje je ślimak.
6) rodzaj ciężarówki.
10) reperacja maszyny.
11) część koszuli.
12) zasada.
13) rzeczoznawca.
14) czoło monitora.
15) awantura z bójką.
18) obraz z cerkwi.
19) łaźnia fińska.
20) uczestnik gry.
23) lewy - na śrubie.
24) jeszcze się nie ożenił.
27) popularny metal.
28) partner klaczy.
29) lubi żartować.
30) podłużny kawał złota.
31) zimna pora roku.

Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania do 15 grudnia na adres wydawcy
rozlosujemy nagrody w postaci biletu miesięcznego KZK GOP. W tym miesiącu bilet miesięczny
wylosowała Anna Flakus z Katowic. Gratulujemy!
Adres redakcji: Agencja Mediów Lokalnych mediaL, ul. Katowicka 105, 41-500 Chorzów. Rozwiązania można przesyłać
pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (na adres: biuro@agencjamedial.pl) lub dostarczać je osobiście.
Uwaga: oprócz adresu nadawcy należy podać numer telefonu kontaktowego.

PIONOWO:
2) stanęła przed sądem.
3) zwierzęta gospodarza.
4) adnotacja w księdze wieczystej.
5) bałwany na morzu.
6) szczęście.
7) karność, dyscyplina.
8) chmurka na niebie.
9) kilometry na liczniku auta.
15) skąpiec.
16) lekki metal.
17) gwałtowna kłótnia.
21) przedmiot.
22) chłopski dom.
24) zwierzę, piecyk lub areszt.
25) liche łóżko.
26) wypływa z wulkanu.

