
Najlepsi w mieście uczniowie 
i studenci odebrali wyróżnienia 
podczas uroczystości zorgani-
zowanej w ubiegłym tygodniu 
w Urzędzie Miejskim. – To niezwy-
kle wzruszająca chwila. Jesteście 
najlepszymi z najlepszych. To nie-
samowite, że ludzie, którzy mają 
tyle osiągnięć, są tak skromni. 
Cieszę się, że Zabrze ma takich 
mieszkańców, bo dzięki wam mo-
żemy budować nowy wizerunek 
Śląska. Jestem z was bardzo 
dumna – podkreślała prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik, wręczając wyróżnienia.

O stypendium ubiegały się w tym 
roku 42 osoby, które mają na 
swoim koncie wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie nauki, kultury lub 
sportu. – Wszystkie kandydatury 
były wnikliwie analizowane i osta-
tecznie stypendium przyznano 
piętnastu osobom – mówi An-
drzej Gąska, naczelnik Wydziału 
Oświaty UM w Zabrzu.
Stypendium wypłacane będzie 
przez 10 miesięcy. Uczniowie 
szkół gimnazjalnych będą otrzy-
mywać miesięcznie 300 zł, a po-
nadgimnazjalnych – 400 zł. Stu-
denci otrzymują 500 zł. – W przy-

szłym roku planuję wakacyjną 
praktykę medyczną w Portugalii. 
Będę mogła odłożyć na wyjazd. 
No i kupię też książki, żeby móc 
się dalej rozwijać – uśmiecha się 
Anna Jarosz, studentka VI roku 
Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, która do tej pory dosko-
naliła już swoje umiejętności 
w szpitalach na Malcie i na Taj-
wanie. Odbyła również praktykę 
w Heidelbergu. Jest współautor-
ką wielu publikacji naukowych.
O kupnie dzięki stypendium nowej 
trąbki myśli z kolei Wiktor Rorot, 
uczeń Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących nr 11 oraz Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Zabrzu. 
Wiktor jest potrójnym laureatem 
wojewódzkich konkursów przed-
miotowych z języka polskiego 
i francuskiego oraz olimpiady ję-
zyka angielskiego. – Startowałem 
w konkursach, żeby nie pisać eg-
zaminu gimnazjalnego – śmieje 
się Wiktor. – Teraz mam motywa-
cję do dalszej pracy – dodaje.
Większość stypendystów ode-
brała wyróżnienia osobiście. 
Tych, którzy nie mogli pojawić się 
w urzędzie, reprezentowali dumni 
rodzice. (hm)
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Najlepsi zabrzańscy uczniowie i studenci 
otrzymali stypendia prezydenta miasta

KOLEJNE PLACE ZABAW W RAMACH PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”

ZABAWA W KOLORACH TĘCZY
Wzorem filharmoników wie-
deńskich Filharmonia Za-
brzańska zaprasza meloma-
nów na koncert z okazji roz-
poczęcia nowego roku. Tym 
razem czeka nas nie lada 
gratka, bo najznakomitsze 
dzieło Imre Kalmana – 
„Księżniczka Czar-
dasza”.

Ta operetka to wielki 
zbiór przebojów. Któż nie zna 
takich arii, jak „Artystki z vari-
étés”, „Bo to jest miłość”, czy 
„Choć na świecie dziewcząt 
mnóstwo”? W przedstawieniu 
tym Kalman doskonale odtwa-
rza atmosferę austro-węgier-
skich salonów, a często poja-
wiające się rytmy czardasza 

sprawiają, że widzom nogi rwą 
się do tańca. Na scenie Domu 
Muzyki i Tańca zobaczymy Jo-
lantę Kremer jako Sylvię, Mo-
nikę Rajewską w roli hrabianki 
Anastazji, Oskara Jasińskiego 
jako Edwina, w rolę Boniego 
natomiast wcielą się Arkadiusz 

Dołęga i Jacek Woleński. 
Gorącego czardasza 
tańczyć będą Mile-
na Burchardt, Zofia 

Czechlewska, Adam 
Czechlewski i Marek Kulig. 
A wszystko to przy akompania-
mencie Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Zabrzańskiej pod 
dyrekcją Sławomira Chrzanow-
skiego. Koncert Noworoczny 
już 6 stycznia o godz. 19. Bilety 
w cenie 50 i 60 zł do nabycia 
w kasie DMiT lub na stronie  
www.dmit.com.pl.  (hm)

Zacznij rok 
z księżniczką

KONCERT NOWOROCZNY W DOMU MUZYKI I TAŃCA

niePRZEGAP!

Dają nam 
powody do dumy!

Maluchy z zabrzańskich podsta-
wówek mają powody do satys-
fakcji. W ramach programu „Ra-
dosna Szkoła” w mieście powsta-
ły kolejne dwa place zabaw.

Kolorowe zjeżdżalnie, drabinki i huśtawki 
stanęły przy Szkole Podstawowej nr 2 na 
Zandce i Zespole Szkół Specjalnych nr 
40 w Biskupicach. Place zabaw powstały 
w ramach rządowego  programu „Rado-
sna Szkoła”. Łącznie z dwoma najnow-
szymi w Zabrzu zbudowano i oddano do 
użytku w tym roku dziewięć podobnych 
obiektów. Z pozostałych korzystają już 
uczniowie SP nr 1, SP nr 25, SP nr 26, 
SP nr 11, SP nr 46, Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 39 oraz SP nr 22.
Dziewięć placów zabaw kosztowało po-
nad 1,6 mln zł. Dotacja z budżetu pań-
stwa wyniosła około 800 tys zł. Resztę 
ze swojej kasy dołożył samorząd.  (hm)

Z nowego placu zabaw cieszą się 
m.in. dzieciaki z podstawówki na Zandce

TEGOROCZNI STYPENDYŚCI

Studenci: Antonina Behnke, Anna Jarosz, Anna 
Muszkiewicz, Olaf Paruzel, Rafał Topolnicki

Szkoły gimnazjalne: Katarzyna Kozub, Beata Mań-
ka, Sylwia Mielcarska, Agnieszka Misiak, Jakub 
Szymanowski

Szkoły ponadgimnazjalne: Karolina Hnatyszyn, 
Karol Janik, Adam Kujawa, Wiktor Rorot, Adam 
Szady

Prezydent Małgorzata Mańka-
-Szulik wręczała stypendia w sali 

sesyjnej Urzędu Miejskiego

Zwyciężają w konkursach przedmiotowych i zdobywają medale podczas zawodów 
sportowych. Grają na instrumentach i są autorami licznych publikacji naukowych. 
Zabrzańskich stypendystów prezydenta miasta, oprócz wyjątkowych osiągnięć, łączy 
jeszcze jedno. Wszyscy są niesamowicie skromni.


