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Święto pod znakiem patriotyzmu
To dla nas wszystkich jeden z najważniejszych dni w roku.
Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj, po 123 latach
zaborów, niezawisłego bytu.
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wokół nas
Listopad to miesiąc, gdy nasze myśli szczególnie kierują się w stronę zmarłych

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

– W dniu 1 listopada oddajemy cześć wszystkim świętym. Dzień Zaduszny to dzień zadumy. Wspominamy wtedy zmarłych, a szczególną pamięcią otaczamy dusze czyśćcowe. Zakładamy przecież,
że Pan Bóg zawsze daje człowiekowi drugą szansę. A śmierć nie
jest końcem, tylko początkiem – mówi ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii św. Andrzeja. – Piękne jest to w naszej polskiej
tradycji, że to są dni bardzo przez nas celebrowane. Odwiedzamy wtedy cmentarze, palimy znicze. Idziemy nie dlatego, że tak
wypada, ale z potrzeby serca, z szacunku dla tych, którzy odeszli.
Myślę, że to nas wyróżnia na tle Europy – dodaje.
Historia Dnia Zadusznego w Kościele katolickim sięga końca
X wieku. Jego obchody zapoczątkował św. Odylon. Na dzień
modlitw za dusze zmarłych – stąd nazwa Zaduszki – wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych. Tradycja rozpowszechniła się w XIII wieku w całym Kościele katolickim. W Polsce obchody Dnia Zadusznego zapoczątkowano w XII wieku.
W XV wieku tradycja ta była już znana w całym kraju. 
MM

foto: Jerzy Przybysz

Przypadające 2 listopada Zaduszki to dzień
modlitw za dusze zmarłych. W tym czasie nasze myśli szczególnie kierują się w stronę tych,
którzy odeszli. Podobnie jak w Dniu Wszystkich
Świętych odwiedzamy wówczas cmentarze,
by pochylić się nad mogiłami naszych bliskich.

Na cmentarzach płoną w listopadzie tysiące zniczy

Odeszli w minionym roku
Jarosław
Rajda
– wieloletni komendant straży
miejskiej w Zabrzu; z jednostką związany był
od
początku
jej funkcjonowania, w 2007 r. stanął na jej czele.
Zawsze pogodny, tryskający humorem, pełen energii i pomysłów, dzięki którym formacja z roku na rok cieszyła się coraz większym zaufaniem
mieszkańców. Był wielkim miłośnikiem wschodnich sztuk walki. Pod
jego kierownictwem zabrzańska komenda organizowała m.in. niezwykle cenione przez mieszkańców bezpłatne kursy pływania dla dzieci czy
kursy samoobrony dla pań. Jarosław
Rajda zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w styczniu tego roku. Miał zaledwie 47 lat...

Czesław
Blicharski
– o sobie mówił,
że jest rówieśnikiem II RP, inni
dodawali, że stoi
na straży jej wartości. Patriotyzm
wyniósł z domu,
w którym dyskutowało się o historii
i polityce. W czasie II wojny światowej
służył w lotnictwie. W 1956 r. osiadł w
Zabrzu, ale każdą wolną chwilę poświęcał na dokumentowanie historii
rodzinnego Tarnopola i jego mieszkańców. Prowadził kwerendy w archiwach
i bibliotekach w całym kraju. Stworzona z niczego kartoteka tarnopolan
obejmuje biogramy kilkunastu tysięcy jego obywateli. W 2014 r. otrzymał
za to przyznawaną przez prezesa IPN
nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej.
Czesław Blicharski zmarł w marcu tego
roku. Miał 97 lat.

Andrzej
Wandiger
– przewodniczący Rady Dzielnicy Mikulczyce, społecznik.
Angażował się
w wiele lokalnych inicjatyw. Był pasjonatem historii i turystyki przemysłowej. Uczestniczył
m.in. w rewitalizacji Szybu Maciej,
był w nim pierwszym przewodnikiem. Miał wielki dar opowiadania
o tym miejscu. Cieszył się ogromnym
uznaniem turystów. Pomimo choroby na co dzień tryskał optymizmem
i entuzjazmem. Zawsze uśmiechnięty, odpowiedzialny, sumienny i obowiązkowy. Zaledwie tydzień przed
śmiercią oprowadzał jeszcze turystów. Andrzej Wandiger zmarł 31
października 2015 r. Miał 61 lat.
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Zakończył się projekt rekultywacji
poprzemysłowych terenów nad Bytomką

Hektary zieleni do rekreacji
To pionierskie przedsięwzięcie
w skali kraju i jedna z największych proekologicznych inwestycji w regionie. W październiku zakończył się gigantyczny
projekt rekultywacji zdegradowanych w wyniku wieloletniej
działalności przemysłowej terenów nad Bytomką.
Projekt rekultywacji obejmował początkowo osiem obszarów o łącznej
powierzchni 179,8 ha. Z czasem stało
się możliwe dodanie kolejnych dwóch
terenów, w efekcie czego rekultywacja objęła łącznie 183,2 ha. W ramach
wykonanych prac zniknęły dzikie wysypiska i ruiny budynków. Niektóre
z obiektów zabezpieczono i odnowio-
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Zabrze pierwsze i jedyne

foto: UM Zabrze

Pamiętamy o tych,
którzy odeszli

Jerzy Swatoń,
dyrektor
Departamentu
Ochrony Ziemi
NFOŚiGW

– Zabrze było
pierwszym i jedynym miastem, które odpowiedziało
pozytywnie na oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program
rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej. Serdecznie za to dziękuję
i gratuluję efektów. Życzylibyśmy
sobie, by inne śląskie miasta poszły
śladem Zabrza w ramach nowej
perspektywy finansowej.

Te tereny odzyskały dawny blask:
•
•
•
•
•
•
•
•

nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska orlik)
nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem)
wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Miejskiego Ogrodu Botanicznego
zwałowisko odpadów hutniczych w rejonie ulic Bytomskiej i Hagera
zwałowisko odpadów wydobywczych w Biskupicach – hałda „Ruda”
zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej*
teren byłej koksowni „Concordia” w rejonie ul. Hagera*
stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej
*

Obszary poszerzone o dodatkowe tereny

15 km

ścieżek dla pieszych
i rowerzystów

1,8 tysiąca

posadzonych drzew

29 tysięcy

posadzonych krzewów

30,5 mln zł

to wartość projektu

Tak objęte projektem obszary miasta wyglądały wcześniej...

foto: Igor Cieślicki

85 procent

to wysokość
dofinansowania
z unijnego
Funduszu Spójności
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Projekt w liczbach

foto: Igor Cieślicki

no. Odkażona lub wymieniona została gleba, posadzono nowe rośliny
i wyznaczono ścieżki dla rowerzystów
i spacerowiczów. Pojawiły się ławki
i stanowiska z planszami informującymi o występujących na danym obszarze gatunkach fauny i flory.
– Położyliśmy nacisk na sadzenie i pielęgnację zieleni, ponieważ ten projekt
dotyczył głównie przywrócenia wartości
przyrodniczych tym terenom, które zostały zdegradowane w wyniku działalności człowieka – mówi Olga Klemczak
z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
Ostatnim akcentem projektu było
przekazanie do użytku terenów po byW październiku oddano do użytku ostatni z objętych rekultywacją terenów
łej koksowni Concordia. – To był najtrudniejszy i najdroższy z wszystkich tere- Rekultywacja objętych projektem tenów objętych projektem, ponieważ było renów trwała nieco ponad dwa lata.
tu mnóstwo odpadów pochodzących – Porównując, jak wyglądają te obszary
z przemysłu koksowniczego. Na szczęście miasta teraz i jak wyglądały jeszcze kilkawszystko udało się usunąć – podkreśla naście miesięcy temu, trudno uwierzyć,
Grzegorz Smyczek z Wydziału Ekologii że to te same miejsca – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-SzuUM w Zabrzu.
lik. – Zakończenie projektu
– Oczyściliśmy sto tysięcy mefoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
oznacza, że zyskaliśmy
trów sześciennych ziemi.
w centrum miasta
Mało które miasto decykolejne hektary,
duje się na tak giganNowe alejki dla spacerowiczów
Teren po koksowni Concordia
które będą słutyczne przedsięwziężyć mieszkań- Koszt rekultywacji terenów nad Bytomcie, które w dużej
com. W pełni ką to około 30,5 mln zł. Aż 85 procent
mierze
dotyczy
będzie moż- tej kwoty, czyli prawie 26 mln zł, stanotego, czego nie
ne je docenić wi pozyskane przez samorząd dofinanwidać – zwraca
wiosną, gdy sowanie z unijnego Funduszu Spójnouwagę
Andrzej
okolica pięk- ści. Około 4,6 mln zł to wkład własny
Koźbiał z konsornie się zaziele- miasta. 
cjum realizujące
GOR
ni – dodaje.
go prace.

foto: Igor Cieślicki

wokół nas

wokół nas

Studentki I roku Politechniki Śląskiej już z indeksami

Zarządzanie i medycyna
pod znakiem innowacji

foto: Igor Cieślicki

Czwarta edycja konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna” towarzyszyła zorganizowanej 8 października inauguracji roku akademickiego na zabrzańskich wydziałach Politechniki Śląskiej. Indeksy odebrali studenci organizacji
i zarządzania oraz inżynierii biomedycznej.

Profesor Marian Turek

– Życzę wam, żebyście dobrze wykorzystali ten czas. Studia to nie tylko nauka, to
czas kształtowania osobowości – mówił
podczas inauguracji prof. Marian Turek, dziekan obchodzącego w tym roku
jubileusz 20-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania. – Poziom wiedzy, z jaką
przyszli do nas kandydaci na studia,
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a obecnie już studenci pierwszego roku,
napawa nas dużym optymizmem – podkreślał dziekan.
Wydział przyjął w tym roku 850 nowych
studentów, a swoją ofertę rozszerzył
o specjalności związane z mediami i e-biznesem. Nową specjalizację, jaką jest
inżynieria medyczna, proponuje z kolei studentom pierwszy, i wciąż jedyny
w Polsce, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Studia na pierwszym roku rozpoczęło tu właśnie 150 osób. – Kierunek nie jest
łatwy, ale myślę, że w przyszłości będzie
bardzo przydatny i to dobra inwestycja
– podkreśla Angelika Dziewa, która
w październiku otrzymała indeks.
– Zdecydowałem się na inżynierię biomedyczną, bo to połączenie medycyny i kierunku technicznego. Te studia umożliwią
mi realizację marzeń o pracy w szpitalu
– mówi Damian Piechnik.
– Mam nadzieję, że ten rok akademicki będzie równie udany, jak poprzedni, kiedy to
wzbogaciliśmy się o nową siedzibę naszego wydziału – zwraca uwagę prof. Marek
Gzik, dziekan WIB.
– Radością i dumą napawa nas fakt, że tylu
wspaniałych młodych ludzi chce w naszym
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mieście korzystać z doświadczenia mistrzów. Wierzę, że absolwenci obu wydziałów wesprą nasze starania o lepsze jutro
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Po uroczystej inauguracji studenci i wykładowcy przenieśli się do hotelu Diament, gdzie zorganizowana została IV
Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. W tym roku była ona poświęcona medycynie spersonalizowanej.
– Ta konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy światem
medycyny i biznesu. Dzięki temu możemy wzajemnie się inspirować – podkreśla
prof. Marek Gzik.
Jak przekonuje Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, technika jest we współczesnej medycynie niezbędna. – Ona nie ogranicza się tylko do
diagnostyki, ale jest też potrzebna w procesie leczenia. Narzędzia, jakimi dysponują dziś lekarze, to efekt działań inżynierów
– mówi Jan Sarna.
Wśród uczestników tegorocznej konferencji był m.in. prof. Adam Maciejewski z Instytutu Onkologii w Gliwicach,
który przybliżył zagadnienia związane
z przeszczepami twarzy. – Współpracujemy z Politechniką Śląską w zakresie stereolitografii. Chodzi o możliwość
drukowania pewnych elementów szkieletu, modeli, które są pomocne przy rozle-

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Na zabrzańskich wydziałach Politechniki Śląskiej zainaugurowano nowy rok akademicki

Profesor Marek Gzik

głych zabiegach rekonstrukcyjnych, jakimi się zajmujemy – tłumaczy prof. Adam
Maciejewski.
Uczestnicy konferencji rozmawiali także o technologiach telemedycznych
w profilaktyce i usługach opiekuńczych
oraz spersonalizowanych robotach
medycznych. 
SOR

wokół nas
Milowy krok na drodze do wprowadzenia na rynek innowacyjnej rodziny protez serca

Z myślą o najmłodszych pacjentach
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– Wyniki trwającego właśnie eksperymentu będą znane w grudniu. Na ich
podstawie będziemy mogli aplikować
o rozpoczęcie badań klinicznych – tłumaczy dr hab. Jerzy Pacholewicz ze
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Optymistyczny scenariusz zakłada, że ta faza prac mogłaby się rozpocząć w połowie 2016 r.
foto: Igo
r Ci e
ślic
– W Polsce pacjentów z nieki
wydolnością serca jest
ponad milion. Średnio
co dziesiąty z nich
nie reaguje na leczenie farmakologiczne.
Nowe
urządzenia będą
Operacja w Centrum Medycyny Doświadczalnej ŚUM
wykorzystywane u dzieci z ciężNa efekty tych prac najbardziej czekają najmłodką niewydolnością
serca,
które zostasi pacjenci, których serca są skrajnie niewydolne.
Wszczepiona proteza serca
ły zakwalifikowane do
Wprowadzenie do praktyki klinicznej opracowanej
przeszczepu. To pomost
dla transplantacji – mówi dr
w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii innowacyjnej rohab. Jerzy Pacholewicz.
dziny protez serca będzie oznaczać przełom w ich leczeniu.
Projekt FRK ruszył w 2008 r. PrototyObecnie urządzenia przechodzą fazę badań doświadczalnych. py pomp przeszły w latach 2010–2014
cykl specjalistycznych badań laboratoW październiku zostały wszczepione zwierzętom.
ryjnych. Do ich wytwarzania inżynieroPierwszymi „pacjentami” stały się cztery czteromiesięczne świnki o wadze
około 60 kg. Dwie z nich przeszły zabieg
wszczepienia pediatrycznych pomp
wspomagania serca na początku października, kolejne tydzień później. Zwierzęta będą obserwowane przez 30 dni.
– To ostatni etap prac, poprzedzający
rozpoczęcie badań klinicznych – mówi
Roman Kustosz, kierownik Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu.
– Mechaniczne wspomaganie serca polUczestnicy projektu podczas konferencji prasowej
skimi pompami to już 20 lat historii. Od
dawna mówiło się o potrzebie zastoso- Obejmuje trzy rozmiary pomp wspo- wie zastosowali m.in. całkowicie nowy
wania tej metody u dzieci, bo coraz wię- magania serca, które w jednym cyklu biomateriał o wysokiej odporności na
cej osób tego wymaga – zwraca uwagę wyrzucają 20, 30 lub 45 ml krwi. Podob- biodegradację. Wykorzystano też orydr Grzegorz Religa, syn słynnego kar- nie jak system wspomagania serca dla ginalną zastawkę dyskową opracowadiochirurga, który w Zabrzu wykonał dorosłych, będzie mógł być stosowany ną w Pracowni Sztucznego Serca we
do wspomagania lewej, prawej lub obu współpracy z Politechnikami Łódzką
pierwszy w Polsce przeszczep serca.
Obecnie jedynymi protezami serca sto- komór serca w przypadkach jego skraj- i Warszawską. Rozwiązania te zapewsowanymi dla ratowania dzieci są urzą- nej niewydolności. Zadaniem urządze- nią istotny wzrost bezpieczeństwa oraz
dzenia niemieckie. Ich cena jest jednak nia jest podtrzymywanie życia w czasie komfortu stosowania wspomagania
bardzo wysoka. Pediatryczny system oczekiwania na przeszczep lub odciąże- serca i są innowacyjne względem sywspomagania serca ReligaHeart PED to nie chorego serca w stopniu pozwala- stemu niemieckiego. Chodzi głównie
własny projekt FRK, realizowany z myślą jącym na jego regenerację i uniknięcie o uniknięcie ryzyka wykrzepiania krwi.

GOR
o dzieciach od pierwszego roku życia. transplantacji.

wokół nas
Znamy wyniki głosowania w drugiej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

Mieszkańcy wybrali projekty
Osiemnaście projektów, zgłoszonych przez mieszkańców w ramach drugiej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego,
wpisanych zostanie do projektu budżetu miasta na 2016 rok.
O ich wyborze zdecydowali mieszkańcy, którzy wzięli udział
w trwającym od 28 września do 8 października głosowaniu.
Pod ocenę mieszkańców trafiło łącznie
128 projektów, które spełniały wszystkie wymogi formalne. W drugiej edycji przedsięwzięcia wzięło udział 33 129
mieszkańców Zabrza, którzy łącznie
oddali 81 022 głosy (każdy mieszkaniec mógł wybrać do trzech wniosków)
– 57 385 na projekty z dzielnic „dużych”
(powyżej 5 tys. mieszkańców) i 23 637
na projekty z dzielnic „małych”.
– Już pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego wzbudziła duże zainteresowanie
zabrzan. Dzięki temu Zabrze mogło się
poszczycić jedną z najwyższych frekwencji, jeśli chodzi o miasta, które przystąpiły
do realizacji budżetu obywatelskiego. Teraz liczba głosujących i oddanych głosów
była jeszcze większa – zwraca uwagę Eu-

geniusz Mizerski z Wydziału Budżetu
i Analiz Finansowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Biorąc pod uwagę przewidziane środki (2,7 mln zł dla dzielnic „dużych” i 1,3
mln zł dla dzielnic „małych”), w pierwszych z nich do realizacji zostanie
skierowanych 12 projektów. Wśród
nich jest m.in. boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna na osiedlu Kotarbińskiego, oświetlenie alejek w ROD
„Webera” i „Biała Róża”, plenerowa
siłownia przy Gimnazjum nr 20 oraz
budowa pomieszczeń sanitarno-szat-

niowych i instalacja defibrylatora zewnętrznego na terenie boiska przy
Gimnazjum nr 29.
– Budżet partycypacyjny to naprawdę
skuteczne narzędzie do zmiany naszego otoczenia – uważa Mirosław Maj,
przewodniczący Rady Dzielnicy Osiedle Kotarbińskiego, zwracając uwagę,
że końcowy sukces to wynik dużego
zaangażowania mieszkańców. – Tylko
praca zespołowa przynosi efekty. W naszej dzielnicy w przedsięwzięcia angażują się placówki oświatowe, parafia, radni i mieszkańcy, którzy pomagają zbierać
głosy – dodaje.
Z dzielnic do 5 tysięcy mieszkańców realizowanych będzie sześć projektów.
Chodzi m.in. o budowę drogi dojazdowej do orlika w Maciejowie, parking
przy Szkole Podstawowej nr 16 i oświetlenie chodnika przy ul. Banachiewicza.
Przypomnijmy, że po pierwszej edycji
akcji do realizacji skierowano trzynaście projektów. Pula pieniędzy do podziału była wówczas o milion mniejsza
i wynosiła 3 mln zł. 
MM

W tym miesiącu uroczyste dyplomatorium w Domu Muzyki i Tańca

Młodzi lekarze odbiorą dyplomy

Tegoroczną uroczystość zaplanowano na 10 listopada. Młodzi lekarze tradycyjnie pojawią się w Domu Muzyki
i Tańca ubrani w efektowne togi i birety. Towarzyszyć będę im najbliżsi.
Przypomnijmy, że utworzony w 1948 r.
zabrzański wydział Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej Śląskiej
Akademii Medycznej) był do 1971 r.
jedynym wydziałem uczelni. Obecnie
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Uroczystość w Domu Muzyki i Tańca ma bardzo podniosły charakter

wydział tworzą 43 katedry i 4 samodzielne jednostki (oddziały kliniczne,
kliniki) zlokalizowane w Zabrzu, Bytomiu, Katowicach, Sosnowcu i Tarnowskich Górach. Wydział zatrudnia prawie
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czterystu nauczycieli akademickich,
a studenci kształcą się tu na trzech kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym i ratownictwie medycznym. 

SOR

foto: Igor Cieślicki

Na tę niezwykle podniosłą
chwilę z niecierpliwością czekają absolwenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego
Uniwersytetu
Medycznego
w Zabrzu. Młodzi lekarze
odbiorą dyplomy na scenie
Domu Muzyki i Tańca.

wokół nas
Za nami trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego

Niezwykłe dźwięki pod i na ziemi

foto: Igor Cieślicki

i

smyczkowy instrument klawiszowy,
mający w zamierzeniu twórcy zastąpić
całą orkiestrę.
– Podjąłem to wyzwanie sześć lat temu.
Budowa instrumentu trwała cztery lata –
opowiada Sławomir Zubrzycki.
„Koncert na trąbkę i orkiestrę” Krzysztofa Pendereckiego został z kolei wykonany podczas niedzielnego koncertu finałowego w Domu Muzyki i Tańca.
Utwór napisany został dla węgierskiego wirtuoza trąbki, prawdziwej
gwiazdy światowego formaf ot
o:
Ig
or
tu – Gábora Boldoczkiego.
Ci
eś
lic
k
Soliście
towarzyszyła
Sinfonietta Cracovia
pod dyrekcją Jurka
Dybała. Zwieńczeniem
koncertu
było brawurowe
wykonanie Bolera
Maurice’a
FestiRavela połączowal trane z widowiskiem
dycyjekwilibrystycznonie
już
-tanecznym w wykozainaunaniu
artystów sztuki
gurowany
Profesor Krzysztof Penderecki
ruchu Teatru Ocelot.
został 320 me– To było nasze marzetrów pod ziemią,
nie, które udało się zrealizować
w Komorze Badawwłaśnie w Zabrzu. Pofrunęliśmy w poczej nr 8 Kopalni Guido.
W niezwykłej scenerii górniczych wy- wietrznym balecie nad orkiestrę. To była
robisk przygotowany został happe- premiera – podkreśla Beata Zając, dyning z udziałem publiczności, będący rektor Teatru Ocelot.
połączeniem abstrakcyjnej sztuki malarskiego akcjonizmu i body paintingu
z tańcem współczesnym w wykonaniu
kultowego Art Color Ballet. Wszystko
to w harmonii z mistrzowską muzyką
Krzysztofa Pendereckiego i Antonína
Dvořáka, w kunsztownej interpretacji Shanghai Quartet z Nowego Jorku
i francuskiego wirtuoza klarnetu – Michela Lethieca. Uznany w świecie muzyki klasycznej Shanghai Quartet dodatkowo podkreślił swoje orientalne
korzenie, wykonując aranżacje chińSławomir Zubrzycki
skich melodii ludowych ze swojej najnowszej bestsellerowej płyty.
Również pod ziemią odbył się kolejny – Bardzo się cieszę, że zabrzański fez koncertów. W nastrojowej Komorze stiwal tak się rozwija. To interaktywne
Kompresorów zabrzmiały dźwięki nie- przedsięwzięcie, które łączy sztuki i przyzwykłego instrumentu. Była to zrekon- bliża muzykę XX wieku. Tą drogą będziestruowana przez Sławomira Zubrzy- my nadal podążać – uśmiecha się Jurek
ckiego, na podstawie projektu samego Dybał, dyrektor festiwalu.
GOR
Leonarda da Vinci, viola organista – 

Niesamowite popisy artystów Teatru Ocelot

foto: MGW

foto: MGW

To było historyczne wydarzenie! Polska premiera „Koncertu na trąbkę i orkiestrę”
Krzysztofa
Pendereckiego
miała miejsce podczas trzeciej edycji międzynarodowego festiwalu noszącego imię
Mistrza. Niezwykłe spektakle,
będące połączeniem muzyki,
tańca i malarstwa, mogliśmy
podziwiać w Kopalni Guido
oraz Domu Muzyki i Tańca.

Występ Art Color Ballet
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Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
10.11 godz. 16.00 – stan wód pitnych
w Zabrzu.
12.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
12.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
25.11 godz. 18.00 – współpraca w dziedzinie wymiany kulturalnej z miastami
partnerskimi Zabrza, propozycje działań, wspólne projekty.
Komisja Oświaty i Wychowania
12.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.11 godz. 16.00 – analiza wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2015/2016 oraz planowane kształcenie w ww. szkołach na kolejny rok szkolny.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
9.11 godz. 17.00 – poprawa gospodarki
wodno-ściekowej II etap – wykonanie,
zakończenie prac.
12.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
12.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
9.11 godz. 15.00 – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o budynkach i obiektach inżynieryjnych stanowiących zagrożenie dla życia
mieszkańców.
Komisja Rewizyjna
12.11 godz. 15.00 – ocena działalności
losowo wybranej szkoły podstawowej
w Zabrzu.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
12.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
10.11 godz. 18.00 – współpraca w dziedzinie wymiany sportowej z miastami
partnerskimi Zabrza, propozycje działań, wspólne projekty.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
12.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.11 godz. 16.00 – analiza projektu budżetu na rok 2016; inwestycje w sferze
ochrony zdrowia (i polityki społecznej).
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Za nami październikowa sesja Rady Miasta

W październiku radni głosowali nad dziesięcioma projektami uchwał

foto: Jerzy Przybysz

Komisja Budżetu i Inwestycji
12.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.11 godz. 16.00 – analiza projektu budżetu na rok 2016; inwestycje w sferze
ochrony zdrowia (i polityki społecznej).

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

O przemysłowym
dziedzictwie i zasobach IT
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na terenie miasta
i inwentaryzacja zasobów IT to
niektóre z tematów poruszanych podczas październikowej
sesji Rady Miasta. Radni głosowali ogółem nad dziesięcioma
projektami uchwał.
Na początku październikowej sesji
Rady Miasta podziękowania i gratulacje odebrała drużyna zabrzańskich
medyków, która zdobyła mistrzostwo
świata w piłce nożnej. – Gratulujemy
tego zwycięstwa. Wierzymy, że nasza reprezentacja weźmie z panów przykład we
Francji – podkreślał wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
Przygotowane na sesję prezentacje dotyczyły inwentaryzacji zasobów IT oraz
rewitalizacji i adaptacji poprzemysłowych obiektów na cele kulturalne. Sekretarz Zabrza Ewa Weber tłumaczyła,
jak przebiegał proces inwentaryzacji
w mieście i jakie wyciągnięto z niego
wnioski. – To zadanie wykonaliśmy
w 118 jednostkach. Mamy pełną analizę
stanu i potrzeb zasobów teleinformatycznych. Wyciągnęliśmy wnioski z tych prac.
Konieczne jest zwiększenie poziomu integracji systemu i podnoszenie świadomości pracowników z zakresu ochrony danych osobowych – zwracała uwagę Ewa
Weber. Kolejną prezentację przedsta-
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wił Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Podczas październikowej sesji radni głosowali nad dziesięcioma projektami uchwał. Jednym z punktów sesji
były też wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i Sądu Okręgowego w Gliwicach. 
SOR
Usłyszane na sesji:
– Proszę o zajęcie miejsc i nieprzeszkadzanie, bo to przeszkadza.
– Już trzy razy mi tę lampkę wyłączono.
– Gdyby pan kolega się wyłączył jeszcze
raz...

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

Listopad

2 (pn.)	Rafał Marek
5 (czw.) Alojzy Cieśla
9 (pn.)	Elżbieta Adach
Damian Trześniewski
12 (czw.) Krzysztof Partuś
Adam Ilewski
19 (czw.) Dariusz Walerjański
23 (pn.) Janusz Bieniek
	Łucja Chrzęstek-Bar
Jan Dąbrowski
26 (czw.) Alojzy Cieśla
30 (pn.)	Mirosław Dynak
Antoni Strzoda
Joachim Wienchor

wokół nas
Znamy wyniki październikowych wyborów do Sejmu i Senatu RP

Wybraliśmy posłów i senatorów

Związany z Zabrzem profesor Marian Zembala uzyskał
najlepszy w regionie wynik
wyborczy. Startującego z listy
Platformy Obywatelskiej wieloletniego dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca
poparło ponad 53,6 tysiąca
wyborców. To prawie połowa
głosów zebranych przez PO
w okręgu katowickim.
Tak głosowali zabrzanie:
Platforma
Obywatelska

31,70 %

Prawo
i Sprawiedliwość

27,94 %

Kukiz ’15

13,67 %

Zjednoczona Lewica

8,31 %

Nowoczesna

6,86 %

KORWIN

4,91 %

Partia Razem

4,49 %

Polskie Stronnictwo
Ludowe

1,49 %

Grzegorz Braun
„Szczęść Boże”

0,62 %

Frekwencja w Zabrzu

44,65 %

Barbara Dziuk
(PiS)

Piotr Pyzik
(PiS)

Jarosław Gonciarz
(PiS)

Borys Budka
(PO)

Krystyna Szumilas
(PO)

Tomasz Głogowski
(PO)

Paweł Kobyliński
(Kukiz ’15)

foto: Igor Cieślicki

Wyborcza frekwencja w naszym mieście przekroczyła 44 procent

Wojciech Szarama
(PiS)

foto:wikipedia.org

foto: Jerzy Przybysz

foto:wikipedia.org

Posłowie z naszego
okręgu wyborczego:

Profesor Marian Zembala

W Zabrzu uprawnione do głosowania
były 137 082 osoby. Frekwencja w naszym mieście wyniosła prawie 45 procent. Zabrzanie najczęściej głosowali na
Platformę Obywatelską, niespełna 4 procent głosów mniej zdobyło Prawo i Sprawiedliwość.
W okręgu wyborczym nr 29, obejmującym Zabrze, Bytom, Gliwice oraz powiaty gliwicki i tarnogórski, do głosowania
uprawnionych było 611 771 osób. Frekwencja wyniosła 49,12 procent. W naszym okręgu do podziału było dziewięć
mandatów poselskich. Cztery z nich przypadły Prawu i Sprawiedliwości, trzy Platformie Obywatelskiej, po jednym mandacie uzyskały Nowoczesna i Kukiz ’15.
Cztery lata temu wybory do Sejmu
w okręgu nr 29 wygrała PO, uzyskując
49,89 procent poparcia, przed PiS – 23,37
procent i Ruchem Palikota – 10,78 procent. Sześć mandatów poselskich przypadło wówczas PO, dwa – PiS, a jeden –
Ruchowi Palikota.
W wyborach do Senatu Zabrze wraz
z Bytomiem znalazło się w jednomandatowym okręgu nr 71. Najlepszy wynik
uzyskała tu Maria Pańczyk-Pozdziej (PO),
która zdobyła 34 procent głosów.  SOR

Marta Golbik
(Nowoczesna)

Senator
z naszego
okręgu
wyborczego:

Maria Pańczyk-Pozdziej
(PO)
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wokół nas
W listopadzie obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości

Prezydent RP Andrzej
Duda gościł na Śląsku

Słuchając
przedsiębiorców

Radość
po 123 latach
zaborów
To dla nas wszystkich jeden z najważniejszych dni w roku.
Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj, po 123 latach zaborów, niezawisłego bytu.
– Niepodobna oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność polską w tym
momencie ogarnął. Po 120 latach prysły
kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo!
Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni
od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki
z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili.
Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało – opisywał
nastroje, jakie w listopadzie 1918 r. zapanowały wśród Polaków, Jędrzej Moraczewski, premier odrodzonej RP od
18 listopada 1918 do 16 stycznia 1919 r.
W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze
wojskowym. Rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości
dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 r.
W czasie II wojny światowej organizo-
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wane były konspiracyjne obchody rocznicy 11 listopada. W 1945 r. ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia
Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN. Jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. Święto Niepodległości obchodzone
w dniu 11 listopada zostało przywrócone ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości.
Zabrzańskie obchody tradycyjnie rozpoczną się na placu Warszawskim
koncertem Górniczej Orkiestry Dętej
„Makoszowy” pod dyrekcją Henryka
Mandrysza. Aktorzy z pracowni teatralnej MDK nr 2 przedstawią etiudę z cyklu „Szkicownik Polski”. Później uczestnicy obchodów przejdą do kościoła św.
Anny, gdzie odprawiona zostanie msza
św. w intencji ojczyzny z udziałem chóru Resonans con tutti. 
SOR
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Prezydent RP Andrzej Duda

foto: Kancelaria Prezydenta RP

Zabrzańskie obchody 11 listopada tradycyjnie rozpoczną się na placu Warszawskim

Prezydent RP Andrzej Duda
odebrał w Katowicach „Białą
księgę” zawierającą propozycje projektów zmian ustaw
sprzyjających rozwojowi gospodarki. Dokument został
przekazany w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, podczas Forum
dla Wolności i Rozwoju Law4Growth.

– Musimy wprowadzać mechanizmy,
które zabezpieczą nas, nasze interesy,
a jednocześnie starać się być solidarnymi w ramach Unii Europejskiej – mówił prezydent Andrzej Duda. – Praktyka polegająca na tym, że nie uwzględnia
się postulatów obywateli, albo udaje się,
że się ich nie widzi i nie słyszy, nie prowadzi do niczego dobrego. Nie prowadzi
do budowy społeczeństwa obywatelskiego i w efekcie wspólnoty. Nie mogę obiecać, że wszystkie pomysły zostaną wprowadzone w życie, ale wszystkie zostaną
poddane głębokiej analizie – podkreślał.
Wśród postulatów, które trafiły na
ręce prezydenta, znalazło się m.in.
ujednolicenie prawa bankowego
i wprowadzenie możliwości inwestowania przez polskie fundusze emerytalne w nieruchomości komercyjne. Dokument został przygotowany
przez zespół przedsiębiorców, ekonomistów, prawników oraz przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. 
GOR

wokół nas
Prestiżowe nagrody dla Kopalni Guido oraz Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

Dla mieszkańców i turystów

foto: MGW

skiego w Katowicach, została doceniona
m.in. za rewitalizację i zaadaptowanie
do nowych potrzeb zabytkowych podziemnych komór. W Strefie K8 powstały sale koncertowa i audiowizualna oraz
najgłębiej w Europie położony pub.
foto: Igo
r Ci e
ślic
ki
W kategorii obiekt użyteczności publicznej wyróżnienie
otrzymało Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.
– Obie inwestycje służą
mieszkańcom naszego
miasta i turystom. Bardzo się cieszę, że zostały
Jedna z odnowionych sal w podziemnej Strefie K8
zauważone i docenione –
mówi prezydent Zabrza
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
Mamy powody do dumy! Kopalnia Guido
Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że stwozdobyła Grand Prix w konkursie na najlepszą
rzenie Strefy K8 to część giprzestrzeń publiczną województwa śląskiego.
gantycznego
projektu
rewitalizacji
poprzemysłowych
obiektów
Wyróżnienie w kategorii obiektów użyteczności puZabrza. Otwarty na poziomie 320
blicznej otrzymało Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.
Kopalni Guido niezwykły kompleks pomieszczeń oferuje szeroki wachlarz prochitektura
nas
otacza,
stykamy
się
z
nią
na
Prestiżowy konkurs organizowany jest
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz- co dzień. A to, co nas otacza, powinno być pozycji z dziedziny kultury, rozrywki i bitwa Śląskiego oraz katowickie oddzia- nie tylko funkcjonalne i użyteczne, ale i pięk- znesu. Działające przy Szpitalu Miejskim
ły Stowarzyszenia Architektów Polskich ne oraz inspirujące, powinno być naszą wi- Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to
i Towarzystwa Urbanistów Polskich. zytówką. Mam nadzieję, że takie konkursy jedna z najnowocześniejszych w PolW tym roku odbyła się już szesnasta jego jak nasz sprawią, że przestrzeń publiczna sce placówek ginekologiczno-położniedycja. O laury rywalizowały 32 obiekty będzie coraz ładniejsza i coraz bardziej czych. Budowa Centrum kosztowała
przyjazna – podkreśla Henryk Mercik z za- 41 mln zł. Była to w ostatnich latach najzlokalizowane na terenie 24 gmin.
większa w naszym regionie inwestycja
– Konkurs na najlepszą przestrzeń pub- rządu województwa śląskiego.
liczną to jeden z kluczowych i najbliższych Kopalnia Guido, która zdobyła Grand w służbę zdrowia finansowana ze środGOR
nam konkursów w województwie, gdyż ar- Prix wraz z nową siedzibą Muzeum Ślą- ków publicznych. 

Zabrzańscy twórcy trafili na karty wyjątkowego albumu

Tworzą artystyczny wizerunek miasta
Sylwetki i dokonania kilkunastu malarzy, grafików i fotografików przybliża wydany właśnie album „Artyści Zabrza”. Znaleźli
się w nim zarówno twórcy młodego pokolenia, jak i tacy, których prace podziwiamy już od wielu dekad.
– Jedną z największych wartości naszego miasta są ludzie. Wśród nich na uwagę zasługują artyści. Liczna grupa mieszkających lub wywodzących się z Zabrza
twórców ma bowiem znaczący wkład
w budowanie wizerunku miasta kultury
i sztuki – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Na kartach albumu znaleźli się m.in.
Roman Nowotarski, Jan Sawka, Bog-

dan Król, Krzysztof Nitsch, Marian
Oslislo, Antoni Cygan, Arkadiusz Gola
i Roman Starak. Większość prezentowanych w albumie artystów to pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ośmioro z tytułami profesorskimi,
dwóch na stanowisku rektora. Wybór
zjawisk i osobowości pokazuje autonomiczność odrębnych, własnych poszukiwań zabrzańskich artystów, a tak-

że jest demonstracją twórczej potencji
i ewolucji środowiska. 
GOR
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Targowisko miejskie przy ul. Boboli zaprezentowało swe nowe oblicze

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Udane zakupy „Pod Ratuszem”

Jutta Kotyczka podkreśla, że teraz to targowisko z prawdziwego zdarzenia

Handlująca na targu jajkami Marta Krawczyk

Targowisko zyskało nazwę „Pod Ratuszem”

Tak targowisko wyglądało przed rokiem...

14

...tak prezentuje się dziś
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foto: Igor Cieślicki

warunków nie można sobie wyobrazić –
uśmiecha się Bogdan Sabo, przewodniczący spółdzielni „Kupiec” w Zabrzu. –
Bardzo mi się tu teraz podoba. Jest
wygodnie, czysto, są ubikacje i przede
wszystkim zimą będzie ciepło – uśmiecha

foto: UM Zabrze

Targowisko przy ul. Boboli zna chyba każdy zabrzanin. Kupcy ulokowali się tu na
początku lat 90. Przez 22 lata targowisko
funkcjonowało w niezmienionej formie.
Dzisiaj, robiąc tu zakupy, aż trudno uwierzyć, jak w ciągu kilku ostatnich miesięcy
zmieniło się to miejsce.
–
Targowisko
było
w opłakanym stanie. Handlując na pobliskim targowisku zastępczym, śledziliśmy prowadzone przez
ostatnie miesiące prace,
ale nie sądziliśmy, że powstanie tu coś tak wspaniałego. Lepszych

foto: Igor Cieślicki

Były rozlatujące się blaszane budki, teraz są murowane pawilony. Kiedyś klienci i kupcy brodzili tu po deszczu w wodzie, teraz
chodzą brukowanymi alejkami. Nad bezpieczeństwem czuwa
system monitoringu, a efektownie zagospodarowane otoczenie zachęca, by nawet po zakupach spędzić tu trochę czasu.
W październiku swe odmienione oblicze zaprezentowało targowisko w centrum Zabrza, które przy okazji metamorfozy
zyskało nową nazwę – „Pod Ratuszem”.

się Marta Krawczyk, która przy ul. Boboli
sprzedaje jajka. Podobnego zdania są kupujący. – Teraz to targowisko z prawdziwego zdarzenia, którego jako mieszkańcy nie
musimy się wstydzić – podkreśla Jutta Kotyczka. Na targowisku powstało 18 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni
użytkowej około dwóch tysięcy metrów
kwadratowych. Są one podzielone na 150
punktów handlowych. Teren został objęty monitoringiem. Nowy obiekt powstał
w błyskawicznym tempie.
– Umowę z generalnym
wykonawcą, w formule zaprojektuj i wybuduj, podpisaliśmy 30 grudnia 2014
roku, a już w połowie
kwietnia tego roku wykonawca objął plac budowy
i w niespełna pięć miesięcy zrealizował
wszystkie prace budowlane – zwraca uwagę Mariola Majchrzyk, prezes Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji. Koszt
inwestycji to 7,8 mln zł. Aż 70 procent tej
kwoty pochodzi z unijnego programu
JESSICA. Na resztę podpisano umowę
kredytową z Bankiem Ochrony Środowiska. – Zmodernizowane targowisko w centrum Zabrza jest kolejną wizytówką miasta,
otwartego na potrzeby ludzi i wolnego rynku. Nowoczesna infrastruktura, szeroka
gama produktów i położenie przy głównych
ciągach komunikacyjnych to gwarancja
szybkich i udanych zakupów – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Modernizacja targowiska to także
doskonały przykład rewitalizacji przestrzeni
miejskiej – dodaje. 
GOR
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Za nami V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

foto: UM Zabrze

W trosce o kręgosłup gospodarki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podczas otwarcia kongresu

Już po raz piąty odbył się w październiku Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zabrze było samorządowym partnerem głównym przedsięwzięcia. Nasze miasto znalazło się także wśród gmin wyróżnionych przez organizującą
kongres Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Zabrze otrzymało wyróżnienie honorowe za stwarzanie małym i średnim
przedsiębiorstwom warunków korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz za szczególne zasługi
we wspieraniu rozwoju sektora MŚP.
Z kolei prezydent miasta Małgorzata
Mańka-Szulik otrzymała statuetkę „Lidera, który wspiera MŚP”.
– W Zabrzu podejmujemy wiele inicjatyw
wspierających przedsiębiorców, czy to
w ramach Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Biura ds. Inwestorów czy Powiatowego Urzędu Pracy.
Wyróżnienie przyznane przez Regionalną
Izbę Gospodarczą traktuję jako potwierdzenie przyjętego przez nas kierunku tworzenia przyjaznego klimatu dla rozwoju
biznesu – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP”, realizowany przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, jest skierowany do jednostek
samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego.
W trwającym od 12 do 14 października
kongresie uczestniczyło ponad sześć
tysięcy osób. Przyjechały delegacje
z kilkudziesięciu państw, ministrowie,
eksperci, przedsiębiorcy i naukowcy.

Głównym tematem była konieczność
dialogu i siła wynikająca ze współpracy. Wszystkie panele dyskusyjne, prezentacje i konferencje miały na celu
wypracowanie rozwiązań służących
poprawie warunków sektora małych
i średnich firm.
– Mała i średnia przedsiębiorczość jest
rozproszona. W każdej wsi i miasteczku
są jakieś firmy. To rozproszenie powoduje, że w sumie przedsiębiorcy są osamotnieni. Spotykamy się po to, żeby zaznaczyć swoją obecność, żeby wspólnym
głosem powiedzieć co nas boli, żeby porównać się do innych, dowiedzieć się,
jak inni rozwiązują problemy – tłumaczy Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. – Poza tworzeniem szeroko pojętej
współpracy, kongres wprowadza przedsiębiorców w tematykę innowacyjności,
która jest warunkiem zwiększenia konkurencyjności firm – dodaje.
O kondycji małych i średnich przedsiębiorstw mówiła m.in. Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. O znaczeniu takich firm w gospodarce wypowiadał się były premier i przewodniczący
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy
Buzek. – One są rdzeniem, krwioobie-

giem każdej gospodarki, również w Polsce – zwracał uwagę prof. Jerzy Buzek.
Panele dyskusyjne, które odbywały się
w ciągu trzech dni, dotyczyły różnorodnych zagadnień: od specyfiki firm
rodzinnych, przez zapobieganie niewypłacalności kontrahentów, po rozwiązywanie konfliktów pracowniczych.
Codziennie do wyboru było kilkadziesiąt spotkań. – Takie dyskusje są bardzo istotne. Dają możliwość spotkania się
z osobami z branży. Pozwala mi to poszerzać kontakty. Bardzo się cieszę, że taki
kongres jest organizowany – zaznacza
przedsiębiorca Mariusz Ogłoziński.
Wśród poruszanych tematów znalazły
się także kwestie dotyczące bezpieczeństwa informacji. – Często dopiero utrata
danych uświadamia przedsiębiorcom, że
należy je chronić. W naszym kraju zauważam ogromną przepaść świadomościową między zarządami a działami IT. W IT
są kompetentni fachowcy, którzy wiedzą,
jak ważna jest informacja i jej ochrona
– zwracał uwagę Piotr Pawłowski z zarządu firmy 3S S.A. O korzyściach i zagrożeniach związanych z postępem
telemedycyny rozmawiali z kolei przedstawiciele placówek medycznych i firm
specjalizujących się w branży.
Zabrze było samorządowym partnerem
głównym kongresu. – W Zabrzu zrozumieliśmy już dawno, że małe i średnie przedsiębiorstwa są solą przedsiębiorczości.
Często nie doceniamy tych firm, stąd borykają się one z różnymi trudnościami. Małemu jest trudniej, ale razem można więcej. Dlatego w Zabrzu podejmujemy szereg
działań – od szkoleń poczynając, po realizację warsztatów, spotkania i dzielenie się
dobrymi praktykami. Ale to wszystko zaczyna się od spotkania i rozmowy. To najlepiej widać tu, podczas kongresu, gdzie po
raz kolejny wielu przedsiębiorców korzysta z tej możliwości. Ta filozofia wspierania
małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo ważna. Samorządowcy są zobowiązani wspierać to działanie – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Kongresowi towarzyszyły Targi Biznes
Expo, na których zaprezentowało się
ponad 100 wystawców. Targi dały możliwość zapoznania się z różnymi produktami i usługami. Częścią targów
była „Wyspa dla studenta”, gdzie młodzi ludzie mogli zapoznać się z ofertami
pracy, staży i praktyk. 
SOR
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Eksperci zbadali, jak zabrzanie postrzegają przebudowę miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej

Projekt oczami mieszkańców
76 km

to długość wykonanej kanalizacji sanitarnej
wraz z 4 przepompowniami ścieków
Wśród pozytywnych efektów projektu mieszkańcy najczęściej wskazują nowe ulice i chodniki

Nowa nawierzchnia ulic i chodników, dostęp do kanalizacji sanitarnej i polepszenie komfortu życia to najczęściej wskazywane
przez mieszkańców pozytywne aspekty projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu. W badaniu dotyczącym postrzegania największej inwestycji w historii miasta wzięło udział
400 mieszkańców dzielnic, w których roboty zostały zakończone.
Nie ma chyba mieszkańca Zabrza, który nie wiedziałby o realizowanym w ciągu kilku ostatnich lat projekcie. Wiedzę
o tym, i kto go prowadzi, deklaruje 40
procent ankietowanych. Dwie konkretne
zajmujące się przedsięwzięciem instytucje – Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Urząd Miejski,
wskazuje już tylko średnio co dziesiąty
z badanych.
Wśród korzyści płynących z inwestycji
najczęściej wskazywano budowę nowych
dróg i chodników, wzrost jakości życia,
ochronę środowiska oraz dostęp do ka-

Łącznie w ramach całego
projektu wykonano:

•
•
•
•
•
•

203 km kanalizacji sanitarnej wraz
z 23 przepompowniami ścieków
177 km kanalizacji deszczowej
wraz z 33 podczyszczalniami wód
deszczowych
121,5 km sieci wodociągowej
i wodociągów przesyłowych
przebudowano i poddano hermetyzacji Oczyszczalnię Ścieków
„Śródmieście”
zmodernizowano
Pompownię
Wody Stacji Uzdatniania Wody
w Grzybowicach
odtworzono ok. 700 tys. m kw.
powierzchni dróg i chodników
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nalizacji sanitarnej. Osób, które nie wiązały z projektem żadnych korzyści, było
tylko 19 procent.
O uciążliwościach towarzyszących realizacji projektu mówi 44 procent mieszkańców. Ankietowani najczęściej wskazywali
na utrudnienia komunikacyjne (65 procent), techniczno-organizacyjne (45 procent), błoto i kurz (34 procent) oraz rozkopy (32 procent). Pozytywnie oceniana
jest polityka informacyjna dotycząca projektu. Dobrze lub bardzo dobrze postrzega ją ponad 60 procent ankietowanych,
fatalnie – tylko 9 procent.
Z badania wynika, że informacje o projekcie docierały do 76 procent mieszkańców.
Ich źródłem była najczęściej prasa lokalna. Na kolejnych miejscach znalazły się
ogłoszenia, Internet, inni ludzie oraz organizowane spotkania i zebrania. Oczekiwania mieszkańców dotyczą przede
wszystkim informacji „co dalej?”.
– Ta inwestycja pozwoliła nam na zdobycie ogromnego doświadczenia dotyczącego kontaktów z mieszkańcami. Dziękuję
wszystkim, którzy nam tę komunikację ułatwiali – podkreśla Piotr Niemiec, prezes
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
– Wiele osób postrzega projekt przez pryzmat dróg i chodników, ale musimy pamiętać także o tym, co zostało wykonane pod
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Takie są liczbY:

226 mln zł

to koszt II etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Zabrza

76 km

to długość wykonanej
kanalizacji deszczowej wraz z 5
podczyszczalniami wód deszczowych

32,5 km

to długość wykonanej sieci
wodociągowej

320 tys. m kw.

to powierzchnia odtworzonych
dróg i chodników

798 mln zł

to łączny koszt obu
etapów przedsięwzięcia
ziemią. W naszych dzielnicach nie ma już
szamb, ścieki nie mieszają się i nie ma kłopotów z ich odprowadzaniem. Dzięki temu
łatwiej nam teraz pozyskiwać inwestorów
i możemy sprzedawać działki za inne pieniądze, niż jeszcze kilka lat temu – zwraca uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Francuzi docenili Zabrze
Za działania podjęte na rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej Zabrze zostało nagrodzone
w trzeciej edycji konkursu ECO-MIASTO. Projekt organizuje ambasada
Francji w Polsce. W jury konkursu
zasiadali uznani specjaliści, m.in. z:
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz
Ministerstwa Gospodarki, a także
naukowcy i dziennikarze. Nagrody
ECO-MIASTO przyznawane są samorządom, które najlepiej realizują
politykę zrównoważonego rozwoju.

wokół nas
Jako mały chłopiec chciałeś być maszynistą? Teraz to marzenie może się spełnić

foto: DB Schenker Rail Polska

Praca z dziecięcych marzeń

Grzegorz Ciepieniak jest maszynistą lokomotyw spalinowych już od kilku lat

Chyba każdy chłopiec w dzieciństwie, gdy komputer był luksusem, a kolejka elektryczna szczytem możliwości, marzył, żeby
zostać maszynistą lokomotywy. Niektórzy te marzenia porzucili, inni konsekwentnie realizowali. Wśród tych ostatnich jest
Grzegorz Ciepieniak, maszynista lokomotyw spalinowych w DB
Schenker Rail Polska. Teraz inni mają okazję do niego dołączyć.
Dla laika praca maszynisty to kilka godzin bezczynnego siedzenia na fotelu.
Rzeczywistość jest jednak zgoła inna.
W tej pracy miesza się duże obciążenie psychiczne i emocjonalne z potrzebą ciągłej gotowości na szybką reakcję,

odpowiednią do zaistniałych sytuacji.
– Pracę maszynisty można porównać do
pracy pilota samolotu. Należy posiadać
wysokie kwalifikacje oraz odpowiednie
umiejętności, które nabywa się w okresie
dwuletniego szkolenia składającego się

z dwóch etapów. Pierwszy zakończony jest
otrzymaniem licencji i trwa od dwóch do
trzech miesięcy. Drugi, niezbędny do uzyskania świadectwa maszynisty, trwa około półtora roku – tłumaczy 31-letni Grzegorz Ciepieniak.
Teraz drzwi do lokomotywy otwierają się
także dla innych. Maszynistą w DB Schenker Rail Polska może zostać każdy, kto
posiada zawodowe wykształcenie, wymagany poziom zdrowia i silną motywację. Niezbędną wiedzę można zdobyć
podczas szkoleń i staży refinansowanych
przez firmę. Zgodnie z opracowaną w firmie ścieżką kariery dla stanowisk kolejowych, maszynistą może zostać osoba będąca już na stanowisku manewrowego
czy ustawiacza. – W ciągu ośmiu lat pracy
w firmie taką ścieżkę kariery przeszedłem
osobiście, pracując na początku jako manewrowy, potem jako ustawiacz, a teraz jako
maszynista lokomotyw spalinowych. Kolejny krok, jaki mogę wykonać, to objęcie stanowiska maszynisty pojazdów trakcyjnych.
Wówczas, jeśli tylko będę chciał, mogę prowadzić lokomotywy elektryczne i spalinowe
na szlakach w całej Polsce, a także Europie,
ponieważ nasza firma jest częścią największego europejskiego przewoźnika kolejowego, jakim jest DB Schenker Rail – mówi
Grzegorz Ciepieniak. 
GOR

Za nami kolejny otwarty wykład z cyklu Forum Zarządzania

Forum Zarządzania to wspólna inicjatywa Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej oraz zabrzańskiego samorządu. – Ideą przedsięwzięcia
jest przybliżenie studentom nowoczesnej myśli związanej z zarządzaniem. Nasi

goście prezentują nowe koncepcje i rozwiązania, które w ich firmach funkcjonują. Takie osoby najlepiej przemawiają do
wyobraźni studentów – tłumaczy Seweryn Tchórzewski z WOiZ.
Gościem październikowego spotkania
był Tomasz Kosobucki z Grupy Kapitałowej WASKO. – Rozmawiamy nie o samych
innowacjach z punktu widzenia technologicznego,
ale o tym, jak prowadzić
firmę, jak robi się projekty innowacyjne. Dzięki
temu studenci widzą, że
nowinki technologiczne
to nie tylko nowe produkty producentów
sprzętu, ale przede wszystkim badania,
rozwój nowoczesnych technik informa-

foto: Politechnika Śląska

Tomasz Kosobucki z Grupy
Kapitałowej WASKO był gościem kolejnego spotkania
w ramach Forum Zarządzania.
To cykl otwartych wykładów,
podczas których swoją wiedzą
dzielą się ze studentami praktycy życia gospodarczego.

foto: Renata Matysik

Po doświadczenie do praktyków
Studenci z uwagą słuchali gościa

tycznych – podkreśla Tomasz Kosobucki. Studenci mieli okazję poznać szczegóły programu stażowego w firmie.
– Dzisiaj trzeba zainteresować młode osoby w wieku dwudziestu kilku lat, które
chciałyby przyjść do nas na staż z pomysłem. Mogą napisać pracę magisterską
i ukierunkować swój profil na taki, jakiego
my będziemy potrzebować w przyszłości
w firmie – zwraca uwagę przedsiębiorca.
Do tej pory gośćmi Forum Zarządzania
byli m.in. współautor reformy samorządowej prof. Michał Kulesza, ekonomistka Maria Wiśniewska czy prezesi działających w regionie firm. 
SOR
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Na zabrzańskim szlaku turystyki przemysłowej pojawiła się kolejna architektoniczna perełka

ŻYCIE WRÓCIŁO DO ŁA

Ma trzy ogromne sale i 1,2
tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Oddana
w październiku do użytku,
po gruntownej renowacji,
Łaźnia Łańcuszkowa to miejsce, w którym będzie można
zobaczyć spektakl lub interesującą wystawę, coś zjeść
i... rozpocząć swą przygodę
z kompleksem turystycznym
Sztolnia Królowa Luiza.
Zabrzańska łaźnia została wybudowana
w 1890 r. przy kopalni „Królowa Luiza”.
Była pierwszym tego typu obiektem na
Górnym Śląsku. Jeszcze do lat 20. XX
wieku zdecydowana większość kopalń
nie posiadała łaźni, a górnicy po zakończonej szychcie zażywali kąpieli dopiero
po powrocie do domu. Budynek służył
górnikom jako zaplecze socjalne i składał się z łaźni oraz szatni z charakterystycznymi hakami na łańcuchach, na
których zostawiano odzież oraz rzeczy
osobiste.
Ponieważ kopalnia „Królowa Luiza” już
od lat nie wydobywa węgla, Łaźnia Łańcuszkowa popadała przez ostatnie dekady w ruinę. Dawny blask odzyskała za
sprawą projektu realizowanego przez
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Tworzony od kilku lat kompleks
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Sztolnia Królowa Luiza
obejmuje
budynki, wyWystawa malarstwa naiwnego
robiska kopalni
„Królowa Luiza”
oraz Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną –
najdłuższą sztolnię w europejskim górnictwie węglowym, która już wkrótce
zostanie udostępniona do zwiedzania.
– Łaźnia Łańcuszkowa będzie bramą nowego kompleksu. Tutaj turyści będą rozpoczynać jego zwiedzanie – zapowiada
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor MGW. –
W pracach związanych z rewitalizacją łaźni uczestniczyło około stu osób. Wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie
– dodaje.
Wiszące pod sufitem ubrania górników

Podświetlony nocą budynek prezentuje się bardzo efektowne wrażenie

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2015

foto: Igor Cieślicki

Uroczyste otwarcie zrewitalizowanej Łaźni Łańcuszkowej

W ramach rewitalizacji łaźni wykonano m.in. remont dachu, renowację elewacji, wymieniono okna i drzwi oraz
wzmocniono fundamenty budynku.
Wnętrze zostało gruntownie uporządkowane i odnowione, pojawiły się
foto:
Igo
rC
ieś
betonowe posadzki i nowe
lick
i
oświetlenie, odrestaurowano zabytkową cegłę oraz stuletnią
ceramikę ścienną
i podłogową. Projekt przewidział
także zakup multimediów i mebli.
Uporządkowanie
terenu wokół łaź-

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Trzy oddzielne sale

wokół nas

Unikatowy zabytek zostanie w pełni wykorzystany w momencie otwarcia podziemnych tras turystycznych Sztolni
Królowa Luiza, ale łaźnię można zwiedzać już teraz w ramach wycieczki po
naziemnej strefie sztolni. Goście będą
mieli okazję do obejrzenia tu wystawy śląskiego malarstwa
naiwnego, prezentującej dzieła m.in.
Marka Idziaszka,
Andrzeja Marcola czy Czesława Fojcika.

Goście kompleksu mogą kupić tu m.in. pamiątki związane z Kopalnią Guido

Pod i na ziemi
Tymczasem intensywne prace trwają
również w pozostałej części kompleksu przy ul. Wolności. Przypomnijmy, że
w sierpniu zakończyło się trwające rok
drążenie pochylni transportowej prowadzącej do Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej. – Jej podstawową funkcją

foto: Igor Cieślicki

Przygotowany na otwarcie spektakl

foto: Igor Cieślicki

ni i podświetlenie elewacji sprawiło, że
obiekt wygląda teraz okazale zarówno
w ciągu dnia, jak i nocą.
Ilość przestrzeni skrytej w łaźni może
zaskakiwać. Trzy potężne sale – łańcuszkowa, ekspozycyjna i restauracyjna – to ponad 1,2 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
Dzięki wydzielonym przestrzeniom nic nie stoi na
przeszkodzie, by jednocześnie, oprócz przyjmowania
turystów
i funkcjonowania re-

foto: Igor Cieślicki

ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ

będzie transportowanie materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót związanych
z zabezpieczeniem i utrzymaniem sztolni.
W przyszłości diagonala ma być zagospodarowana również na wyjście ewakuacyjne ze sztolni na powierzchnię – tłumaczy Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu.
Całkowita długość pochylni to około 115
metrów. Schodzi ona na głębokość 38
metrów, aż do głównego przekopu sztolni. – Chodnik został wydrążony w nachyleniu do 24 stopni. Z takim upadem mogą się
mierzyć jedynie najlepsze samochody terenowe – zwraca uwagę Andrzej Mitek.
Sporo dzieje się także w Kopalni Guido.
Prawdziwą gratką dla amatorów mocnych wrażeń będzie powstająca na poziomie 320 trasa ekstremalna o długości 1,5 kilometra. Poprowadzi ona po
nieudostępnianych wcześniej turystom
podziemnych wyrobiskach. Z kolei poziom 170 przeistacza się w trasę poświęconą świętej Barbarze. Planowane
tam ekspozycje mają oddać trud pracy
w XIX-wiecznej kopalni oraz silny związek etosu pracy górnika z wiarą. 

GOR

stauracji, w łaźni odbywały się koncerty, spektakle teatralne czy wystawy
muzealne.
– Jeszcze niedawno na przedsięwzięcia
związane z rozwojem w naszym mieście
turystyki przemysłowej wiele osób patrzyło z niedowierzaniem. Patrząc na to, co
już mamy w tym obszarze, jestem przekonana, że Zabrze będzie gościło najbardziej wymagających turystów – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

foto: Igor Cieślicki

W łaźni zagrało Motion Trio

Pokazy taneczne przed budynkiem Łaźni Łańcuszkowej
Nasze Zabrze Samorządowe 11/2015
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W Teatrze Nowym odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej

Kształcą, wychowują, wspierają młodych ludzi w rozwijaniu pasji i talentów, pomagają wkraczać w dorosłość.
Nauczyciele – bo o nich właśnie mowa – obchodzili swoje
święto. Uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
odbyła się 13 października
w Teatrze Nowym.
– Nauczycielem się jest cały czas, to nie
zawód, to misja. Jestem dumna z naszych
zabrzańskich nauczycieli. To wspaniali
ludzie, którzy mają w sobie ogrom pasji
i potrafią porwać w przygodę wykraczającą często szeroko poza ramy szkolne
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która otrzymała
w tym roku Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany przez ministra
edukacji narodowej za szczególne zasługi dla oświaty. Medale otrzymały
także Aleksandra Graczewska, dyrektor Przedszkola nr 1, Lidia Szafrańska,

foto: UM Zabrze

Z pasją kształcą młodych ludzi

Nagrodzeni nauczyciele na scenie Teatru Nowego

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Lilianna Winter, dyrektor Zespołu Ogólnokształcących nr 5 oraz
Jolanta Skorupa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.
Podczas uroczystości w Teatrze Nowym wręczone zostały także Nagrody
Śląskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody i wyróżnienia przyznane przez
prezydenta miasta. – Zawód nauczyciela to zawód, który trzeba kochać. Myślę,
że jeśli nauczyciel kocha to, co robi, nie
jest to żadne wyrzeczenie, tylko przyjem-

ność. Praca z dziećmi, szczególnie tymi
małymi, to naprawdę duża radość – zapewniała Aleksandra Graczewska.
– Pracujemy dla młodych ludzi i gdy obserwuję naszych absolwentów, ich kariery, to widzę, że nasza praca ma sens.
Taki medal to swoiste ukoronowanie naszej pracy – podkreślała Lidia Szafrańska. Nauczycielem Roku, w tegorocznej edycji plebiscytu organizowanego
przez „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”,
została Halina Molińska z Przedszkola
nr 49. 
MM

Politechnika Śląska

Centrum Edukacji

Mostostal Zabrze

Siedem dekad historii

Urodziny szkoły

Firma z tradycjami

Jubileusz 70-lecia istnienia świętował Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Uroczystości z tej
okazji odbyły się pod koniec października. Wzięli w nich udział absolwenci, wykładowcy, studenci
i przyjaciele wydziału.

Na 28 listopada zaplanowano obchody jubileuszu 70-lecia Centrum Edukacji przy ul. 1 Maja.
Mury szkoły co roku opuszcza prawie dwustu absolwentów. Urodziny placówki połączone będą z ich
wielkim zjazdem.

Od 70 lat działa już Mostostal Zabrze S.A. Firma zajmuje się obecnie kompleksowym wykonawstwem obiektów przemysłowych,
w tym w sektorze energetycznym
i ochrony środowiska.

Wydział Elektryczny powstał w 1945 r.
Był jednym z czterech pierwszych
wydziałów Politechniki Śląskiej. Aktualnie studenci mogą kształcić się tu
na pięciu kierunkach studiów: elektrotechnice, elektronice i telekomunikacji, energetyce, informatyce oraz
mechatronice. Wydział Elektryczny
może pochwalić się ponad 14 tysiącami absolwentów. Imponujący jest
dorobek naukowy jednostki, która współpracuje z kilkudziesięcioma
uczelniami z całego świata. 
MM

Absolwenci będą mieli wyjątkową okazję,
by po latach ponownie zasiąść w szkolnych ławkach i powspominać stare czasy. Obchody jubileuszowe rozpoczną
się od mszy odprawionej w kościele św.
Andrzeja. Następnie uczestnicy uroczystości przeniosą się do Domu Muzyki
i Tańca, gdzie o godzinie 12 rozpocznie
się urodzinowa gala. Na popołudnie zaplanowano wspólne zwiedzanie szkoły
oraz spotkanie nauczycieli i wychowanków z absolwentami. Obchody zakończy
wieczorek taneczny w szkolnej auli. MM
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Historia firmy sięga maja 1945 r. W Krakowie utworzone zostało wówczas
Przedsiębiorstwo Budowy Mostów
i Konstrukcji Stalowych „Mostostal”, którego centrala rok później została przeniesiona do Zabrza. Mostostal Zabrze należy do Grupy Kapitałowej, w skład której
wchodzi pięć podmiotów zależnych.
Oferta Grupy obejmuje projektowanie
i usługi inżynieryjne, roboty ogólnobudowlane, ziemne i drogowe, produkcję
i montaż konstrukcji stalowych, dostawę
i montaż orurowania, montaż urządzeń
technologicznych.
MM
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foto: Jerzy Przybysz

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach działa od 35 lat

foto: Jerzy Przybysz

Cecylki w DMiT

Wśród gości jubileuszowego spotkania był m.in. abp Damian Zimoń

Jubileuszowe spotkanie
W Zabrzu świętował jubileusz 35-lecia istnienia Klub Inteligencji Katolickiej. W naszym mieście działa jedna z sekcji
organizacji. Okolicznościowe spotkanie odbyło się w sali witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego.
Spotkanie było okazją do powspominania początków zabrzańskiej sekcji Klubu. – Zaczęło się wtedy, gdy w naszym
domu parafialnym gromadziła się Solidarność. To były tłumy ludzi, przyjeżdżali przyjaciele z całej Polski, mieli wykłady
w kościele i domu parafialnym – wspomina ks. prałat Józef Kusche, wieloletni proboszcz parafii św. Anny. – W 1986 roku
zgłosiliśmy formalnie, że chcemy mieć
Klub Inteligencji Katolickiej i on trwa aż
do dziś. W latach, kiedy ja byłem proboszczem, odbyło się w Zabrzu 446 wykładów.

Gościliśmy najwspanialszych wykładowców z całej Polski, był ksiądz Józef Tischner, Krzysztof Zanussi – wylicza kapłan.
Pierwsze KIK-i powstawały w Polsce w latach 50. Katowicki klub powołano w 1980 r.
Obecnie tworzy go około 350 osób skupionych w sekcjach w różnych miastach.
W uroczystościach 35-lecia wzięły udział
osoby związane od lat z klubem. W kościele św. Anny odprawiona została msza,
a w Muzeum Górnictwa Węglowego
można było obejrzeć okolicznościową
wystawę. 
SOR

Za nami kolejna konferencja z cyklu „Psychologia a medycyna”

W trosce o zdrowie młodzieży
„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” to temat czwartej już
konferencji z cyklu „Psychologia a medycyna”, która 30 września
odbyła się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.
Dzień później zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe.

foto: PPP w Zabrzu

– Z naszych obserwacji
i statystyk wynika, że
kondycja młodego pokolenia jest coraz słabsza. Dlatego postanowiliśmy
rozpocząć
debatę różnych środowisk na temat tego, w jaki sposób pomóc
młodemu człowiekowi w tych trudnych

dla niego, ale ważnych dla przyszłego życia, okresach – mówiła Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.
Podczas konferencji prof. Katarzyna Popiołek zaprezentowała wykład „Zdrowie psychiczne i co dalej?”.
– To jest ogromny problem. Dzieci wchodzą w świat, który jest bardzo zmienny,

W środę, 18 listopada, o godzinie
17 rozpoczną się w Domu Muzyki
i Tańca tradycyjne Cecylki. Przygotowany przez Zespół Salezjańskich
Szkół Publicznych w Zabrzu koncert
organizowany jest ku czci świętej
Cecylii, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. W DMiT
wystąpią soliści oraz chór Cantores
Don Bosko pod dyrekcją Szymona
Cichonia. 
MM

Pieśnią chwalą Pana
XX, jubileuszowy, przegląd piosenki religijnej „Pieśnią chwalmy Pana”
odbędzie się 15 listopada w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie. W tym roku podczas imprezy
zaprezentują się schola Liberi Deo
z Pawłowa, Słowiki św. Franciszka
z Zaborza, dziecięcy chór Boże Nutki
z Rudy Śląskiej. Będzie można także
usłyszeć nauczycieli z zabrzańskich
szkół oraz rudzki Catax Dei. 
MM

stawia ciągle nowe wymagania i zmienia
reguły. Dzieci są pod presją takich wymagań, że żyją w ogromnym stresie. Dlatego
trzeba zastanowić się, jak można pomóc
dzieciom przy tym stresie zachować zdrowie psychiczne, jak zmniejszyć ten stres,
co zrobić, żeby były szczęśliwe i czuły się
w tym świecie dobrze – tłumaczyła prof.
Katarzyna Popiołek.
Uczestnicy konferencji rozmawiali również o narkotykach i dopalaczach oraz
o podstawowych etapach rozwojowych w życiu dziecka. Uwagę poświęcono wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w poradniach
ps ych o l o gic zn o - p e da go gic znych .
O tym, jaki szkoła ma wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, mówiła Katarzyna Stępniak z Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

MM
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W Zabrzu istnieje ponad 180 schronów i ukryć

Pod osłoną (nie tylko) murów

Jeden z zabrzańskich schronów

Często nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem
w Zabrzu jest ich ponad 180.
Schrony, bo o nich mowa, najczęściej można spotkać przy
szkołach, szpitalach, siedzibach służb czy innych strategicznych budynkach. Są też na
osiedlach. Choć na co dzień
wykorzystywane są czasem do
innych celów, w sytuacji zagrożenia mogą szybko odzyskać
swój pierwotny charakter.
Większość zabrzańskich schronów powstała w epoce PRL-u w efekcie tzw.
zimnej wojny. Wiele z nich zlokalizowanych jest w budynkach mieszkalnych. – Wyglądają prawie tak samo jak
piwnice, mają natomiast inną konstrukcję – tłumaczy Artur Nowakowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miejskiego w Zabrzu. – Chodzi przede
wszystkim o dwa wyjścia i sposób wentylacji. Te schrony mogą być w czasie normalnej sytuacji wykorzystywane przez

wykorzystywane. Zwracamy uwagę na to
czy da się je szybko wykorzystać, gdyby
była taka potrzeba – dodaje naczelnik.
W Zabrzu schrony znajdują się m.in.
w blokach przy ul. Ślęczka 26–27, na
osiedlu pochodzącym z lat 50. ubiegłego wieku. W przypadku zagrożenia może się w nich schronić około
100–120 mieszkańców. – Aby schron
mógł pełnić swoją funkcję, musi odpowiadać określonym parametrom technicznym. Chodzi o wytrzymałość stropów, która jest inna niż
w zwykłych pomieszczeniach. Niezbędne są
zatem dodatkowe wzmocnienia. Konieczne
są także pomieszczenia pełniące
funkcje himieszkańców
gieniczno-sadanego
bunitarne, ujędynku jako pocia
bieżącej
mieszczenia do
wody i zbiorniindywidualneki zapasowe na
go
zagospodaJanusz Stępniewski z ZBM-TBS
wypadek zamknięrowania przestrzecia ujęcia wody – wyni.
Natomiast
gdy
jaśnia Janusz Stępniewzajdą nadzwyczajne poski z zarządzającej budynkami
trzeby, muszą być możliwe do
natychmiastowego opróżnienia. Prowa- spółki ZBM-TBS.
dzimy ewidencję schronów i kontroluje- W jednym z pomieszczeń schronowych
my w jakim są stanie i w jaki sposób są przy ul. Ślęczka mieści się obecnie siłownia, z której korzystają mieszkańcy
bloku. Pomieszczenia są bardzo zadbane. – Czasy się zmieniły, powstały wspólnoty mieszkaniowe, które wykorzystują te
pomieszczenia do różnych celów. Dbają
o pomieszczenia mieszczące się we wspólnej części budynków, my też staramy się
pomagać w miarę naszych możliwości
– podsumowuje Janusz Stępniewski.
W naszym mieście znajdują się także
schrony zlokalizowane poza budynkami, w terenie. Z zewnątrz o ich istnieniu świadczą m.in. porośnięte trawą
niewielkie pagórki, jak np. na skwerze
przy ul. 1 Maja. Na co dzień są one ze
względów bezpieczeństwa zamknięte, ale odpowiednie służby dbają o nie,
by w sytuacji zagrożenia, takich jak np.
atak terrorystyczny, można je udostępMasywne drzwi do pomieszczenia
nić mieszkańcom.

Artykuł sponsorowany w ramach obowiązku kierowania organizacją szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony przez Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze

22

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2015

wokół nas
Ponad tysiąc rodzin skorzystało z dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Więcej w portfelu, mniej w powietrzu

Ewelina Gmyrek skorzystała z dofinansowania w ramach PONE przy wymianie kotła

Na dofinansowanie w wysokości nawet 80 procent poniesionych kosztów mogą liczyć
właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się
na wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne i ekologiczne instalacje. Prowadzony od kilku lat przez zabrzański
samorząd Program Ograniczania Niskiej Emisji nabiera coraz
większego rozmachu.
– Na pewno warto skorzystać z tej szansy. Mam koleżanki, które mieszkają w innych miastach i zazdroszczą, że w Zabrzu
jest taka możliwość – podkreśla Ewelina Gmyrek, która w swoim domu wymieniła stary kocioł węglowy na nowy,
opalany ekogroszkiem, a na dachu zamontowała kolektory słoneczne. – Korzystamy z tych urządzeń już od kilku miesięcy i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.
W całym mieszkaniu mamy jednakową
temperaturę, wody nie trzeba dogrzewać,
co też przekłada się na oszczędności. Ta inwestycja na pewno się zwróci i będzie procentować w następnych latach – dodaje.
Zabrzański Program Ograniczania Niskiej Emisji został opracowany pod koniec 2008 r. Zakłada on wymianę starych kotłów węglowych na efektywne
i ekologiczne źródła ciepła. W ramach
projektu możliwe jest wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii, takich jak

Uwaga, konkurs!
Dlaczego warto dbać o jakość powietrza?
Wymyśl hasło zachęcające do podejmowania działań poprawiających stan tego,
czym oddychamy. Na autorów najlepszych propozycji czekają nagrody!
Propozycje haseł, w formie jednego zdania, prosimy przesyłać do 15 listopada
2015 r. na adres konkurs@dmit.com.pl.
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

energia słoneczna. Modernizacje prowadzone w ramach programu obejmują docieplenie budynku oraz wymianę
stolarki okiennej. Ostatnio możliwy stał
się także montaż ogniw fotowoltaicznych. Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 procent
poniesionych kosztów.
– Oferowane w Zabrzu dofinansowanie
na poziomie 80 procent jest najwyższym,

jakie dopuszcza ustawa o finansach publicznych. W innych miastach wynosi ono
z reguły 50–70 procent – zwraca uwagę Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Do tej pory, przy wsparciu Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zrealizowano już pięć etapów
przedsięwzięcia. Kolejny jest przygotowywany. – Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na dofinansowanie VI etapu projektu
w ramach programu KAWKA – tłumaczy
naczelnik Janusz Famulicki.
Z programu KAWKA Zabrze pozyskało
2 128 000 zł, z tego 1 197 000 zł to dotacja pochodząca ze środków NFOŚiGW,
natomiast 931 000 zł to pożyczka ze
środków WFOŚiGW.
– W ramach tego zadania dofinansowana
będzie wymiana 120 kotłów węglowych
oraz montaż 80 kolektorów słonecznych –
wylicza Janusz Famulicki.
Żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Ograniczania Niskiej
Emisji, trzeba być właścicielem domku jednorodzinnego. Następnie należy
wypełnić formularz, który dostępny jest
między innymi na stronie internetowej www.um.zabrze.pl w zakładce „Dla
mieszkańców” i „Ekologia”. Wniosek
należy złożyć w Wydziale Ekologii UM
w Zabrzu.
– Formalności nie są skomplikowane.
Po złożeniu wniosku dostaliśmy informację
o zakwalifikowaniu się do programu i listę
dokumentów, jakie musieliśmy dostarczyć.
Wszystko udało się załatwić bardzo sprawnie – uśmiecha się Ewelina Gmyrek. RIM

Koszty i dofinansowanie
WFOŚiGW
Środki własne
mieszkańców
Środki własne
gminy
Dotacja NFOŚiGW
RAZEM:
Umorzenie
pożyczki

I etap

II etap

III etap

IV etap

V etap

RAZEM

3 859 800,00

4 765 716,35

3 833 330,98

3 234 601,38

4 133 864,50

19 827 313,21

2 420 822,75

2 477 617,78

2 823 356,90

2 545 123,05

2 407 953,98

12 674 874,46

25 644,82

–

–

–

–

25 644,82

–

–

–

477 785,20

1 132 556,97

1 610 342,17

6 306 267,57

7 243 334,13

6 656 687,88

6 257 509,63

7 674 375,45

34 138 174,66

1 523 600,00

1 810 972,21

–

–

–

3 334 572,21
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Niezwykła wystawa w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego

Medyczna podróż w czasie

at a

Ma
tys
ik

Odtworzona sala operacyjna z lat 80. XX wieku

Książki medyczne sprzed wieków, dawDawny fotel
dentystyczny
ne instrumenty chirurgiczne czy karty
Zwiedzający mogą
z zielników zobaczyć można na unikapoznać
wyposażetowej wystawie, jaka w październiku zonie dawnej sali opeProfesor Janusz Skalski
stała otwarta w Galerii Café Silesia. Spora
racyjnej, a także tej nieco bardziej współczesnej,
część eksponatów pochodzi z prywatnych
pochodzącej z lat 80. XX wiezbiorów profesora Janusza Skalskiego, wybitneku. Właśnie w takiej sali 30 lat temu
go kardiochirurga dziecięcego z Uniwersyteckiego Szpitala przeprowadzano pierwsze przeszczepy
serca, dziś stanowiące jedne z najważDziecięcego w Krakowie, który wsławił się uratowaniem ma- niejszych wydarzeń w historii polskiej
medycyny. Obie sale sprowadzone zołego Adasia ze stanu krytycznego wychłodzenia.

24

foto: Renata Matysik

– To maleńka część mojej kolekcji – uśmiecha się prof. Janusz Skalski. – Jest tu kilka
bardzo starych narzędzi, pochodzących
z przełomu XVII i XVIII wieku, jak skrobaki
do kości czy narzędzia do amputacji. Jest
duża kolekcja narzędzi chirurgicznych,
bardzo pięknych, starannie wykonanych,
znakomitej jakości, które mogłyby spokojnie służyć nadal dzisiejszym lekarzom.
Są też mikroskopy z XIX wieku czy pięknie
rzeźbiony nóż chirurgiczny – wylicza wybitny kardiochirurg.
Wystawa „Historia medycyny w kilku
odsłonach” nie jest próbą przedstawienia dziejów medycyny od czasów
najdawniejszych po współczesne, a jedynie ukazaniem niektórych wątków
historii lecznictwa poprzez spojrzenie
na nie przez wybitnych lekarzy, uczonych oraz muzealników. Dzięki ekspozycji możemy poznać zabrzańskie szpitale w ikonografii. Wśród eksponatów
znalazło się wiele dokumentów, książek, publikacji oraz instrumentów me-

dycznych pochodzących z prywatnej
kolekcji dr. Daniela Sabata ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Nie zabrakło również wizerunków wybitnych śląskich medyków.

Na taki widok aż ciarki chodzą po plecach...
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stały ze Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu.
– Jeśli popatrzymy na to z perspektywy
dzisiejszych urządzeń do diagnostyki czy
terapii, widać, jak ogromny postęp nastąpił. Widzimy, jak współczesna medycyna uzależniona jest od rozwoju techniki
i technologii, jak są one ze sobą związane
oraz jak musi się zmieniać sposób kształcenia lekarzy, żeby potrafili posługiwać
się tym sprzętem – zwraca uwagę Jan
Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
– Myślę, że nie tylko pasjonaci medycyny znajdą tu coś dla ciebie. Ta wystawa
z pewnością zaciekawi każdego – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wystawę można oglądać do 3 stycznia
2016 r. W Galerii Café Silesia odbyła
się także w październiku VI Konferencja Popularnonaukowa Muzeum Miejskiego „Historia medycyny i farmacji
w Zabrzu”. 
SOR

foto: Renata Matysik

foto: Renata Matysik
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Miejski Ogród Botaniczny zaprosił na kiermasz „Powitanie Jesieni”

Ogród pełen atrakcji

foto: Magdalena Mionc

foto: Magdalena Mionc

wydarzenia, które będą mogły odbyć się
w różnych porach przyszłego roku. Chcielibyśmy się skupić na promocji ogrodu,
jego walorów, urządzając różnorodne
spotkania dla miłośników przyrody. Jedną z nowości, którą chcemy wprowadzić,
jest postawienie dwóch uli. Nawiązaliśmy
kontakty z pszczelarzami, którzy chcieliby je tutaj postawić. Jeśli posadzimy wokół dużo roślin miododajnych, zyskamy
foto: Magdalen
a Mi
bardzo przyjazny klimat – zwrao nc
ca uwagę dr Zawisza-Raszka. – Jedna ze ścianek byłaby przezroczysta, co
umożliwi obserwowanie zachowania
pszczół bezpośrednio w ulu. Pszczelarze, z którymi
Nowa dyrektor ogrodu Agnieszka Zawisza-Raszka
współpracujemy,
chcą organizować
Warsztaty ogrodnicze, stoiska tych czasów
spotkania poświęcone
miodobraniu,
ogród
się
z wrzosami, ziołami a także
Katarzyna Surmacz z małą Dominiką
a przy okazji urządzić
bardzo zmiez krzewami i drzewami owoco- nił. Nabrał barw,
warsztaty, aby przybliżyć
dzieciom
i dorosłym ekolowycięto
pewne
krzewymi czekały na osoby, które
gię i biologię pszczół. W planach
wy, pojawiły się nowe roodwiedziły Miejski Ogród Bo- śliny. I tak jak kiedyś, również
mamy również dzień bioróżnorodności,
obchody Dnia Pszczoły, warzywiady oraz
teraz
bardzo
dobrze
się
tutaj
czuję.
Prataniczny podczas zorganizowacownicy są przyjaźni i życzliwi, ogród jest zorganizowanie na przykład ogrodowenego 10 października kierma- bardzo zadbany – dodaje.
go Dnia Dziecka. Chcielibyśmy podpisać
też umowę o współpracy z UniwersyteNowa
dyrektor
ogrodu
pracowała
szu „Powitanie Jesieni”. Swoje
wcześniej na Wydziale Biologii i Ochrostanowisko przygotowała tak- ny Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
że Miejska Biblioteka Publicz- w Katowicach. – Zajmowałam się do tej
na, której pracownicy zachęcali pory bezkręgowcami wraz z ich uwarunkowaniami siedliskowymi, więc rośliny
do wymieniania się książkami. oczywiście też wchodziły w grę. Będę próbowała nawiązać nowe kontakty i pod– Przyjechałem na jarmark z Gliwic. Takie jąć nowe wyzwania związane bardziej
przedsięwzięcie to dobry pomysł. Upa- z botaniką. Zależy mi na współpracy,
trzyłem sobie miód i wrzosy na balkon. dzięki której ogród przejąłby pod swą
Zabrzański ogród botaniczny jest bardzo pieczę gatunki ściśle chronione, krytyczładny, na pewno przyjadę tu ze swoimi nie zagrożone. Na razie na terenie ogrodu prowadzona jest uprawa zachowawwnuczkami – zapewniał Artur Witek.
Na sobotni spacer po ogrodzie bota- cza marsylii czterolistnej. Spodziewamy
nicznym wybrała się też Katarzyna Sur- się, że w niedalekim okresie będziemy
macz z córeczką Dominiką. – Mieszka- mogli stworzyć odpowiednie warunki
my niedaleko, więc często przychodzę tu także dla rozwoju języczki syberyjskiej.
z córką, bo warto. To miejsce idealne na Program utrzymywania tych gatunków
takie spacery. Dziś dodatkowo wybrały- jest realizowany wspólnie z Centrum
Stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu
śmy się na jarmark, a Dominika zaliczyła Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
pierwszą w swoim życiu watę cukrową – Mam nadzieję, że ta współpraca będzie tem Śląskim, co ułatwiłoby ogrodowi ormiała szansę się rozwinąć – mówi Ag- ganizowanie wspólnych, łączonych akcji,
śmiała się pani Katarzyna.
jak na przykład Fascynujący Świat Roślin.
Miejski Ogród Botaniczny to pierwsza nieszka Zawisza-Raszka.
tego typu placówka na Śląsku. Działa Jesienny kiermasz ma na stałe zagoś- Mam nadzieję, że mieszkańcy naszego
od 1938 r. Od września tego roku ogro- cić w ogrodzie. Ale nie brakuje też in- miasta i okolic będą chętnie odwiedzali
dem kieruje dr Agnieszka Zawisza- nych pomysłów. – Przed nami zima. Dla zabrzański ogród i brali udział w orga-Raszka. – Znam ten ogród od dziecka, nas to będzie intensywny okres układa- nizowanych przez nas przedsięwzięciach
często tu przychodziłam – wspomina nia harmonogramu na następny rok. – podsumowuje nowa dyrektor MOB.
MM
Agnieszka Zawisza-Raszka. – Od tam- Trzeba będzie zaplanować i przygotować 
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Trzy zabrzańskie szkoły świętowały w ostatnich tygodniach swoje jubileusze

Uczestnicy III Światowego Zjazdu absolwentów IV LO w Zabrzu

Szkolne mury z duszą

Festyn w Zespole Szkół Społecznych

26

Jubileuszowe spotkanie w „Naszej Szkole”

się angielskiego i niemieckiego. Obie jesteśmy zadowolone – uśmiecha się Magdalena Peciak.
– Podobają mi się zajęcia taneczne i to, że
panie zawsze są uśmiechnięte – mówi Daria, drugoklasistka, córka pani Magdaleny.
„Nasza Szkoła” powstała z inicjatywy
grupy rodziców, którzy w 1990 r. szukali alternatywnej możliwości kształcenia swoich dzieci. – Ta szkoła powstała
z potrzeby serca. Pamiętam nasze początki. Były bardzo trudne, ale jestem szczęśliwa, że się udało to zrealizować, a szkoła nieustannie się rozwija – podkreśla Barbara
Kaczmarczyk, pierwsza prezes zarządu.
Obecna dyrektor placówki Dorota Waw-
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Najmłodszą jubilatką jest „Nasza Szkoła”, czyli Zespół Szkół Społecznych w Mikulczycach. Placówka funkcjonuje od
25 lat. Goście jubileuszowej uroczystości spotkali się w Teatrze Nowym. Pracownicy szkoły z najdłuższym stażem
odebrali wyróżnienia. Były występy artystyczne przygotowane przez uczniów
oraz nauczycieli. W ramach urodzinowych obchodów zorganizowano także
piknik. Towarzyszył mu bieg, w którym
wystartowało ponad sto osób.
Córka Magdaleny Peciak, Daria, jest
drugoklasistką. – Zapisałam córkę do
tej szkoły, ponieważ wcześniej słyszałam
o niej wiele dobrego. Atutem są małe klasy, świetna atmosfera, i języki. Córka uczy

foto: Jerzy Przybysz

Uczniowie, absolwenci i nauczyciele trzech zabrzańskich szkół
mieli w ostatnich tygodniach okazję do świętowania. Okrągłe
urodziny obchodziły bowiem Zespół Szkół Społecznych „Nasza
Szkoła”, Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja.

rzynek zaznacza, że szkoła społeczna to
nie to samo, co szkoła prywatna.
– Założycielem oraz organem prowadzącym szkoły społeczne jest stowarzyszenie lub fundacja.
Szkołę społeczną wyróżnia większe zaangażowanie rodziców w życie
szkoły. Rodzice działają aktywnie w stowarzyszeniu oraz zarządzie – zwraca uwagę
Dorota Wawrzynek. „Nasza Szkoła” doczekała się 476 absolwentów szkoły
podstawowej, 164 absolwentów gimnazjum i 72 liceum.
Jubileusz 70-lecia istnienia świętował z kolei Zespół Szkół nr 3. – Byliśmy
pierwszą szkołą, która
otrzymała imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
Co roku obchodzimy

ZS nr 3 to pierwsza szkoła, której
nadano imię rtm. Witolda Pileckiego

wokół nas
Nowa pracownia w Centrum Kształcenia
Ogólnego i Zawodowego

Zielona energia bez tajemnic

W nowej pracowni, której wyposażenie kosztowało 100 tys. zł, znalazły się
m.in. kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompa ciepła, kocioł opalany biomasą czy turbina wiatrowa.
W ten sposób nauczyciele i uczniowie
CKPiU zyskali dostęp do najlepszych
narzędzi do nauki zawodu technika
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
– Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki w Polsce i na świecie,
dlatego bardzo zależy nam, aby młodzież mogła kształcić się w tym kierunku. Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć
pracownię OZE właśnie w Zabrzu, gdzie
Fortum przygotowuje kolejną dużą inwestycję. Będzie to nowoczesna elektrociepłownia zasilana między innymi paliwem odnawialnym, jakim jest biomasa
– podkreśla Izabela Van den Bossche
z firmy Fortum.

Wyposażenie nowej pracowni

– Dzięki partnerom, takim jak firma
Fortum, zabrzańska młodzież ma szansę na kształcenie zawodowe w nowych
dziedzinach i przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi, zaś Zabrze staje się innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowym w skali kraju – zwraca uwagę
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest w Polsce za-

foto: Renata Matysik

O Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii wzbogaciło się w październiku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Zabrzu. Otwarcie nowej sali, będące efektem współpracy miasta z firmą Fortum Power and Heat Polska, wpisało się w program organizowanego w naszym mieście „Tygodnia kariery”.

foto: UM Zabrze

dzień patrona, mamy też tablicę poświęconą rotmistrzowi. Szkoła słynie z patriotycznych działań – zaznacza Anna Milcarz, dyrektor Zespołu Szkół nr 3.
Obchody jubileuszu odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury. Wśród gości znalazła się wieloletnia dyrektor szkoły Grażyna Kossowska-Łysy.
– Niektórzy mówią, że
chcą wymazać z pamięci
wspomnienia ze szkoły
średniej. Nie chciałabym,
żeby którykolwiek uczeń
tej szkoły tak powiedział,
to byłoby bardzo bolesne. Życzę tej szkole, żeby dalej rozwijała
się tak, jak się rozwija – uśmiecha się
Grażyna Kossowska-Łysy.
Od 60 lat funkcjonuje już IV Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja. Jubileuszowej imprezie towarzyszył III
Światowy Zjazd Absolwentów i Nauczycieli. – Przez cztery lata siedziałem w ławce z pewną dziewczyną, która dziś jest
moją żoną – śmieje się Sławomir Czypczar, absolwent i nauczyciel w IV LO.
– Ta szkoła zawsze miała duszę. To nie
były tylko mury, zawsze było coś jeszcze,
co wychwytywali uczniowie – dodaje.
W zjeździe wzięło udział prawie pół tysiąca osób, w tym dwie, które zdawały
maturę w 1959 roku.
– To był pierwszy rok, kiedy w tej szkole można
było uzyskać świadectwo
dojrzałości – wyjaśnia Jacek Szkarłat, dyrektor IV
LO. – Wiele osób, które
ukończyły tę szkołę, osiągnęło życiowe sukcesy. To również miara
wielkości szkoły – dodaje.
Podczas uroczystości wszyscy goście
zatańczyli poloneza, a jubileusz uświetnił występ chóru Resonans con tutti.

MM, SOR

Dyrektor CKPiU Ryszard Gruca

wodem nowym. Został wprowadzony
do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego w 2010 r. – Ważne, żeby
poznać podstawy działania takich urządzeń, bo w przyszłości będziemy je montować. Bez sprzętu nie dowiemy się, jak
to działa. Choć będziemy czytać o tym
w książkach, to jednak najważniejsza
jest praktyka. Cieszę się, że taki sprzęt
jest do dyspozycji – mówi Borys Szembek, uczeń II klasy.
Pracownia została otwarta w ramach
„Tygodnia kariery”, który w październiku odbywał się w Zabrzu. W tym
czasie uczniowie mogli również zobaczyć inne pracownie przedmiotowe działające w mieście. Odbyły się
konkursy: plastyczny, fotograficzny,
literacki i multimedialny. Tegoroczny „Tydzień kariery” odbywał się pod
hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery”. Celem akcji jest wspieranie
doradztwa zawodowego i tworzenie
pozytywnego wizerunku szkolnictwa
zawodowego. 
SOR
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lekcja historii
„Oddamy wam tylko mury i gołą ziemię” – o demontażu huty „Donnersmarck” w 1945 r.

Sowieci „wyzwolili” Zabrze z przemysłu

Zniszczony warsztat w Hucie Zabrze

Warsztat po uruchomieniu

foto: arch. Huty Zabrze

foto: arch. Huty Zabrze

Z chwilą, kiedy klęska III Rzeszy była już pewna, tzw. wielka trójka
podjęła decyzję o przesunięciu Polski na zachód. Jak daleko miały sięgać tam jej granice, ustalono jednak dopiero po zakończeniu wojny. Tymczasem z początkiem 1945 r. na teren niemieckiego Śląska wkroczyły wojska sowieckie I i IV Frontu Ukraińskiego.
W dniach 24–27 stycznia opanowały Zabrze.
Po przejściu frontu w mieście utworzona została komendantura wojenna, na
czele której stanął płk Paweł Agniaszwili. Przez dwa miesiące znajdujące się na
terenie Zabrza znakomite, i praktycznie nienaruszone, zakłady przemysłowe
i kopalnie znalazły się pod administracją
sowiecką. 19 marca 1945 r. Zabrze zostało przekazane pod zarząd polski, który przy pomocy specjalistów skupionych
w Grupach Operacyjnych Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów szykował
się do przejęcia infrastruktury przemysłowej, z nadzieją, że zostanie ona wykorzystana do odbudowy zrujnowanego
kraju. Tak się jednak nie stało...
Przyjaźń, której nie było…
Analizując sytuację, jaka zaistniała
w 1945 r. na terenie tzw. Ziem Odzyskanych, dla jej scharakteryzowania najlepiej użyć słów Jakuba Bermana, ówczesnego członka Biura Politycznego
PPR: „Sowieci traktowali je jako swoje wojenne trofea i uważali, że znajdujące się tu dobra nie są nasze, tylko poniemieckie. Więc ich prawa do
nich są bezsporne”. Na Śląsku Dolnym
(bez Wrocławia) Sowieci zdemontowali 93 zakłady metalowe, 28 spożyw-
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czych, 24 tekstylne i papiernicze, 22
drzewne, 31 budowlanych. W samym
Wrocławiu mieli zająć i przeznaczyć
do demontażu 212 przedsiębiorstw!
Z obszaru obecnej Polski Sowieci wywieźli 1119 zakładów (211 500 wagonów), podczas gdy ze strefy sowieckiej Niemiec 3024 (550 800 wagonów),
Austrii 22 (3200 wagonów), Węgier 16
(2800 wagonów), Czechosłowacji 36
(6500 wagonów). Z terenów przekazanych administracji polskiej Sowieci zdemontowali urządzenia wartości 235,5
mln dolarów. Dla porównania, z terenów niemieckich okupowanych przez
ZSRS wywieziono sprzęt wartości 79,1
mln dolarów, a z Austrii 42,8 mln dolarów. Jak widać, Polska była krajem najbardziej dotkniętym sowiecką akcją demontażu. To o tyle ciekawe, że oficjalnie
była państwem sojuszniczym. Interesujące, że demontaż zabrzańskich
przedsiębiorstw rozpoczął się dopiero
z chwilą przekazania miasta Polakom.
W Centralnym Zarządzie Przemysłu
Hutniczego wyrażano (jak się później
okazało uzasadnione) obawy, że „objęte zostaną gołe mury”. Takie zresztą
zapewnienia składali Sowieci kierownikowi Grupy Operacyjnej w Gliwicach.
Dla huty „Donnersmarck” („Zabrze”)

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2015

rok 1945 był wyjątkowo tragiczny. Przygotowania do jej przejęcia rozpoczęły się 24 marca, kiedy do miasta przybył inż. Jan Bilewski, mianowany przez
Głównego Pełnomocnika Centralnego
Zarządu Przemysłu Hutniczego oraz zarządu huty „Pokój” inż. Pomorskiego,
pełnomocnikiem do przejęcia kierownictwa nad nią. Delegatura uruchomiła
Dział Administracyjny przy Stollenstraße 1 (obecnie ul. Miarki) oraz Techniczny przy Haldenstraße 18 (obecnie
ul. Stalmacha). Jak informował 24 marca, a więc po przekazaniu miasta administracji polskiej, pełnomocnik Przemysłu Koksowniczego i Chemicznego
w Zabrzu dr inż. Błażej Roga, „na hucie »Donnersmarck« w Zabrzu od kilku
dni prowadzone są przez sowieckie władze wojskowe intensywne prace przygotowawcze celem wywiezienia z huty
wszelkiego rodzaju maszyn, obrabiarek, tokarni, frezarek itd. W tym celu
poszerzone zostały tory kolejowe prowadzące do hali warsztatowej”. Prosił
o interwencję. Nie przyniosło to spodziewanego efektu. W raportach londyńskiej Delegatury Sił Zbrojnych na
Kraj czytamy 10 kwietnia: „Huta »Zabrze«. Wywieziono około 100 wagonów kolejowych z obrabiarkami i innym
sprzętem” i to mimo faktu, że pracownicy huty część urządzeń ukryli przed Sowietami, a władze pięciokrotnie interweniowały u Komendanta Miasta. Straty
w sprzęcie szacowano na 50 procent.
Liczenie strat
Chociaż pełnomocnik Grupy Operacyjnej na miasto Zabrze informował, że huta
została przekazana Polakom 11 czerwca,
stało się to dopiero 26 lipca (mimo że od
6 lipca zakład znajdował się już pod zarządem Śląskich Zakładów Hutniczych Huty
„Pokój”). Stronę sowiecką reprezentował
przedstawiciel I Zarządu Zdobyczy Wojennych kapitan gwardii Mikołaj W. Ławrentjew, pomocnik wojennego komendanta miasta młodszy lejtnant Aleksiej G.
Sierkow, stronę polską – J. Bilewski. Zakład był całkowicie zdewastowany. Warsztat mechaniczny nr 2 posiadał dwie stare,
nie nadające się do użytku, tokarki. Zdemolowane były odlewnie. Straty warsztatów odlewniczych i modelarni szacowano
na 30 procent, warsztatu konstrukcji sta-
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Galeria z kawiarnią w tle
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem przenieśmy się do Galerii Café Silesia...
Archiwalna fotografia przedstawia działającą przy dzisiejszej ul. 3 Maja 6 kawiarnię. Z dawnego wystroju wnętrza zachował się charakterystyczny łuk,
pod którym zawieszony był przed laty zegar. W miejscu, gdzie kiedyś znajdował się bufet, wybudowane zostały schody prowadzące na piętro galerii
zabrzańskiego Muzeum Miejskiego. Do dziś nie zmieniła się nazwa lokalu,
która przypomina o jego przedwojennym przeznaczeniu. 
GOR

Tak prezentowała się przedwojenna kawiarnia

Zbigniew Gołasz, IPN Katowice

Artykuł jest zapowiedzią opracowania „Wpływ
stacjonowania Sowietów na przemysł zabrzański w 1945 r.”, który zamieszczony zostanie
w przygotowywanej przez katowicki IPN książce
„W kręgu kultury i przemysłu. Studia z dziejów
Zabrza w XX w.”. Autor dziękuje kierownictwu
huty „Zabrze” SA za możliwość publikacji zdjęć.

foto: Jerzy Przybysz



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

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

lowych na 70 procent, a wydziału budowy
maszyn na 95 procent. Odlewnia klocków
hamulcowych, której wartość szacowano na 341 tys. marek, po przekazaniu
władzom polskim przedstawiała wartość 2159 marek! Zdemontowano prawie
w całości kolej wąsko- i normalnotorową,
instalacje elektryczne, kotłownie, warsztat stolarski i w połowie warsztat budowy
zbiorników. Straty w maszynach i urządzeniach szacowano na 5190 tys. marek,
co stanowiło 50 procent stanu z początku 1945 r. Ponadto wywieziono materiał
wartości 2070 tys. marek, w stosunku do
zgromadzonego z początkiem 1945 r.
wartości 4518 tys. marek. Ubytki w narzędziach szacowano na 770 tys. marek,
a w inwentarzu biurowym na 80 tys. Zdaniem prezydenta Pawła Dubiela, zakład
pozbawiony był w 90 procentach urządzeń technicznych. Ich inwentarz po wywózce liczy zaledwie dwie strony! W hucie została jedna wiertarka, trzy wiertarki
kolumnowe, dwie promienne, jedna frezarka, jedna walcarka, jedna maszyna do
zaginania krawędzi blachy!
Nie oszczędzono też przyzakładowej
elektrowni. Jej wartość szacowano na 382
606 marek. Po demontażu wyceniono ją
na 9,5 tys. marek! Własnym sumptem
huta przeprowadziła remont, przenosząc
m.in. z elektrowni w Chorzowie dwa turbozespoły o mocy 3750 kVA. Wyremontowano też i uruchomiono turbinę „Bergmann” o mocy 1500 VA. Produkcja służyć
miała pokryciu własnych potrzeb energetycznych, a nadwyżki prądu miały być
przesyłane do sieci „Ślązela”. W kotłowni
udało się wyremontować siedem kotłów.
Przebudowano zniszczoną sieć sprężonego powietrza i wybudowano centralną
stację kompresorów.
Nadzieje, że przejęte przez Polskę śląskie,
w tym zabrzańskie, fabryki przyczynią
się do odbudowy kraju, okazały się złudne. Same bowiem wymagały odbudowy.
Związek Sowiecki zostawił, jak zapowiedział, puste hale, często z wyrwanymi ze
ścian instalacjami. Miasto zostało „wyzwolone” z przemysłu. Dzięki wysiłkowi
załogi huty udało się uruchomić odlewnię żeliwa i wydział konstrukcji stalowych.
W 1946 r. zakład był w trakcie odbudowy,
ukończonej w 70 procentach.

Tak wygląda stworzona w tym miejscu galeria
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Sport
Szczypiorniści Górnika Zabrze utrzymują pozycję w połowie tabeli superligi

wadzenie oddaliśmy. Trzeba wziąć się
ciężko do roboty i popracować nad tymi
elementami, które szwankują – podkreślał Marek Kąpa.
W piersi bił się także bramkarz Przemysław Witkowski. – Widać, że bardzo
chcieliśmy się zrehabilitować, ale wyszliśmy na boisko jacyś spięci, popełnialiśmy
błędy w obronie, z czego wzięła się po części nasza słaba postawa w bramce. Ale
szczęście się do nas uśmiechnęło, po prostu wydarliśmy te dwa punkty – podsumował zawodnik.
W ramach rozgrywek pucharowych
Górnik Zabrze rozegrał z kolei dwumecz z ZTR Zaporoże. Pierwfoto: J
erzy
Prz
sze spotkanie – we
yb
ysz
własnej hali – wygrał
Górnik 28:25. Rewanżowe starcie
w Użgorodzie
Efektowna bramka dająca zwycięstwo zabrzańskim szczypiornistom
zakończyło się
zwycięstwem
gospodarzy
który
chwilę
po
Ach, co to była za bramka!
27:26.
Wyjej zdobyciu zaEfektownym rzutem wolnym, panował w hali
nik dwumeczu
pozwolił
wykonywanym w starciu z Le- „Pogoń”.
naszym szczy– Cieszymy się
gionowem już... po końcowej z tych dwóch punkpiornistom
na
Radość Mariusza Jurasika
awans
do
kolejnej
tów,
choć
goście
posyrenie, zapewnił zwycięstwo
rundy EHF. Rywalem
stawili nam bardzo
zabrzanom Mariusz Jurasik. trudne warunki – mówił po
zabrzan będzie niemiecka drużyna Frisch Auf GopW sobie tylko wiadomy spo- meczu Marek Kąpa, drugi trener zabrzan. – Do przerwy straciliśmy 19 pingen. Pierwszy mecz podopieczni
sób popularny „Józek” umie- bramek, zagraliśmy kolejny słaby mecz Mariusza Jurasika zagrają przed własścił piłkę w siatce.
w obronie, nie zrealizowaliśmy tego, co ną publicznością w przedostatni weeksobie zakładaliśmy. Bardzo trudno przy- end listopada. Rewanż odbędzie się tyMecz z Legionowem od początku był szło nam wyjście na dwie bramki w prze- dzień później w Goppingen. 
GOR, SOR
bardzo zacięty. Szala zwycięstwa prze- wadze w końcówce i zbyt łatwo to pro- 
chylała się to na jedną, to na drugą stronę. Jeszcze pół minuty przed końcem
spotkania Górnik prowadził 34:33, ale
po efektownej kontrze goście doprowadzili do remisu. Do końca meczu pozostawało wówczas dziewięć sekund i gdy
już wydawało się, że starcie zakończy
się podziałem punktów, przy dźwięku
końcowej syreny sfaulowany został jeden z naszych szczypiornistów. Sędziowie przyznali zabrzanom bezpośredni
rzut wolny, a do jego wykonania stanął
Mariusz Jurasik. Jak łączący role zawodnika i trenera popularny „Józek” zdołał
umieścić piłkę w siatce, wie chyba tylko
on sam. Fakt faktem, bramka była niePucharowy mecz z ZTR Zaporoże
samowita, podobnie jak szał radości,

30

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2015

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Efektowna walka o punkty

Sport
Ekipa realizująca film „Gwiazdy” zawitała do Domu Muzyki i Tańca

Filmowcy pojawili się już na
Stadionie im. Ernesta Pohla,
przed halą Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz na Zandce. Tym razem sceny do filmu,
inspirowanego losami legendarnego piłkarza Górnika Zabrze Jana Banasia, kręcone były
w Domu Muzyki i Tańca.

– Tytuł „Gwiazdy” ma dość szerokie
znaczenie – mówi reżyser Jan Kidawa-Błoński. – Z jednej strony opowiadamy o gwiazdach piłki nożnej, ale film
jest także o marzeniach, jakie mają
bohaterowie. A gdy mówimy o marzeniach, patrzymy na gwiazdy. Przesła-

foto: Jerzy Przybysz

Marzenia pod gwiazdami
jak to sobie wyobrażamy – dodaje.
W Zabrzu nakręcone zostały wszystkie z dotychczasowych scen. Dom
Muzyki i Tańca był dla filmowców
ostatnim przystankiem
foto: Jerz
y Pr
z yb
ysz
w naszym mieście.
Później
ekipa
przeniosła
się
do Warszawy.
– W listopadzie zamierzamy rozpocząć montaż
i
postprodukcję – tłumaczy Jan
Zdjęcia przed DMiT
Kidawa-Błoński. – Film bęnie filmu jest takie,
Jan Kidawa-Błoński z ekipą
dzie gotowy za rok
że marzenia zawsze się
– dodaje. 
spełniają, ale nie wtedy,
kiedy tego oczekujemy i nie tak,

GOR

O g ł o s z e ni e

Zakończył się sezon
jeździecki

Hubertus na
podsumowanie
Na terenie Kąpieliska Leśnego w Maciejowie zebrali się
miłośnicy jeździectwa, żeby
zakończyć tegoroczny sezon.
Najważniejszym elementem
Hubertusa była tradycyjna
gonitwa za lisem.
– Znacznie trudniej jest uciekać w gonitwie, niż gonić. Trzeba się skupić, obserwować wszystkich uczestników i nie
dać się zaskoczyć – podkreślał Daniel
Szeląg, jeden z uczestników zabawy.
W gonitwie dorosłych zwyciężyła Sandra Stylec na koniu Lady, lisem był Szymon Polednik. Natomiast w gonitwie
dla młodzieży kitę złapała Milena Piekoszewska na koniu Lew. Lisem był
Daniel Szeląg. Tegoroczny Hubertus
był bardzo widowiskowy. Oprócz gonitwy za lisem przygotowano pokazy
westernowe, przejazdy bryczką i zabawy dla najmłodszych. 
SOR
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – biega z gwizdkiem po boisku piłkarskim, 5 – proces niszczenia
skorupy ziemskiej, 8 – pomieszczenie
na starocie, 9 – grał na niej Armstrong,
10 – rower z dwoma siodełkami, 11 – niejedne w kuligu, 12 – presja, 14 – odgłos
galopujących koni, 16 – klamra spinająca
mury, 19 – wokół niej widownia w cyrku,
21 – halny lub monsun, 22 – ojczyzna
Joanny d’Arc, 23 – legendarny człowiek
śniegu, 24 – urzędowy strój sędziego,
26 – zawsze trafia w dziesiątkę, 28 –
gorący trunek, 29 – książka z mapami,
30 – prowizoryczny budynek, 33 – drobny deszczyk, 35 – męstwo, 37 – tubylec
z RPA, 38 – krótki utwór epicki, 39 – spalona z Gomorą, 40 – warszawski klub
sportowy, 41 – melodia z zegara, 42 – nic
nie zrobisz, gdy już zapadła.
Pionowo: 1 – wnoszony przez poczet,
2 – wyrzynają się niemowlętom, 3 – najzimniejszy stan USA, 4 – przyprawa,
5 – wrażliwy na piękno, 6 – coś z garderoby księdza, 7 – łazienkowy osprzęt,
13 – drzewo owocowe, 15 – jej fragment
czytany jest podczas mszy, 17 – amerykański wodospad, 18 – do zrealizowania w aptece, 20 – plakat, 21 – góralskie
ognisko, 25 – prezent, 27 – wiadukt nad
torami, 30 – czarna skała magmowa, 31 –
kardiochirurg, bohater filmu „Bogowie”,
32 – Wojciech, ojciec Magdaleny Samozwaniec, 34 – jedna z figur na szachownicy, 36 – piaszczysta górka nad morzem.
Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 23 listopada pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17.

1

2
3

4
5

(imię i nazwisko)
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2

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Nie szata zdobi człowieka”, nagrody otrzymują: Krystyna Stenchlik – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Stefania Rakoszek – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23
listopada.
Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Inez Woźniok – poczęstunek w McDonald’s, Marzena Rudawska – poczęstunek w restauracji ŚląNasze Zabrze Samorządowe
skie
Rancho oraz Bożena Czerwińska – usługa w Kodak Studio. RozwiąRozwiązania nr 11 (246)
zanie zagadki brzmiało: Paprotka, autorką cytowanego wiersza jest Julia
Hartwig, a myśl Stanisława Jerzego Leca brzmi: „Pieniądz jest bezwonny,
1
ale się ulatnia”.

Nasze
Zabrze Samorządowe 11/2015
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się
prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą
brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji
do 23 listopada. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca,
41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia
budynek Przedszkola nr 34. Nagrody otrzymują:
Alicja Marków – poczęstunek w restauracji Stara
Szkoła oraz Sabina Wawrzyniuk i Janusz Szpunar – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho.
Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją do 23 listopada.

ROZRYWKA

Próba

3

Oj tak, pIosenko, szYdzisz ze mnie,
bo choćBym poSzła górą, nie zakWitnę różą.
Różą zakwita róża i nikt inny. WieSz.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

PróbOwaŁam mieć liście. Chciałam się zakrzewić.
Z oddechem powstrzymAnym – żeby było pRędzej
– oczekiwałam chWili zamknięcia się w róży.
SPONSORZY NAGRÓD

PioSenko, która nie znAsz nade mną litości:
mam ciAło pojedyncze, nieprZemienne w nic,
jesteM jednorazowa aż do szpiKu kości.

Z 17 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autorki 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 23 listopada.
4
1
2
3
4
5
6
7
8

1. sąsiaduje z Zabrzem
od północy,
2. odpoczywał pod nią
Jan Kochanowski,
3. broń róży,
4. podejmowana przez
rząd,
5. niewielkie wzniesienie,
6. wyparła je zapalniczka,
7. przeszukanie bagażu
przez celników,
8. niejeden na wystawie
sklepu z odzieżą.

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 23 listopada.
5

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Jima Morrisona, 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 23 listopada.
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Kultura
Znamy wyniki jubileuszowego XV Festiwalu Dramaturgii Współczesnej

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Zaręczyny na miarę nagrody publiczności

Zdobywca tegorocznego Grand Prix, czyli spektakl „Zaręczyny”

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Prawie 20 spektakli mogli zobaczyć widzowie podczas XV
Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Po raz pierwszy
w historii imprezy swoje
przedstawienia zaprezentowali artyści z Ukrainy i Gruzji.
Grand Prix – nagrodę publiczności dla najlepszego spektaklu otrzymał zabrzański Teatr
Nowy za „Zaręczyny”.

Joanna Szczepkowska na scenie

Zainicjowany przez nieżyjącego już Stanisława Bieniasza festiwal miał w tym
roku jubileuszową, 15. już edycję. – Pokazujemy najciekawsze, najlepsze i najważniejsze
inscenizacje
dramaturgii
współczesnej – podkreśla Jerzy Makselon, dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu.
W jury festiwalu zasiedli w tym roku Joanna Szczepkowska, Jan Bończa-Szabłowski oraz Waldemar Zawodziński.
Jurorzy zgodnie zwracali uwagę na wysoki poziom prezentowanych spektakli
oraz ich staranny dobór. – Festiwal daje
pewien obraz stanu teatru, stanu współczesnej myśli dramaturgicznej. Było to
dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie – mówi przewodnicząca jury Joanna
Szczepkowska, którą można było zobaczyć również na scenie, poza konkursem, w monodramie „Pelcia, czyli jak
żyć, żeby nie odnieść sukcesu”.
Festiwalowym faworytem okazał się
krakowski Teatr Bagatela, który zgarnął nagrody w kilku kategoriach. Nagrodzeni zostali Artur Pałyga za dramat „Tato”, Małgorzata Bogajewska za
reżyserię spektaklu „Tato” oraz zespół
aktorski Teatru Bagatela za role w tym
przedstawieniu. – To wielka radość,
a równocześnie wzruszenie i poczucie, że
po paru latach spełniają się moje założenia i idee. Zwłaszcza cieszy mnie nagroda
za zespołowość, bo to jest dla mnie czymś

bardzo ważnym w teatrze. Tak jak mówi
się o orkiestrze, że zebranie największych
solistów nie gwarantuje sukcesu. Dopiero
stworzenie tej zespołowości powoduje, że
to coś, co się dzieje na scenie, zyskuje taki
dodatkowy nadwymiar – zwraca uwagę
Henryk Jacek Schoen, dyrektor Teatru
Bagatela.
Nagrody aktorskie przyznano Svjetlanie
Anikiej za rolę Sońki w spektaklu „Sońka” (Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku), Julianowi Świeżewskiemu za rolę Kowboja w „Good night
cowboy” (koprodukcja Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu i Teatru WARS-awy) oraz Rafałowi Kosowskiemu za rolę Ani w „Good
night cowboy”.
Wręczone zostały także wyróżnienia aktorskie – Dominice Bednarczyk
(„Narodziny Fryderyka Demuth”, Teatr
im. J. Słowackiego w Krakowie), Milenie
Lisieckiej i Barbarze Marszałek („Lekcje
miłości”, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi)
oraz zespołowi aktorskiemu spektaklu
„Zanim chłodem powieje dzień” (Teatr
im. H. Modrzejewskiej w Legnicy). Doceniona została także forma plastyczna spektaklu „Obwód głowy” – nagrodę
otrzymali jej twórcy: Zbigniew Brzoza,
Justyna Elminowska i Prot Jarnuszkiewicz. Nagrodzono również Radka Dudę
za muzykę do spektaklu „Good night
cowboy”.
Tegoroczne Grand Prix, czyli nagrodę
publiczności dla najlepszego spektaklu festiwalu zdobył Teatr Nowy w Zabrzu za spektakl „Zaręczyny” Wojciecha
Tomczyka w reżyserii Marcina Sławińskiego. – Każda nagroda cieszy, a nagroda publiczności szczególnie, ponieważ jest
to wyróżnienie, które przyznają nam ci,
którzy towarzyszą nam na co dzień. Skoro nasi widzowie, odwiedzający teatr nie
tylko przy okazji festiwalu, ale regularnie,
uznają, że zrobiliśmy coś wartościowego,
to bardzo dobrze rokuje na nasze życie
powszednie – podsumowuje Jerzy Makselon. 
MM
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