
Szyb „Kolejowy” jest zamknięty od 14 lutego. Przerwa w pracy wyciągu szybowego podyktowana jest 
koniecznością przeprowadzenia przyspieszonego przeglądu silnika napędowego generatora układu 
przetwornicy maszyny wyciągowej. Przewidywany termin uruchomienia wyciągu to 10 marca. Do tego 
czasu wstrzymany będzie ruch turystyczny oraz wszystkie imprezy zaplanowane na terenie zabytkowej 
kopalni.  

Do redakcji Głosu nadesłano 
ponad 3,6 tysięcy kuponów. Od 
14 lutego trwało wielkie licze-
nie. Feta na cześć zwycięzców 
odbyła się w reprezentacyjnej 
dla zabrzańskiego sportu hali 
widowiskowo - sportowej przy 
ulicy Matejki. 

Bohaterami wieczoru byli 
przede wszystkim przedsta-
wiciele sztabu szkoleniowego  

i piłkarze zabrzańskiego Górni-
ka. Patrząc na wyniki głosowa-
nia, nic nie wskazuje, by moda 
na Górnika miała przeminąć,  
a po triumfalnym powrocie 
klubu do ekstraklasy wzrosły 
apetyty na sportowy sukces. 
Gromkie brawa dostał nie tylko 
trener Adam Nawałka. Ulubień-
cem i nowym idolem kibiców 
jest Grzegorz Bonin, 28-letni 
pomocnik, który zwłaszcza pod- Głównym 

motywem tegorocznej 
„Mody ...” 
będzie wyraz „most”, 
ponieważ słowem, 
językiem możemy 
budować porozumie-
nie, więź.

Most jako budowla ma takie 
znaczenie w języku architektu-
ry. Most łączy, spaja – a nie 
dzieli. Budowaniu więzi, „mo-
stów” - tych językowych, archi-
tektonicznych i międzypoko-
leniowych będzie poświęcona 

tegoroczna edycja imprezy. 

W Zabrzu odbywa się od cza-
su, gdy w 2009 roku Rada 
Języka Polskiego przy Prezy-
dium Polskiej Akademii Nauk 
we współpracy z Biblioteką 
Śląską zorganizowała w Sali 
Sejmu Śląskiego uroczystą 
inaugurację ogólnopolskiego 
projektu pod nazwą „Moda na 
polski”. W tym samym roku Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
Nr 12 w Zabrzu oraz Miejski 
Ośrodek Kultury Guido zorga-
nizowały miejską edycję tego 
ogólnopolskiego przedsięwzię-
cia, które w praktyce pokazuje 

związki między śląską gwarą 
a polską mową. Gośćmi tego-
rocznych spotkań będą, m.in. 
Zabrzański Chór Chłopięco-
-Męski Pueri Cantores Si-
lesienses (pod dyrekcją  
ks. Piotra Klemensa) oraz pre-
legenci: Dr Tomasz Wagner  
i Edward Jon, zdobywca tytułu 
wiceślązaka 2008 roku, spe-
cjalizującego się w godce mię-
dzypokoleniowej. Patronat nad 
przedsięwzięciem sprawują: 
prezydent Zabrza, Małgorzata 
Mańka Szulik i prof. dr hab. 
Jan Malicki – dyrektor Biblioteki 
Śląskiej.

(mar)

Czytelnicy Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej już po raz 29. w historii wybierali 
najlepszego trenera i sportowca Zabrza. Wyniki ogłoszono podczas Balu 
Sportowca zorganizowanego w hali zabrzańskiego MOSiR-u

Święto naszych mistrzów
czas rundy jesiennej, był czoło-
wą postacią zespołu i głównym 
architektem zwycięstw Górni-
ka. A warto przypomnieć, że 
zabrzanie w pokonanym polu 
zostawiali m.in. wyżej notowa-
ną Wisłę Kraków, czy święcące-
go triumfy w Lidze Europejskiej, 
Lecha Poznań. 
Plebiscyt obejmuje także naj-

lepszych nauczycieli wycho-
wania fizycznego, zaś wyboru 
dokonuje Grodzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy. Najlepszym na-
uczycielem 2010 roku została 
Aneta Wolny z Zespołu Szkół 
nr 10.

Z racji, że karnawał trwa w naj-
lepsze, bal przyciągnął sporą 

liczbę gości. Na imprezie bawi-
ło się kilkaset osób. Gratulacje 
triumfatorom plebiscytu złożyła 
prezydent Zabrza, Małgorzata 
Mańka - Szulik. 
- Sport to mocny filar Zabrza, 
dzięki któremu promowane jest 
dobre imię miasta - podkreśli-
ła. 

(m)

Ruch wyciągu szybu „Kolejowy” kopalni 
„Guido” czasowo wstrzymany

Kopalnia 
zaprasza w marcu

W Zabrzu po raz kolejny odbędzie się impreza 
„Moda na polski”. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych 25 
lutego do Miejskiego Ośrodka „Guido”. Start: w samo południe!

Godać jest fajnie, mówić jest modnie

Podsumowując rok ubiegły zabrzanie 
postawili przede wszystkim na szko-
leniowców i piłkarzy Górnika. Nie ma 
wątpliwości, że klub z Roosevelta jest 
motorem sportowego życia miasta  
i zarazem jego wizytówką. 

Zwycięzcy plebiscytu i znakomici goście w pełnej gali

Po części oficjalnej rozpoczęło się
parkietowe szaleństwo

Górnik rządzi!
Na zdjęciu

piłkarze: 
Tomasz Zahorski
i Grzegorz Bonin


