Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

Wydanie bezpłatne

Kwiecień 2013, nr 4 (215)

2

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2013

na dobry początek
Kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny został następcą abdykującego Benedykta XVI

Jest pierwszym jezuitą i pierwszym kardynałem z Ameryki Południowej, który został wybrany
papieżem. Jose Mario Bergoglio
z Argentyny przyjął imię Franciszka, a jego dotychczasowe życie
i pierwsze decyzje już jako Ojca
Świętego pokazują, że nie był to

foto: Piotr Molecki / Kancelaria Prezydenta RP

wybór przypadkowy.

Msza inaugurująca pontyfikat

Księdzu Józefowi Doroszowi, proboszczowi parafii św. Józefa w Zabrzu, szczególnie
utkwił w pamięci moment, gdy nowo wybrany papież pojawił się po raz pierwszy na
balkonie bazyliki św. Piotra.
– Do licznie zgromadzonych wiernych powiedział po prostu „dobry wieczór”. Zapadła wtedy cisza, widać było zaskoczenie.
Podobnie było w 1978 roku, kiedy papieżem
został nieznany kardynał z Polski. Podczas

tego pierwszego spotkania, kiedy nowy papież po raz pierwszy ukazał się światu, zrobił bardzo dobre wrażenie. I to nie tylko na
wierzących – podkreśla ks. Józef Dorosz.
Konklawe wybrało nowego papieża 13 marca, już w piątym głosowaniu, które wieńczyło drugi dzień obrad. Decyzja zapadła zatem
bardzo szybko. Wynik głosowania zaskoczył
wszystkich. Kardynał Jorge Mario Bergoglio
uznawany był bowiem za jednego z faworytów osiem lat wcześniej, gdy konklawe wybierało następcę naszego papieża Jana Pawła
II. Tym razem dawano mu niewielkie szanse.
– Zadaniem konklawe było dać Rzymowi
biskupa. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie znaleźli go prawie na końcu świata – żartował w pierwszych słowach papież
Franciszek, prosząc jednocześnie o modlitwę. Ojciec Święty pojawił się na balkonie
bazyliki św. Piotra w białej sutannie. Nie
założył purpurowej peleryny, jedynie na
czas błogosławieństwa Urbi et Orbi ubrał
ozdobną stułę. Także kolejne godziny i dni
pokazywały, że nowy papież woli dotychczasowe skromne życie od często związanego z dużym przepychem watykańskiego
ceremoniału. Już po konklawe wrócił do hotelu minibusem wraz z innymi kardynałami.
Nazajutrz zapłacił za swój pokój. Sporym
zaskoczeniem była decyzja papieża, który
po jednej z pierwszych odprawionych mszy
wyszedł przed kościół i osobiście dziękował każdemu z wychodzących wiernych.
Uroczysta inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka odbyła się 19 marca. Wzięło
w niej udział kilkadziesiąt głów państwa,
w tym prezydent RP Bronisław Komorowski,
który zaprosił Ojca Świętego do Polski.

MM

Dni Papieskie w Zabrzu
Zorganizowanym w Domu Harcerza koncertem charytatywnym „Artystyczna gratka dla
babci i dziadka” zainaugurowane zostaną 2 kwietnia Dni Papieskie w Zabrzu. Impreza
rozpocznie się o godz. 17. W programie obchodów znalazł się również przegląd filmów
z przesłaniem „Między nadzieją a zwątpieniem”. W kinie „Roma” będzie można zobaczyć
filmy „Drzewo życia” (3 kwietnia, godz. 17 i 6 kwietnia, godz. 19), „Ludzie Boga” (3 kwietnia, godz. 20 i 7 kwietnia, godz. 17), „Kto nigdy nie żył” (4 kwietnia, godz. 17 i 7 kwietnia,
godz. 19), „Życie ukryte w słowach”(4 kwietnia, godz. 19 i 6 kwietnia, godz. 17).
Na 5 kwietnia zaplanowano w kinie „Roma” imprezę „Kremówki TAK, nauka TAK”. Będą:
„Kawiarenka z oknem na świat” i projekcja filmu „Jan Paweł II. Szukałem Was”. Podsumowaniem Dni Papieskich będą Rozmowy Poetów „A księga zdarzeń zawsze otwarta
w połowie”, które odbędą się 8 kwietnia o godz. 17 w kinie „Roma”. Wstęp na wszystkie
imprezy jest bezpłatny.

foto: wikipedia.org

Wielkanoc z nowym papieżem

Papież Franciszek
Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires w Argentynie.
Jest jednym z pięciorga dzieci włoskich
emigrantów. Z wykształcenia jest chemikiem. W wieku 21 lat wstąpił do seminarium, a rok później do zakonu jezuitów.
Studiował filozofię, psychologię i literaturę. W grudniu 1969 r. przyjął święcenia
kapłańskie. W maju 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym Buenos
Aires, a w lutym 2001 r. papież Jan Paweł
II wyniósł go do godności kardynalskiej.
Przyszły papież mieszkał do tej pory
w skromnym mieszkaniu, w którym sam
sobie gotował. Często odwiedzał najbiedniejsze dzielnice. Po mieście poruszał się
metrem i autobusami. Mówiło się głośno
o jego geście pokory, kiedy odwiedzając
hospicjum umył i ucałował stopy dwunastu osób chorych na AIDS. Przyjmując
imię św. Franciszka z Asyża, Jorge Mario
Bergoglio dał wyraz temu, w jakim kierunku będzie zmierzał Kościół pod jego przewodnictwem. Papież Franciszek już zapowiedział, że chce Kościoła dla ubogich.
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Najstarszą techniką zdobienia jaj
wielkanocnych jest metoda batikowa, czyli malowanie pisanki woskiem.
Najpierw nanosi się na wydmuszkę
wzór woskiem i dopiero później się
maluje. Po pomalowaniu najlepiej na
gorąco ściągnąć wosk i zostaje wtedy
wzór. Drugą najczęściej stosowaną metodą było wydrapywanie wzoru na jajku
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gotowanym i już pomalowanym. Wtedy
ostrym nożykiem czy
szpilką wydrapywało się jakiś
wzór.
– Współczesne metody
to zdobienie
jajka robót-

Do zdobienia jajek można wykorzystać sznurki w różnych odcieniach

ne wzory. Pisanki wychodziły bardzo ładne,
chociaż trzeba było bardzo uważać, żeby
jajko nie pękło – ostrzega Elżbieta Grodek.
Jajka można też ozdobić kordonkiem lub
muliną. Kto potrafi, może wyszyć ozdobę haftem krzyżykowym lub tzw. hardangerem. Do
zdobienia pisanek świetnie nadają się także
cekiny. Połączeniem japońskiej sztuki z naszą świąteczną tradycją jest wykonanie pisanek tzw. metodą temari, która jest bardzo
pracochłonna, choć niezwykle efektowna.
– Polega to na okuciu całego jajka szpilkami
w równych odległościach i potem przez te
szpilki przeciąga się nitki, zaczepia się jedna
za drugą, a po zdjęciu szpilek wzór zostaje.
Wychodzą na przykład gwiazdki i trójkąty.
Dobór kolorów nici gra tu bardzo dużą rolę,
bo wtedy odcienie dają piękny wzór – podsumowuje Elżbieta Grodek. 
MM

nia. W ten sposób tworzy się wzór na kalce.
Michalina wycinała z tej kalki łezki i po 4-5
sklejała ze sobą. Tak powstała bardzo oryginalna praca – opowiada pani Elżbieta.

Można nawet... wiertarką
Kto ma ochotę spróbować swoich sił
w zdobieniu pisanek metodami innymi
niż tradycyjne, może pokusić się o zrobienie pisanek metodą quillingu. Polega ona
na cięciu papieru kolorowego na 3-5-milimetrowe paseczki. Później, przy pomocy igły do quillingu, zwija się ten papierek, robiąc z niego kwiatki lub listki. Tak
można też ozdobić jajko styropianowe.
– Zdobimy jajka również metodą dekupażu.
W tym celu rozdzielamy serwetki. Każda
składa się z trzech warstw. Bierzemy tylko tę pierwszą, wycinamy wzór, naklejamy
odpowiednim klejem na jajko styropianowe
albo wydmuszkę. Później to
lakierujemy, ewentualnie można jeszcze
pokolorować farbkami i tak powstaje wzór na jajku.
Nowością, która
pojawiła się na
naszych zajęciach
dwa lata temu, jest
wykonywanie jajek
ażurowych. Zakupiliśmy sobie malutką
wiertarkę i małe
wiertła, jakich
używa dentysta. Następnie w wydmuszce
wycinałyśmy
wiertłami róż-

foto: Sylwia Mistewicz

ką szydełkową. Taką koszulkę nakłada się
na jajko. Można też je ozdobić metodą koronki frywolitkowej. Panie w naszym kole
oplatają jajka wzdłuż kolorowymi, wąskimi
wstążkami. Można do tego dodawać cekiny.
Robią również ubranka ze wstążki ciętej po
pięć centymetrów, składanej w trójkącik.
Na jajku styropianowym wkłuwa się dwa
rogi trójkąta szpilkami i tak nakłada się
jeden trójkącik na drugi. Wychodzą z tego
piękne wzory. Można z takiego jajka zrobić
kurczaczka albo zajączka. Wystarczy dołożyć oczka – mówi Elżbieta Grodek z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu, która
prowadzi zajęcia w kole haftu i rękodzieła.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, uczęszczają na nie osoby w różnym
wieku. Najmłodsza ma sześć lat. Efekty ich prac można było podziwiać m.in.
podczas tradycyjnego konkursu „Zajączkowe haftowanie”, na który w tym roku
nadesłano prawie 300 prac. Nie tylko
z Zabrza, ale również z innych miast naszego województwa. W tej edycji bezapelacyjnie królowała właśnie pisanka.
– Uczestnicy stale nas zaskakują twórczą
inwencją i nowymi technikami. W kategorii osób dorosłych pierwsze miejsce zajęła
praca pani Danuty Wilczek, która w ciekawy sposób wykorzystała do zdobienia sznurek. Z różnych odcieni sznurka, od białego
po beż i szarość, wykonała piękny talerz,
na którym leżały pisanki. Nową techniką
zaskoczyła nas nasza wychowanka Michalina Rakuła. Użyła pergaminu, kolorowej
kalki technicznej i długopisu zakończonego kulką. Jak po lewej stronie kalki przeciągnie się kulką,
po prawej
stronie
zostaje
biała
li-

foto: Sylwia Mistewicz
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Technik zdobienia jest bardzo wiele

foto: Jerzy Przybysz
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Niszczejący przez lata budynek dyrekcji dawnej huty odzyskał pierwotny blask

Nowe życie zabytkowego gmachu
Jeszcze niedawno stanowił wątpliwą ozdobę centrum naszego miasta i groziła mu rozbiórka. Teraz,
dzięki staraniom i determinacji
samorządu, niszczejący przez lata
zabytek zyskał nowe życie. Dawny
gmach dyrekcji Huty Zabrze przy
ul. Zbigniewa Religi 1 staje się ratuszem z prawdziwego zdarzenia.
W marcu po raz pierwszy spotkali
foto: UM Zabrze

się w nim zabrzańscy radni. W nowej sali posiedzeń przyjęli uchwałę
w sprawie nadania profesorowi Jerzemu Buzkowi honorowego oby-

Modernistyczny gmach w centrum Zabrza pochodzi z 1907 r.

6

– Nowy ratusz to kolejny symbol Zabrza – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

foto: Igor Cieślicki

Nowa sala posiedzeń została przekazana do
użytku 18 marca. – Zabrze ma wiele symboli,
z którymi utożsamiają się mieszkańcy. Należą do nich hejnał, sztandar czy patron miasta. Teraz do elementów, z których jesteśmy
dumni, dopisujemy ratusz. To uzupełnienie
przestrzeni pozyskiwanej dla kwartału sztuki – podkreślała podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Gmach przy ul. Zbigniewa Religi 1 znalazł się
wśród ponad 60 obiektów ujętych w kompleksowym programie ratowania zabrzańskich zabytków. Na ich renowację przeznaczono w ostatnich latach z miejskiej kasy
prawie 15 mln zł. – Profesor Zbigniew Religa
na pewno patrzy dziś z dumą na swoją ulicę. W jego imieniu dziękuję za ten kolejny
etap budowania Zabrza, w którym chce się
mieszkać i pracować. Bądźmy dumni z naszego miasta i nieśmy tę dumę na zewnątrz
– zaznaczał prof. Marian Zembala, dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca i honorowy obywatel Zabrza.
Zachwytu odrestaurowanym zabytkiem
nie kryli śląscy parlamentarzyści. – Na jakość pracy wpływa również jej miejsce.
Tu przestrzeń jest bardzo dobrze zaaranżowana. Gratuluję pomysłu stworzenia tu
ratusza – mówił poseł Tomasz Głogowski.
– Życzę, by nowy ratusz z tą piękną salą
posiedzeń służył podtrzymaniu zabrzańskiej tradycji, jaką jest stanowienie ponad
podziałami prawa służącego dobru mieszkańców – zwracał uwagę poseł Borys Bud-

foto: UM Zabrze

watelstwa naszego miasta.

Na uroczystości pojawili się m.in. rektorzy i prorektorzy śląskich uczelni
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Salę poświęcił biskup Jan Kopiec

Historia budynku

Profesor Marian Zembala, szef ŚCCS

Zabrza. Wcześniej wyróżnienie otrzymali:
kardiochirurdzy prof. Zbigniew Religa i prof.
Marian Zembala, rzeźbiarz Heinz Tobolla,
autor książek dla dzieci Janosch i były piłkarz Górnika Włodzimierz Lubański. Jerzy
Buzek odbierze oficjalny akt nadania obywatelstwa podczas wrześniowego Święta
Miasta.

GOR

foto: Igor Cieślicki

ka. W uroczystości uczestniczyli również
rektorzy śląskich uczelni oraz byli przewodniczący zabrzańskiej Rady Miasta. O odpowiednią oprawę zadbali artyści z chóru
Resonans con tutti oraz orkiestry górniczej
pod kierunkiem Henryka Mandrysza.
Kompleksowy remont i wyposażenie sali
posiedzeń kosztowało 1,3 mln zł. W pomieszczeniu odrestaurowano zabytkowe
okna i historyczne elementy wystroju,
które udało się uratować. W sali zamontowano sprzęt audiowizualny najnowszej
generacji. Podczas uroczystości nowe pomieszczenie poświęcił biskup Jan Kopiec.
– Cieszę się ogromnie, że pomimo zawirowań i ograniczeń możemy obserwować
również pożyteczne rzeczy. Jedną z nich
jest oddanie do użytku tej sali. Życzę, by
tylko dobre prawo było tu stanowione –
podkreślał biskup. Symboliczny klucz do
sali posiedzeń odebrał z rąk prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik przewodniczący Rady
Miasta Marian Czochara. Wykład dotyczący
marketingu przestrzennego wygłosił prof.

foto: UM Zabrze

Prof. Bolesław Pochopień i Tadeusz Wita,
byli przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Bonenberg, urodzony w Zabrzu
architekt i urbanista, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. – Najlepszym znakiem marketingowym miasta
jest piękna architektura. Nawet najlepsza
reklama i promocja nie będzie skuteczna,
jeżeli rzeczywistość przestrzenna, chaos
kompozycyjny i odpychające otoczenie,
zniechęcają inwestorów – podkreślał prof.
Wojciech Bonenberg.
W nowej sali posiedzeń odbyła się już
pierwsza sesja Rady Miasta. Radni przyjęli
uchwałę w sprawie nadania honorowego
obywatelstwa Zabrza prof. Jerzemu Buzkowi. Postać byłego przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego i premiera przybliżył w wygłoszonej laudacji rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik.
Jerzy Buzek to szósty honorowy obywatel

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki
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Nowa sala posiedzeń wyposażona jest w najnowszy sprzęt audiowizualny

Modernistyczny gmach przy obecnej ul.
prof. Zbigniewa Religi to jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków Zabrza. Został zbudowany w 1907 r. według
projektu Arnolda Hartmanna, autora m.in.
dzisiejszego rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Budynek przez
lata był siedzibą dyrekcji dawnej huty
Donnersmarcków, później – Huty Zabrze.
Gmach przez wiele ostatnich lat niszczał,
był nawet zagrożony rozbiórką. Nieco
ponad osiem lat temu samorząd przejął
zabytek za długi Huty Zabrze. Niedługo
później ruszył gruntowny remont gmachu. Najpierw wyczyszczona i odświeżona
została elewacja, która w 2010 r. zyskała
efektowną iluminację. Odpowiednio zaprojektowano oświetlenie eksponuje architektoniczne szczegóły budynku, w tym
charakterystyczną wieżyczkę z zegarem.
W 2011 r. do wyremontowanej części
wnętrz budynku przeniósł się pierwszy
wydział Urzędu Miejskiego – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Na drugim piętrze gmachu oddano do
użytku Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz centralę miejskiego monitoringu.
Wraz z postępującym remontem kolejnych
pomieszczeń do ratusza przenosiły się
następne komórki urzędu: Wydział Księgowości Urzędu i Wydział Budżetu. Swoje
biura mają tu obecnie skarbnik miasta,
główny inżynier miasta oraz pełnomocnik prezydenta ds. inwestorów. Jeszcze
w tym roku planowana jest przeprowadzka kolejnych wydziałów oraz prezydenta
i wiceprezydentów miasta.
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Zabrze i jego mieszkańcy już nieraz przekonali się o życzliwości profesora Jerzego Buzka

Prof. Jerzy Buzek

Był premierem i przewodniczącym
Parlamentu

Europejskiego.

Jest

wybitnym naukowcem, wpływowym politykiem i jednocześnie niezwykle życzliwym i otwartym na
potrzeby innych człowiekiem. Profesor Jerzy Buzek, choć doświadczył już wielu zaszczytów, nigdy
nie zapomina o swoich korzeniach.
Często bywa też w Zabrzu i chętnie
wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju naszego miasta.
– Nadając tytuł honorowego obywatela
Zabrza, chcemy wyrazić profesorowi Jerzemu Buzkowi wdzięczność za dokonania na forum europejskim, ogólnopolskim
i regionalnym, a także za życzliwe wsparcie w realizacji działań na rzecz rozwoju
naszego miasta – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Profesor Jerzy
Buzek wielokrotnie wspomagał inicjatywy
zmierzające do poprawy wizerunku Zabrza,
poprzez tworzenie gospodarki opartej na
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wiedzy i wyzwalanie przedsiębiorczości. Zabrze jest dziś przykładem przekształcania
ośrodka przemysłu ciężkiego w centrum nowoczesnych technologii, gdzie priorytetowe
znaczenie ma edukacja, medycyna, kultura,
turystyka przemysłowa i promocja aktywności. Zabrze jest jednym z liderów w pozyskiwaniu środków unijnych. Dzięki temu
stało się możliwe tworzenie takich symboli
przekształcania się Zabrza, jak Zabytkowa
Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” czy
nowy pawilon Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – podkreśla pani prezydent.
Jerzy Buzek urodził się 3 lipca 1940 r. w Śmiłowicach na Zaolziu. Po przeprowadzce do
Chorzowa uczył się w miejscowej Szkole
Podstawowej nr 24, a później w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale
Mechaniczno-Energetycznym
Politechniki Śląskiej i rozpoczął pracę w Instytucie
Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii
Nauk w Gliwicach, gdzie w 1969 r. zdobył
stopień doktora nauk technicznych. Prowadził zajęcia na Politechnice Śląskiej oraz
Politechnice Opolskiej. Specjalizował się
w zagadnieniach dotyczących ochrony powietrza. W 1997 r. został profesorem nauk
technicznych.
We wrześniu 1980 r. rozpoczął działalność
w „Solidarności”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „S” w 1981 r. Przez
kolejne lata działał w podziemnych władzach związku. Po 1989 r. wrócił do pracy
naukowej w pełnym wymiarze. Zaangażował się też w politykę. W 1997 r. stał się
koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS. Został posłem na Sejm RP.
– Tak spełniają się marzenia. Gdy miałem
15 lat, wymyśliłem sobie, że najpiękniejsza
rzecz, jaka mogłaby mi się w życiu wydarzyć, to zostać posłem w wolnej Polsce –
uśmiecha się Jerzy Buzek.
Ale tych pięknych rzeczy było coraz więcej.
W październiku 1997 r. Jerzy Buzek został
desygnowany na szefa Rady Ministrów.
W latach 2002-2004 piastował funkcję
prorektora ds. nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Założył też Polonijną
Szkołę Dyplomacji. Kolejne lata związane
były z karierą w Parlamencie Europejskim.
W przeprowadzonych w 2004 r. wyborach
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Honorowe obywatelstwo
dla wyjątkowego Ślązaka

do tego gremium Jerzy Buzek uzyskał najlepszy wynik w Polsce. Został wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego. W latach 2004-2009 był członkiem
Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz
Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności.
W kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył 400 tysięcy głosów, okazując się najpopularniejszym polskim eurodeputowanym. W lipcu 2009 r. został wybrany
na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zdobył 555 spośród 644 ważnych
głosów i stał się pierwszym przewodniczącym z państw byłego Bloku Wschodniego.
– W mieście, o którym Charles de Gaulle
powiedział, że jest „najbardziej śląskie ze

Sylwetkę prof. Buzka przybliżył podczas
sesji rektor PŚl. prof. Andrzej Karbownik

wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast”,
szczególnie cenimy ludzi cechujących się
skutecznością, pasją i mądrością. Dlatego
z radością powitaliśmy wybór profesora
Buzka na przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego. Piastując tę godność, stał
się symbolem odzyskiwania przez Polskę
należnego miejsca w Europie – podkreśla
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Jerzy Buzek stał na czele europarlamentu do
17 stycznia 2012 r. Obecnie jest członkiem
Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
Podczas ubiegłorocznych obchodów Święta
Niepodległości Jerzy Buzek został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem
– Orderem Orła Białego. Mimo rozlicznych
zajęć, wybitny polityk często gości na Śląsku,
chętnie przyjeżdża też do Zabrza. Pamiętna
jest m.in. jego wizyta z okazji 20-lecia demokracji w Polsce, gdy wraz z prezydentem
Lechem Wałęsą i innymi znanymi politykami dawnej opozycji gościł w Domu Muzyki i
Tańca.
WG

wokół nas
Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu unijnych funduszy zmienia się wizerunek naszego miasta
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Przykłady unijnych projektów w Zabrzu

Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej

Remont i adaptacja hali „Pogoń”
na potrzeby AWF

koszt – 9,5 mln zł
dofinansowanie – 5,8 mln zł

koszt – 792 mln zł
dofinansowanie – 330 mln zł

koszt – 5,5 mln zł
dofinansowanie – 4,8 mln zł

foto: ZKWK „GUIDO”

foto: Jerzy Przybysz

Rewitalizacja obiektów
kopalni „Guido”

koszt – 48 mln zł
dofinansowanie – 40,8 mln zł

koszt – 24 mln zł
dofinansowanie – 12,5 mln zł

Remont Domu Muzyki i Tańca
koszt – 4 mln zł
dofinansowanie – 2,8 mln zł

koszt – 25 mln zł
dofinansowanie – 19,4 mln zł

foto: UM Zabrze
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Rekultywacja terenów
nad Bytomką

Termomodernizacje obiektów
użyteczności publicznej

foto: Bogusław Makar

Stworzenie nowej siedziby
Filharmonii Zabrzańskiej

Remont budynku dla Wydziału
Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej

Budowa Europejskiego
Ośrodka Kultury Technicznej
i Turystyki Przemysłowej

koszt – 16,5 mln zł
dofinansowanie – 13,5 mln zł

koszt – 70 mln zł
dofinansowanie – 41 mln zł
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Radni przyjęli statut Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

W stronę połączenia
foto: Igor Cieślicki

Komisja Budżetu i Inwestycji
18.04. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
25.04. godz. 16.00 – analiza wykonania
budżetu miasta za rok 2012.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
15.04. godz. 16.00 – gospodarka odpadami – informacje dotyczące postępu prac
nad nowymi rozwiązaniami
18.04. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
17.04. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
24.04. godz. 18.00 – aktualizacja informacji o publikacjach zw. z kulturą i dziedzictwem w Zabrzu – projekty promocyjne,
oświatowe, biblioteczne i muzealne – od
2010 r.
Komisja Oświaty i Wychowania
17.04. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
24.04. godz. 16.00 – poradnictwo zawodowe, pomoc psychologiczna i pedagogiczna
w szkołach w zakresie indywidualnego
określenia predyspozycji zawodowych
uczniów.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
15.04. godz. 16.00 – przedstawienie etapów prac związanych z utworzeniem Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.04. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
17.04. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
23.04. godz. 16.00 – spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych, stowarzyszeń – sprawozdanie z realizacji zadań
konkursowych za rok 2012 i podpisanych
umów na rok 2013.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
8.04. godz. 16.00 – plan bezpieczeństwa
ruchu drogowego na terenie Zabrza. Sprawy różne, skargi i wnioski.
17.04. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
18.04. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
25.04. godz. 18.00 – PUP – aktywne formy
przeciwdziałaniu bezrobociu, informacja
o działalności Powiatowego Urzędu Pracy
za rok 2012 r. Informacja o stanie sanitarnoepidemiologicznym miasta za rok 2012 r.
Komisja Rewizyjna
18.04. godz. 14.00 – kontrola nadzoru
nad spółkami prawa handlowego, w których Zabrze posiada więcej niż 50 procent
udziałów lub akcji.

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

Procedurę łączenia przybliżył radnym dyrektor Bartłomiej Szewczyk

Statut nowej instytucji kultury, powstałej z połączenia Muzeum Górnictwa Węglowego i Zabytkowej
Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, przyjęli radni podczas marcowej sesji Rady Miasta. Zapoznali
się również z wynikami pracy zabrzańskiej policji, które przedstawił
podinspektor Dariusz Wesołowski
– Rok 2012 był pod względem kwestii związanych z poprawą bezpieczeństwa bardzo
dobry – podkreślał komendant Dariusz Wesołowski (na zdjęciu), zwracając uwagę m.in.
na malejącą liczbę przestępstw, wypadków,
kolizji oraz skuteczność w wyłapywaniu nietrzeźwych kierowców. Przygotowana prezentacja dotyczyła również rozpoczynających
się wkrótce remontów komisariatów I i II. –
W ministerialnym programie standaryzacji
komend i komisariatów znalazło się siedem
obiektów z województwa śląskiego, z tego
dwa z Zabrza. Było to możliwe dzięki wspar-
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Usłyszane na sesji:
– Czy coś się zmieniło?
– Tak, coś się zmieniło.
– A może pani powiedzieć,
co się zmieniło?
– Nie, bo nie mam mikrofonu.

ciu prezydent miasta i deklaracji dofinansowania prac ze strony samorządu – zwracał uwagę komendant zabrzańskiej policji.
Podczas marcowej sesji radni zajęli się również kwestią zaplanowanego na 2 kwietnia
połączenia Muzeum Górnictwa Węglowego
i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego
„Guido”. Dotychczasowy przebieg działań w tym zakresie przedstawił Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor kopalni „Guido”. Radni
przyjęli następnie statut nowej instytucji.
Radni przyjęli również uchwałę umożliwiającą aplikowanie przez nasze miasto
o środki unijne w ramach tzw. podregionu
gliwickiego. Ma to otworzyć Zabrzu szersze
możliwości działania, ponieważ w nowym
programowaniu subregiony mają lepszą pozycję od pojedynczych miast. – Chodzi o to,
by móc pozyskiwać środki ze wszystkich
możliwych źródeł – podkreślała prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

Dyżury radnych
Urząd Miejski
ul. Powstańców Śl. 5-7
pok. 222
pn. 15-16, czw. 10-11

Kwiecień

8 (pn.) Agnieszka Bałys
11 (czw.) Marianna Kaernbach
Stanisława Mikulak
15 (pn.) Elżbieta Adach
Rafał Marek
18 (czw.) Jan Urban
25 (czw.) Anna Solecka-Bacia
29 (pn.) Krystian Jonecko
Łucja Chrzęstek-Bar

wokół nas
Już wkrótce pasażerowie tramwajów będą podróżować w dużo bardziej komfortowych warunkach

Ruszyły remonty torowisk
Ta wiadomość z pewnością ucieszy
osoby podróżujące tramwajami.
W połowie marca ruszyła modernizacja torowiska w Biskupicach. Na
się na ulicach 3 Maja i Wolności.
Nowe szyny wyeliminują kołysanie
wagonów, a dzięki gumowej

foto: Igor Cieślicki

początku kwietnia prace rozpoczną

otulinie znacznie mniejsze

Remont torowiska w Biskupicach ruszył w połowie marca

z umiejscowieniem robót – zaznacza
Andrzej Zowada.
Na początku kwietnia planowane jest
rozpoczęcie
modernizacji
torowisk w ulicach 3 Maja oraz Wolności.
– W związku z pracami na ulicy 3 Maja konieczne będzie wprowadzenie autobusowej
komunikacji zastępczej. Utrudnienia potrwają około dziesięciu miesięcy. Natomiast

foto: Igor Cieślicki

Gruntowna
przebudowa
torowiska w ulicy Bytomskiej obejmie odcinek od ul.
Chrobrego do ul. Drzymały.
W poniedziałek, 18 marca,
prace rozpoczęła tu Skanska. – Firma dokona rozbiórki
i przebudowy istniejących torowisk, dostosuje sieć trakcyjną, wymieni nawierzchnię torów i rozjazdów
oraz wykona system odwodnienia – wylicza
Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie. – Prace są elementem zadania
realizowanego również w Bytomiu, gdzie
obejmują ulice Moniuszki od Powstańców
Warszawskich do Jagiellońskiej, Katowicką

foto: Igor Cieślicki

będą hałas i wibracje.

Do końca maja na kilkusetmetrowym odcinku ul. Bytomskiej obowiązuje ruch wahadłowy

od Jagiellońskiej do placu Kościuszki oraz
przejazdy przez ulicę Zabrzańską w rejonie
HKS Stal Bobrek. Wartość całego zadania
to 5,9 miliona złotych, a wszystkie prace
mają się zakończyć do 27 czerwca – dodaje.
Na remontowanym odcinku ulicy Bytomskiej konieczne było wprowadzenie ruchu
wahadłowego dla samochodów i tramwajów. Będzie on obowiązywał do końca maja.
– Przystanki tramwajowe pozostaną w rejonie istniejących lokalizacji. Ich ewentualne niewielkie przesunięcia związane będą

Tutaj pojawią się nowe torowiska:
ul. Bytomska
– na odcinku od ul. Chrobrego
do ul. Drzymały
ul. Wolności
– na odcinku od ul. Kondratowicza
do granicy z Gliwicami
ul. 3 Maja
– na odcinku od ul. Lutra
do ul. Makoszowskiej

Tyle kosztują prace:
ul. Bytomska – 3,4 mln zł
ul. Wolności – 7,7 mln zł
ul. 3 Maja – 12,6 mln zł
na ulicy Wolności wprowadzony zostanie
ruch wahadłowy tramwajów, a prace zgodnie z harmonogramem potrwają około siedmiu miesięcy – zapowiada Andrzej Zowada.
Nowe szyny znajdą się w tłumiącej hałas otulinie z gumowych profili. Podobną
technologię zastosowano m.in. na ulicach
1 Maja i Gliwickiej w Katowicach. W torowiskach pojawią się nowe płyty. Wszystko to sprawi, że torowiska będą proste,
przez to bardziej bezpieczne i komfortowe.
Prace w jednej trzeciej współfinansowane
są z budżetu miasta. – W miejscach, gdzie
jest to konieczne, przy okazji wymiany torowisk przeprowadzony zostanie remont
nawierzchni. Dotyczy to przede wszystkim
ulicy 3 Maja – zapowiada Grzegorz Janecki,
główny inżynier miasta.
Przebudowa torowisk w Zabrzu to element
dużego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w regionie. Przedsięwzięcie,
którego łączna wartość sięga 800 mln zł,
mniej więcej w połowie dofinansowane jest
przez Unię Europejską w ramach Funduszu
Spójności. Projekt zakłada m.in. remont
około 46 km pojedynczego toru w kilku
miastach, modernizację 75 wykorzystywanych obecnie tramwajów oraz zakup 30
nowych pojazdów. Wszystko to ma wpłynąć
na podniesienie atrakcyjności i niezawodności komunikacji publicznej. 
GOR
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W marcowych wyborach zabrzanie wybrali 282 przedstawicieli do rad dz

Nowo wybrani członkowie
zabrzańskich rad dzielnic
i osiedli

Dzielnicowe głos

Biskupice
Jan Urban, Paweł Zygmunt, Agnieszka
Czarnecka, Marcin Kupka, Walentyna Nowakowska, Grzegorz Turek, Maciej Zgrzendek,
Justyna Kronstedt, Ryszard Szymczyk, Róża
Wierzbicka, Danuta Rudowska, Małgorzata
Szymczyk, Dorota Marszałek, Bartosz Hołderny, Andrzej Brysz

Osiemnaście nowych rad dzielnic
i osiedli wyłonili zabrzanie podczas zorganizowanych 17 marca
wyborów. W lokalach wyborczych
tłumów nie było, ale frekwencja
towarzysząca głosowaniu okazała

Centrum Południe
Zbigniew Stryj, Dariusz Dragon, Elżbieta
Kaczmarek-Huber, Grażyna ŻmijewskaDomżol, Ryszard Jurczyk, Mateusz Przybylski, Dariusz Genge, Krzysztof Król, Joanna
Bożętka, Krzysztof Malanowski, Stanisława
Dornia, Dorota Zbraniborska, Izabella Zubowicz, Ireneusz Homa, Ewelina Banisz, Gabriela Kokowicz, Tadeusz Obrocki, Waldemar Galusek, Włodzimierz Homa, Andrzej
Leonowicz, Wojciech Janas

się dwa razy większa od zanotowanej pięć lat temu.
– To świadczy o tym, że mieszkańcy czują
się coraz bardziej związani ze swoimi dzielnicami i chcą mieć wpływ na kierunki ich
rozwoju – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziękuję wszystkim
zabrzanom, którzy wzięli udział w wyborach, a nowo wybranym członkom
rad dzielnic życzę jak najwięcej cieka-

Grzybowice
Adam Tomanek, Danuta Kozłowska, Teresa
Walędzik, Żaneta Myśliwiec-Pocica, Paweł
Felić, Monika Kaczmarek, Dariusz Zwiorek,
Robert Szeja, Justyna Maciejewska, Wojciech Wichary, Sylwia Kremser, Damian Pogorzalek, Ryszard Jankowski, Gotfryd Loska,
Patryk Schönbach
Guido
Andrzej Matłok, Ewa Koper, Grażyna Zamora, Jerzy Farafontow, Antoni Pyzik, Zygmunt
Lehmann, Damian Makowczyński, Ryszard
Bendkowski, Zygmunt Sulewski, Michał Daniel, Marek Jóźwiak, Karolina Gabryś, Stefan
Markowski, Tomasz Wysiński, Zbigniew Kamiński
Helenka
Gabriela Babel, Grzegorz Olejniczak, Adrian
Pyszka, Jan Kurzac, Kazimierz Braun, Marek
Skrzypek, Magdalena Maciaszek, Aleksandra
Maciaszek, Maciej Wolny, Dariusz Chruściel,
Łukasz Bałabuch, Dorota Korgel, Adrian Świtała, Piotr Skrzypek, Łukasz Stankiewicz
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Centrum Północ
Marian Rau, Anna Budka, Izabela Malkusz,
Urszula Rau, Bożena Szewczyk, Krzysztof
Wieczorek, Izabela Janecka, Ryszard Balicki, Henryk Bieniek, Wojciech Gajewski,
Eugeniusz Demidowicz, Jakub Wesołowski,
Agnieszka Lipińska, Michał Mirski, Grażyna
Łopatyńska, Łukasz Pach, Sebastian Mniszek, Danuta Halibożek, Karina Morciszek,
Adam Halota, Radosław Weingricht

wych inicjatyw i sukcesów w ich realizacji
– dodaje.
O miejsce w radzie dzielnicy ubiegało się w tym
roku prawie pół
tysiąca chętnych. To także
lepszy wynik
niż w przypadku wyborów organizowanych
w 2008 r., gdy
kandydatów
było niespełna
czterystu. Po
raz pierwszy
zabrzanie wyłonili osiemnaście
rad.
Osobną dzielnicą

Kończyce
Jan Szulik, Czesława Kowalczyk, Jerzy Loska,
Grzegorz Owczarek, Stefan Macha, Stefan
Owczarek, Adam Widera, Mirosław Goliński,
Henryk Widera, Michał Kowol, Monika Pękała, Adam Bieniek, Eugeniusz Kuchta, Bogdan
Mnich, Marian Biel
Maciejów
Krystyna Postrzednik, Krystyna Klepacka,
Barbara Petela, Joachim Prężyna, Arnold
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Kokoszka, Alicja Samuel, Wojciech Jezierski, Aleksandra Narwusz, Alicja Pigoń-Węgiel, Dariusz Pajunk, Jerzy Zamora, Paweł
Stempski, Lesław Marciniak, Stefan Korus,
Agnieszka Bałys
Makoszowy
Maria Krybus, Roman Pyzik, Waldemar Paleta, Damian Paleta, Teresa Baron, Sylwia
Pyka, Jacek Pol, Marek Pol, Henryk Twardawa, Paweł Golik, Stanisława Kruk, Eugeniusz

wokół nas

zielnic i osiedli

sowanie za nami

foto: Jerzy Przybysz

została bowiem kilka miesięcy temu Zandka. Szesnaście nowych rad jest 15-osobowych. Tylko w dzielnicach Centrum Południe i Centrum Północ liczą one po 21 osób.
Największym zainteresowaniem wybory
cieszyły się m.in. w Grzybowicach, Makoszowach, Kończycach i Pawłowie. To nie
przypadek, ponieważ tam rady dzielnic
działają najdłużej. Były wyłaniane już
wtedy, gdy istniały jeszcze progi
wyborcze. Co za tym idzie,
mieszkańcy mieli najwięcej okazji, by przekonać
się, jak pożyteczna jest
działalność rad dzielnic. Niekwestionowany

rekord frekwencji padł natomiast na osiedlu Młodego Górnika. Tam do urn poszedł
średnio co czwarty z uprawnionych i frekwencja sięgnęła tym samym 25 procent.
Wśród rekordzistów, jeśli chodzi o liczbę
otrzymanych głosów, znaleźli się Maria Krybus, Jan Urban, Zbigniew Stryj, Adam Tomanek, Roman Pyzik, Alojzy Cieśla, Marcin Radziej. Losowanie musiało zdecydować o tym,
kto ostatecznie zasiądzie w radzie na osiedlu Mikołaja Kopernika. Dwoje kandydatów
uzyskało bowiem taką samą liczbę głosów.
– Rady dzielnic i osiedli są istotnym elementem budującym miasto. Są one skutecznym
narzędziem wprowadzania zmian. Dzięki
radom dzielnic jesteśmy w stanie rozpoznać
prawdziwe problemy i oczekiwania mieszkańców i być bliżej nich – podsumowuje
prezydent Małgorzata MańkaSzulik. WG

Aleksandra Kucharczyk, Władysław Szydło,
Jarosław Ostymowicz, Ewa Zawada, Tomasz
Nalepka, Urszula Święconek, Jacek Wasik,
Helena Owieczko, Jan Wojtulewicz, Mieczysław Piwko, Mateusz Piwko, Joanna Trześniewska-Wyrostko
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wojciech Niezgoda, Mirosław Maj, Rafał Grygiel, Jadwiga Nandzik, Piotr Kaleta, Bernadeta Szolc, Mieczysław Biedulski, Mirosław
Dworok, Tomasz Kopiec, Iwona Korycik,
Jerzy Glabisz, Krzysztof Jamiński, Małgorzata Kowasz, Halina Skrago-Litwora, Anna
Szembek
Pawłów
Krystian Jonecko, Marian Calow, Piotr Pucka, Tomasz Chmiel, Andrzej Majcher, Roman Buchta, Mariusz Rolnik, Jacek Łapicz,
Waldemar Wręczycki, Krystian Niklaczyński,
Andrzej Trombała, Marian Dudziński, Michał
Owczarek, Bronisław Ćwieczkowski, Zbigniew Rawiński
Rokitnica
Marcin Radziej, Lilianna Konieczny, Sebastian Markisch, Joanna Bartosik, Michał Tarza, Ewa Zakrzewska, Marlena Małek, Przemysław Ostrowski, Andrzej Stolot, Justyna
Kubanek, Kewin Bagschik, Sebastian Kalata,
Tomasz Szczurek, Mariusz Pander, Ryszard
Kumalski
Zaborze Południe
Jolanta Zimnawoda, Jan Kasprzyk, Edeltrauda Depta, Kornelia Kudlek, Klaudiusz
Jankowski, Karol Jałowiecki, Krzysztof
Sobczak, Dorota Oleszko, Anna Sycz, Ryszard Bednorz, Anna Sroka, Jerzy Gwarek,
Joanna Bińczak, Paweł Miśkiewicz, Ewa
Szczerba

Szewioła, Urszula Lammich, Janusz Jeżewski, Krystyna Mika
Mikulczyce
Józef Kowol, Andrzej Wandiger, Joachim
Wienchor, Tadeusz Zdebski, Józef Skoczylas, Wojciech Szymański, Joanna Kozok,
Sylwia Kopacz, Jan Dąbrowski, Jacek Mularczyk, Dominika Wienchor, Danuta Borowska,
Adam Partyka, Wioletta Szymańska, Krystian Kolloch

Osiedle Mikołaja Kopernika
Teresa Filipowicz, Adam Zięba, Gabriela
Bator, Kornelia Włoczka, Marek Król, Anna
Pyczot, Paweł Front, Krystyna Szczęsny,
Grażyna Sorychta, Kazimierz Mezglewski,
Bogumiła Brzezińska, Krzysztof Broszko,
Barbara Stawicka, Marcjanna Wójcicka, Mariola Brzozowska
Osiedle Młodego Górnika
Alojzy Cieśla, Ewa Cieśla, Anita Nawrocka,

Zaborze Północ
Dariusz Piskor, Przemysław Perek,
Krzysztof Kulak, Edward Binienda, Gabriela Bromboszcz, Krystyna Cichoń, Arleta Skurska, Krystyna Jurczyszyn, Agata
Kosmaczewska, Antoni Strzoda, Piotr
Maślanka, Sebastian Kosmaczewski, Sławomir Wyrzykowski, Remigiusz Lasoń,
Tomasz Dziedzic
Zandka
Bożena Dorosz, Monika Fereniec, Klaudiusz Bąk, Jan Rudawski, Kinga Napierała,
Mirosława Napierała, Jerzy Ramola, Mariusz Serwin, Krystian Olejniczak, Marcin
Serafin, Jerzy Walania, Marek Szwed, Leszek Krawczyk, Agnieszka Tomaszowska,
Henryk Froehlich
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Dobiega końca pierwszy etap budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej

Około 17 kilometrów długości
będzie miała budowana właśnie
szerokopasmowa sieć światłowodowa w centrum naszego miasta.
W całym Zabrzu ułożonych zostanie ogółem prawie 80 kilometrów
kabli. Sieć połączy szkoły, biblioteki i inne placówki miejskie, ale
korzyści z gigantycznego projektu
odniosą wszyscy mieszkańcy.
Pierwszy etap projektu, który ma się zakończyć w kwietniu, obejmuje centrum Zabrza.
Jego koszt to 10 mln zł, a przedsięwzięcie
w 40 procentach dofinansowane jest przez
Unię Europejską. Sieć światłowodowa
w śródmieściu będzie miała 17 km długości.
Kolejne dwa etapy projektu, które zakładają
budowę sieci w kolejnych dzielnicach oraz
ustawienie sześciu masztów nadawczych

umożliwiających bezprzewodowy dostęp
do Internetu, mają już 85-procentowe dofinansowanie.
– Chcemy realizować zadania samorządu,
korzystając z najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań. Budowa szerokopasmowej
sieci światłowodowej jest niezwykle istotnym przedsięwzięciem w zakresie budowy
społeczeństwa informacyjnego – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Nowa sieć znacznie usprawni przesył danych
między jednostkami miejskimi. Podłączone
zostaną do niej infokioski, czyli montowane
w miejscach użyteczności publicznej terminale z dostępem do Internetu. W mieście
przybędzie również hot-spotów, czyli miejsc
umożliwiających darmowy bezprzewodowy
dostęp do sieci. Nowa infrastruktura udostępniona zostanie również dostawcom Internetu. W śródmieściu będzie to możliwe
bezpośrednio po zakończeniu prac. W pozostałych dzielnicach, ze względu na wysokość
unijnego dofinansowania, obowiązywać będzie 5-letnia karencja. 
GOR
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foto: Igor Cieślicki

Światłowody oplatają Zabrze

Prace przy ul. Wolności

wokół nas
Jest porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej

Na średnicówce będzie bezpieczniej
Odśnieżaniem

i

utrzymaniem

w czystości odcinka Drogowej Trasy Średnicowej od Zabrza do Chorzowa będzie się zajmować jedna
firma. To efekt porozumienia czterech miast, które przecina droga.
Nowe rozwiązanie sprawi, że na
średnicówce będzie bezpieczniej,
a w kasach samorządów zostanie

Porozumienie w sprawie wspólnego
utrzymania średnicówki podpisali 8 marca w siedzibie Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego przedstawiciele Zabrza,
Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Chorzowa.
– Zależy nam, by Drogowa Trasa Średnicowa była odśnieżana przez jeden podmiot.
Dzięki temu kierowcy jadący z Chorzowa
w kierunku Zabrza i odwrotnie nie będą
narażeni na nagłe zmiany warunków panujących na drodze – podkreśla wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
A na to kierowcy narzekali już od dawna.
Brak jednolitego standardu odśnieżania
sprawiał, że granice między poszczególnymi miastami wyznaczały zimą nie tyle tablice informacyjne, co różnice w stanie nawierzchni trasy. Teraz ma być bezpieczniej
i jednocześnie bardziej komfortowo.
Jeszcze wiosną ogłoszony zostanie wspólny przetarg na wyłonienie jednej firmy,
która zadba o średnicówkę w czterech

foto: UM Zabrze

więcej pieniędzy.

Umowa została podpisana w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

miastach. Wraz z wszystkimi węzłami
i zjazdami to około 27 km. Obowiązkiem
firmy, oprócz odśnieżania, będzie cało-

27 kilometrów
to długość odśnieżanego wspólnie
odcinka wraz z węzłami i zjazdami
roczne utrzymanie drogi w czystości oraz
zadbanie o pasy zieleni. Procedurę przetargową, w imieniu wszystkich sygnatariuszy
porozumienia, przygotują Świętochłowice.
Później każde z miast podpisze z wybraną firmą osobną umowę. Dla budżetów

będzie to oznaczało spore oszczędności.
Średnicówka ma się znaleźć pod „opieką” jednej firmy od listopada tego roku.
Do porozumienia nie przystąpiły na razie Katowice i Gliwice. Utrzymaniem DTŚ
na obszarze pierwszego z tych miast zajmuje się bowiem firma, z którą gmina
ma podpisaną umowę obowiązującą do
2014 r. Z kolei w Gliwicach trasa jest jeszcze w budowie. – Jesteśmy przekonani, że
w następnych latach oba miasta dołączą
do naszego porozumienia – podsumowuje Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic i przewodniczący Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego.
GOR

Porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej jest
kolejną inicjatywą w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W ubiegłym roku 20 gmin i 41 instytucji samorządowych zdecydowało o wspólnym zakupie
energii. W efekcie wspólnego przetargu
udało się zaoszczędzić łącznie 8 mln zł.
Tylko w kasie Zabrza zostało 300 tys. zł.
Energię przeznaczono m.in. na oświetlenie ulic oraz potrzeby szpitali i instytucji
kultury. W planach jest porozumienie
w sprawie stworzenia sieci wypożyczalni
Metropolitalnego Roweru Miejskiego.

foto: Igor Cieślicki

Kolejna inicjatywa

Dzięki porozumieniu podróżowanie średnicówką będzie bezpieczniejsze
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W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się IV edycja akcji „Moda na polski”

Przypominają o pięknie naszego języka
Sztuce pisania listów poświęcona była IV edycja akcji „Moda na
polski”.

Imprezę

zorganizowa-

no w Miejskim Ośrodku Kultury.
Uczestniczyli w niej uczniowie, na-

– Podchwyciliśmy pomysł nieżyjącej wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek, która
wymyśliła „Modę na polski”. Akcję instytucjonalnie zapoczątkowała Rada Języka Polskiego wraz z Biblioteką Śląską – tłumaczy
Jacek Szkarłat, dyrektor IV LO w Zabrzu,
które wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury
zajmuje się organizacją przedsięwzięcia.
– Podejmujemy różne tematy, w różnych
kontekstach. Proponujemy swoisty rodzaj
przeżycia, które ma budować tożsamość
człowieka. Pierwsze spotkanie dotyczyło
śląskiej gwary, następne języka porozumienia. Tym razem mamy listy – dodaje.
W tym roku gościem specjalnym „Mody
na polski” była prof. Aldona Skudrzyk

foto: Jerzy Przybysz

uczyciele i językoznawcy.

Wiktoria Otorowska z IV LO

z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych
Praktyk Komunikowania Uniwersytetu
Śląskiego, która na co dzień zajmuje się
m.in. badaniem wpływu nowych mediów
na język młodego pokolenia oraz regionu.
– Wpływ nowych mediów na język młodzieży jest wieloraki. Może zmieniać sposób my-
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ślenia. Nowe media sprzyjają pośpiechowi,
staranność nie jest najistotniejsza. Liczy się
łatwy przekaz i to się też przenosi na styl życia, kontaktów, czasem powierzchownych,
a niekoniecznie zbliżających dwie osoby
– zwraca uwagę prof. Aldona Skudrzyk. –
Często się mówi, nieco zbyt ostro, że język
polski jest zagrożony, że anglojęzyczne wyrazy wypierają polszczyznę. Nie trzeba chyba aż tak bardzo martwić się o przyszłość
naszego języka, ale należy się o niego troszczyć, wskazywać jego wartości – zaznacza.
Wiktoria Otorowska z IV LO przyznaje, że zdarza się jej pisać listy, zwłaszcza do koleżanek.
– Maile i SMS-y to symbol naszych czasów,
w których żyje się szybko i intensywnie. Ale
nie wszyscy młodzi ludzie się na to zgadzają. Uważam, że list jest bardziej wiarygodny,
ma głębszy przekaz – podkreśla Wiktoria.
Podobnego zdania jest Basia Sitkiewicz z tej
samej szkoły. – Lubimy pisać do siebie, ale
często wybieramy drogę na skróty. Dobrze,
że są takie akcje jak „Moda na polski”, ponieważ przypominają o pięknie naszego języka – podsumowuje uczennica. 
MM

wokół nas
Zabrze zaprezentowało się na prestiżowych targach turystycznych w Berlinie

Pokazaliśmy światu perełki Zabrza
foto: Berlin Messe

foto: Berlin Messe

Targi otwierała kanclerz Niemiec Angela Merkel

Ponad dziesięć tysięcy wystawców
ze 188 krajów świata prezentowało swą ofertę turystyczną podczas
zorganizowanych na początku marca targów ITB w Berlinie. Partnerem imprezy była tym razem Indonezja. Swoje stoisko przygotowało
również Zabrze.
– Pokazaliśmy to, co mamy najlepsze: kopalnię Guido, unikatową maszynę parową, szyb
Maciej, Muzeum Górnictwa Węglowego oraz
Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną – wylicza Dorota Kosińska z Wydziału Promocji
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Polskie stoiska w Berlinie

– Rozmawialiśmy również z osobami reprezentującymi Ukrainę, Niemcy i Francję o
współpracy w zakresie turystyki. Najbardziej
owocne były kontakty z przedstawicielami
Saksonii, huty Völlklinger w Zagłębiu Saary
oraz z wysłannikami muzeów Mercedesa
i BMW pod kątem ich udziału w Międzynarodowych Targach Turystyki Dziedzictwa
Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, które odbędą się 24 i 25 maja w hali zabrzańskiego MOSiR-u – dodaje Dorota Kosińska.
Targi ITB w Berlinie to największa impreza
poświęcona turystyce w Europie. Ceremonię ich otwarcia uświetniła kanclerz Niemiec
Angela Merkel, która zaprosiła wszystkich
do odbycia swoistej podróży dookoła świata. Przygotowane w tym roku stoiska tematyczne zajęły powierzchnię 160 tys. metrów

kwadratowych w 26 halach. Targi, które
w tym roku odbyły się już po raz 47., cieszą
się ogromnym zainteresowaniem zarówno
osób indywidualnych, szukających ciekawych miejsc do zwiedzania, jak i samych wystawców. Zabrze uczestniczy w imprezie od
sześciu lat.
Targi były doskonałą okazją do podpatrywania, jak promują swoje atrakcje inne kraje,
mające w tej materii wieloletnie tradycje.
– Wymienialiśmy się informacjami z organizacjami promującymi turystykę w Polsce,
biurami podróży. Przy naszym stoisku zatrzymywały się też indywidualne osoby, a było
ich całkiem sporo. Często pytali o Górnika,
jak się wiedzie klubowi w lidze, czy ma szansę na mistrzostwo i kto teraz gra w drużynie
– uśmiecha się Dorota Kosińska.
WG

Zabrzańska placówka wyróżniona prestiżowym międzynarodowym certyfikatem

Szpital, który promuje zdrowie
Szpital Miejski w Zabrzu otrzymał
certyfikat „Szpitala Promującego
Zdrowie”. Tym samym znalazł się
w Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie i dołączył do ponad 150 takich placówek w Polsce.
– To przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla naszych pacjentów. Otrzymanie
certyfikatu „Szpitala Promującego Zdrowie”
to potwierdzenie, że w naszej placówce
nie tylko leczymy, ale i szeroko promujemy

zdrowie – mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
Chodzi m.in. o propagowanie edukacji zdrowotnej wśród pacjentów, ich rodzin, lokalnej społeczności i personelu placówki oraz
podejmowanie inicjatyw na rzecz zdrowego
odżywiania.
W strukturach placówki znalazł się zespół
promocji zdrowia, który zajmować się będzie m.in. popularyzacją wiedzy na temat
skutków palenia tytoniu, picia alkoholu czy
zażywania narkotyków.
Certyfikat, który przyznawany jest na cztery lata, to już kolejne wyróżnienie, jakim

zabrzański szpital może się pochwalić
w ostatnich miesiącach. Jesienią placówka,
jako dziesiąta w województwie, otrzymała
certyfikat „Szpitala bez bólu”. Wcześniej
szpital musiał wdrożyć szereg określonych
procedur dotyczących walki z pooperacyjnym bólem. – Zalicza się do nich między
innymi kompleksowy monitoring natężenia
bólu, obowiązek informowania pacjentów
o możliwościach uśmierzania bólu pooperacyjnego oraz szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek na temat walki z bólem – wylicza
prezes Mariusz Wójtowicz.

MM
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Trwają przygotowania do VI edycji Metropolitalnego Święta Rodziny

Rodzinna przestrzeń wiarygodności
Już po raz szósty obchodzić będziemy

Metropolitalne

Święto

Rodziny. Hasłem przyświecającym
przedsięwzięciu w tym roku będą
słowa – „Rodzina wiarygodna”.
Przygotowaniom do obchodów
poświęcone było marcowe spotkanie zorganizowane tradycyjnie

O tym, jak wielkiego rozmachu nabiera zainicjowane w Zabrzu Metropolitalne Święto
Rodziny, najlepiej świadczy fakt, że goszcząca co roku organizatorów obchodów
sala „Benedyktynka” tym razem pękała
w szwach. – Serdecznie dziękuję wszystkim
współtworzącym to dzieło, zwłaszcza samorządom. Pewnego dnia będziemy musieli
spotkać się w sali sejmiku wojewódzkiego,
żeby dla wszystkich wystarczyło miejsca –
mówił z uśmiechem metropolita katowicki
arcybiskup Wiktor Skworc, który jest honorowym patronem przedsięwzięcia i autorem
hasła tegorocznego Metropolitalnego Święta Rodziny – „Rodzina wiarygodna”. – Zainspirował mnie ogłoszony przez papieża Benedykta XVI i trwający właśnie Rok Wiary.

foto: Igor Cieślicki

w gmachu Biblioteki Śląskiej.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i arcybiskup Wiktor Skworc

Relacje między małżonkami, zaufanie – to
fundamenty, na których buduje się rodzinę. Rodzina to przestrzeń wiarygodności
w czasach, gdy promuje się niewierność
– podkreślał arcybiskup Wiktor Skworc.
W zorganizowanym 12 marca spotkaniu
uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów i duchowni. Przyjechali księża z diecezji opolskiej. Do miast, które już od lat
włączają się w organizację MŚR, dołączyły
m.in. Jaworzno i Racibórz. – Bardzo się cie-

szę, że jest nas coraz więcej. Jestem przekonana, że już niedługo będzie świętować całe
południe Polski – mówiła prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, która wraz z tragicznie zmarłą senator Krystyną Bochenek
zainicjowała Metropolitalne Święto Rodziny,
a teraz jest jego koordynatorem. – Metropolitalne Święto Rodziny to moment, gdy chcemy powiedzieć głośniej o tym, czym żyjemy
przez cały rok. Rodziny wspieramy przecież
na co dzień. Majowe święto to wisienka na
foto: Igor Cieślicki

Sala „Benedyktynka” w Bibliotece Śląskiej
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torcie, który nazywa się rodzina – zaznaczała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Ksiądz Krystian Kukowka, prezes zarządu
księgarni św. Jacka, organizującej coroczny
Kiermasz Wydawców Katolickich, zwracał
uwagę na znaczenie słowa „razem” w podejmowanych działaniach. – To klucz do
naszych działań. Dwie odważne kobiety
stwierdziły w 2007 roku, że trzeba zrobić
coś razem. Bardzo dziękuję za tę odwagę
i determinację, dzięki którym słowo „razem” odmieniamy przez wszystkie imprezy
organizowane w ramach Metropolitalnego

18 maja – „Wesele na Górnym Śląsku”
– inaugurujące MŚR widowisko obrzędowe w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” (Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu)
24 maja – piknik „Dzień rodzinny” (boisko
Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Sitki 55 w Zabrzu)
24 i 25 maja – VIII Kiermasz Wydawców Katolickich (Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
25 maja – V Chorzowski Bieg Rodzinny
(start przy kąpielisku „Fala” w Parku Śląskim w Chorzowie”
25 maja – premiera spektaklu „Serce”
Edmunda de Amicisa (Śląski Teatr Lalki
i Aktora „Ateneum” w Katowicach)
26 maja – Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach
Śląskich
2 czerwca – Gala XXI Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” (Chorzowskie Centrum Kultury)

foto: Igor Cieślicki

Program obchodów
Spotkanie w Bibliotece Śląskiej odbyło się 12 marca

Święta Rodziny. Dramatem współczesnej
rodziny jest to, że nie ma czasu, żeby być razem. Każda inicjatywa, która to zmienia, jest
genialna – podkreślał ks. Krystian Kukowka.
Organizatorzy kiermaszu chcą w tym roku
zainaugurować akcję „Oddaj książkę – zdobądź rabat!”. Akcja polega na oddawaniu
przeczytanych, ale będących w dobrym
stanie, książek na oznaczonym stoisku.
W zamian oddający otrzyma kupon uprawniający do zakupu nowej książki z rabatem
ustalonym przez wydawcę, który włączył się
do akcji. W ramach kiermaszu odbędzie się
też rodzinne dyktando.
Tegoroczne MŚR zostanie zainaugurowane
18 maja w Domu Muzyki i Tańca. Na scenie
zobaczymy spektakl „Wesele na Górnym
Śląsku” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W kolejnych dniach odbędzie się
m.in. V Chorzowski Bieg Rodzinny. – Bieg ma

w nazwie „chorzowski”, ale co roku przyciąga
uczestników z kilkunastu miast. Średnia frekwencja, która z roku na rok rośnie, to około trzystu osób. Celem biegu jest zachęcenie
rodzin do wspólnej rekreacji – tłumaczył Tomasz Piecuch z chorzowskiej Rady Miasta.
W programie obchodów tradycyjnie pojawią się festyny, konferencje, nabożeństwa
i wydarzenia artrystyczne. Śląski Teatr Lalki
i Aktora „Ateneum” zaprasza na premierę
spektaklu „Serce”. W Chorzowskim Centrum Kultury zaplanowano Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof.
Adolfa Dygacza. A wzbogacenie programu
o kolejne imprezy jest tylko kwestią czasu.
– Co roku ubogacamy nasze święto o nowe
inicjatywy, z których budujemy piękną mozaikę, której na imię rodzina – podsumowuje abp Wiktor Skworc. 

GOR

Szczegółowy program można znaleźć na
stronie internetowej :
www.swieto-rodziny.pl

Tegoroczne MŚR zainauguruje widowisko obrzędowe „Wesele na Górnym Śląsku”
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W Miejskim Ośrodku Kultury spotkali się członkowie i sympatycy stowarzyszenia „Pokolenia”

foto: TVZ

foto: TVZ

Z humorem o minionych latach

Panie z „Pokoleń” odbierały symboliczne tulipany

Część artystyczna na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury

Ponad 170 osób należy do za-
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gażem doświadczeń i wiedzą. „Pokolenia”
nie są stowarzyszeniem politycznym. Jego
członkowie i sympatycy mają różne zapatrywania i sympatie, ale z dużą satysfakcją
stwierdzam, że podczas naszych spotkań
zawsze panuje zgoda i życzliwość. Nie
dzieje się tu nic kontrowersyjnego i sensacyjnego. Ale przecież nie tylko sensacjami

foto: TVZ

Stefan Korus, założyciel „Pokoleń” w Zabrzu, przyznaje, że stowarzyszenie pobrzańskiego koła stowarzyszenia
wstało na bazie ruchu lewicowego, ale jego
„Pokolenia”. To jeden z najaktyw- drzwi są otwarte dla wszystkich chętnych.
niejszych oddziałów tej organiza- – Już sama nazwa stowarzyszenia mówi, że
chcemy wrócić do pamięci o naszym pokocji w kraju. W marcu członkowie leniu. Jesteśmy pokoleniem Polski Ludowej
i sympatycy „Pokoleń” spotkali się i nie wstydzimy się tego. Wtedy wychowaliśmy się i pracowaliśmy. Chcemy przywrów Miejskim Ośrodku Kultury, by cić prawdę o naszym pokoleniu – zaznacza
uhonorować długoletnich działaczy Stefan Korus.
Do stowarzyszenia „Pokolenia” należą sai jednocześnie miło spędzić czas.
morządowcy, społecznicy, ludzie sportu
i kultury oraz zwykli mieszkańcy. Wspólnie
– Nasza społeczność reprezentuje różne organizują edukacyjne spotkania, popularyzują kulturę oraz ideę samoprzedziały wiekowe. To bardzo ważne,
rządności lokalnej. – Dziękuję
żeby ludzie mogli się spotykać, by
starsze pokolenie mogło przekaza życzliwość władzom miazywać swoje doświadczenia młosta z panią prezydent na
demu. Przy tym bardzo ważny
czele i dyrekcji Miejskiego
jest element zabawowy. Często
Ośrodka Kultury, w którym
czerpiemy radość ze śmiania się
organizujemy nasze spotkaz innych, a przecież najważniejsze
nia – zaznacza Jerzy Werejest, by potrafić śmiać się
ta. – Ostatnie z nich miało
z siebie. W każdym z nas
charakter rozjest coś groteskowego,
rywkowy, ale
a śmiech to zdrowie –
„Pokolenia”
organizują
podkreśla Jerzy Wereta,
także
inne
przewodniczący
zaspotkania,
brzańskiego koła „Poktórych
koleń”, który podczas
uczestnicy
marcowego spotkania
w
meryświętował
również
toryczny
swoje 60. urodziny. –
s p o s ó b
Ale jubilatów tego dnia
dyskutują
było wielu. Spotkanie
na tematy
było okazją do wręważne dla
czenia wyróżnień osomiasta i Polbom, które wcześniej
ski. Głos zaz różnych powodów
bierają ludzie
nie mogły ich ode– Śmiech to zdrowie, a najważniejsze, by potrafić
z dużym babrać – dodaje.
śmiać się z samego siebie – przekonuje Jerzy Wereta

Do „Pokoleń” należy w Zabrzu 170 osób

żyje społeczeństwo, ale dniem codziennym
– zwraca uwagę szef zabrzańskiego koła.
W marcowym spotkaniu „Pokoleń” uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Rady Miasta. Byli goście z Polskiego Związków Emerytów i Rencistów,
Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz
delegacje „Pokoleń” z Częstochowy i Gliwic. List gratulacyjny przesłał prof. Adam
Gierek, który tym razem nie dotarł do Zabrza ze względu na obowiązki w Parlamencie Europejskim. Była część artystyczna,
a z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet panie dostały tulipany.
Kolejne spotkanie „Pokoleń” planowane
jest z okazji 1 Maja. – A na razie, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
w imieniu zarządu „Pokoleń”, składam
wszystkim serdeczne życzenia – podsumowuje Jerzy Wereta.
GOR
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W marcu ruszyła rekrutacja maluchów do zabrzańskich przedszkoli

Przedszkolne szlaki małych zabrzan
Ponad pięć tysięcy miejsc czeka
w tym roku na najmłodszych mieszkańców Zabrza rozpoczynających
swą przygodę z edukacją. W piątek, 15 marca, ruszyła wspomafoto: Igor Cieślicki

gana elektronicznie rekrutacja do
przedszkoli. Potrwa do 5 kwietnia.
Aby zapisać dziecko do wybranej placówki,
należy pobrać formularz z przedszkola lub
szkoły i wypełnić go bądź zalogować się do
systemu elektronicznego (https://przedszkola-zabrze.nabory.pl), wprowadzić dane
i wydrukować wniosek, który po podpisaniu
należy złożyć do 5 kwietnia w placówce tzw.
pierwszego wyboru. Chodzi o przedszkole, na
którym rodzicom najbardziej zależy spośród
maksymalnie trzech, jakie mogą wybrać.
Czas na złożenie wniosku mija 5 kwietnia
o godzinie 15. – Istotne jest to, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń – podkreśla Anna Maciołka z Wydziału Oświaty

W zabrzańskich przedszkolach czeka w tym roku ponad pięć tysięcy miejsc

Urzędu Miejskiego. Jeśli liczba kandydatów
przekroczy liczbę miejsc, nabór odbywa się
zgodnie z zapisami w statucie przedszkola.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do
danej placówki planowane jest 19 kwietnia.
Natomiast do 26 kwietnia rodzice będą mieli czas na potwierdzenie, czy dziecko będzie
uczęszczać do danego przedszkola lub szkoły. Od tego dnia dostępne będą też informacje o wolnych miejscach.
W Zabrzu jest około 6,8 tys. dzieci w wieku
przedszkolnym. Mniej więcej połowa z nich

objęta jest obowiązkowym wychowaniem
przedszkolnym. Miasto dysponuje obecnie
ponad 5,1 tys. miejsc w publicznych placówkach. Liczba ta systematycznie rośnie
m.in. dzięki tworzeniu kolejnych oddziałów
przedszkolnych w funkcjonujących placówkach. Przy ul. Lipowej w Mikulczycach trwa
z kolei budowa nowego przedszkola. Na
jego stworzenie przeznaczono z miejskiej
kasy 8 mln zł. W przyszłym roku pod opieką
nowej placówki znajdzie się dwustu małych
zabrzan.
MM

REKLAMA

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2013

21

wokół nas
Entuzjaści nowatorskich rozwiązań w medycynie spotkali się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Martyna Morgaś z V LO w Gliwcach zgłębiła temat leczniczych bakterii

Pomysłodawca konferencji – dr Zbigniew Nawrat

Młodzi ludzie z wielką pasją
Pasjonatów techniki medycznej,

ślając, że pasja, z jaką młodzi ludzie podchodzą do tematu, jest naprawdę imponująca.
Na konferencję przyjeżdżają młodzi entuzjaści robotyki medycznej, osoby współpracujące z różnymi ośrodkami naukowymi,
prowadzący własne badania ocierające się
wręcz, jak przyznają organizatorzy przedsięwzięcia, o programy rządowe. – To się
dzieje bez żadnego powodu finansowego
czy związanego z ocenami i nagrodami. To
zwykły entuzjazm, emocje, które pozwalają
skupiać się na tym, co w nauce jest najważniejsze i najciekawsze. Chodzi o człowieka
– dodaje Zbigniew Nawrat.

biologów i lekarzy przyciągnęła
zorganizowana w marcu X konferencja naukowa „BioMedTech
Silesia 2013”. W siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii swoje
prace prezentowali również gimnazjaliści, licealiści, studenci i doktoranci uczelni technicznych i me-

Młodzi ludzie przyjechali do Zabrza m.in.
z Sosnowca, Bytomia, Wrocławia i Krakowa. – Cieszy mnie ta chęć przyjeżdżania do
Zabrza, by potem zasiąść na sali i z uwagą
wysłuchać tego, co na dany temat mają do
powiedzenia koledzy i koleżanki – mówi dr
Zbigniew Nawrat, który przed laty wymyślił
taką formułę naukowych spotkań. – Wymyśliłem formułę konferencji, na którą sam
chciałbym przychodzić. Uczestnicy prezentują z pasją swoje prace i swój punkt widzenia. Autorzy najciekawszych prac mają
okazję wystąpić podczas międzynarodowej
konferencji z udziałem wielu naukowców.
W tym roku odbędzie się ona w Rzeszowie.
Tylko na zderzeniu różnych poglądów, wiedzy, można odkryć coś naprawdę ważnego.
Mnie te spotkania bardzo inspirują. Myślę,
że nawet jak będę już w „słusznym wieku”,
to będę w nich uczestniczył z przyjemnością
– uśmiecha się dr Zbigniew Nawrat, podkre-
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foto: Jerzy Przybysz

dycznych.

Prezentacja grupy z ZSO nr 11 w Zabrzu

Rozpiętość tematyczna tegorocznej konferencji była bardzo szeroka. Jej uczestnicy
mówili m.in. o komputerowej ocenie prawidłowości słuchu, współczesnej rehabilitacji,
porównywali możliwości robotów da Vinci
i Robin Heart. Wśród uczestników nie zabrakło również i zabrzan. Uczniowie III Liceum
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przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11
w Zabrzu przygotowali prezentację „Robot
społeczny szyty na miarę”.
– Pomysł narodził się dzięki panu doktorowi
Nawratowi, który prowadził w naszej szkole
serię wykładów. Po jednym z nich zaproponował nam stworzenie projektu robota, który pomagałby w domowych obowiązkach.
Przeprowadziliśmy wśród ponad 300 osób
ankietę dotyczącą m.in. funkcji, jakie powinien taki robot spełniać. Potem były przygotowania do wystąpienia podczas konferencji.
Okazuje się, że ludzie odnoszą się z dużym
entuzjazmem do takiego przedsięwzięcia –
opowiada Anna Maszkiewicz z grupy entuzjastów, których marzeniem jest stworzenie
w przyszłości prototypu urządzenia. – To początek wielkiego projektu – przekonuje jej
koleżanka, Sylwia Kozieł.
Gliwiczanki Martyna Morgaś i Sandra Dziuba przyjechały na konferencję już po raz kolejny. Przygotowały prezentację pt. „Bakterie onkolityczne nadzieją chorych na raka”.
– Wybierając temat, szukałyśmy czegoś
niezbyt prostego i przyszłościowego. Zastanawiałyśmy się nad tematyką związaną
z cukrzycą, ale ostatecznie postanowiłyśmy
zagłębić się w temat bakterii, które w przyszłości będą leczyć raka. Dużo czasu spędziłyśmy nad prezentacją, ale udział w tej konferencji zobowiązuje – mówi Sandra Dziuba
z Technikum nr 2 w Gliwicach. – Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie mają szansę
rozwijać się, poszerzać w niekonwencjonalny sposób swoją wiedzę – dodaje Martyna
Morgaś z V LO w Gliwicach. 
MM
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Z roku na rok zabrzańscy strażnicy miejscy odbierają od mieszkańców coraz więcej zgłoszeń

Straż miejska, w czym możemy pomóc?
Prawie 14 tysięcy razy w 2012 roku
zwracali się mieszkańcy z prośbą
o pomoc do zabrzańskich strażników miejskich. Ta liczba z roku na
roku systematycznie wzrasta. – To

foto: Igor Cieślicki

– Odbierane sygnały dotyczyły wielu nieprawidłowości, których usunięciem, zdaniem
osób zgłaszających, powinna zająć się straż
miejska. Od kilku lat utrzymuje się stała tendencja wzrostu liczby zgłoszeń. To pozytywnie świadczy o nastawieniu mieszkańców
do naszej formacji. Ludzie chcą, aby straż
miejska im pomagała – mówi Jarosław Rajda, komendant Straży Miejskiej w Zabrzu.
W 2012 r. zabrzańscy strażnicy miejscy interweniowali ponad 38,6 tys. razy. Najczęściej w przypadku naruszenia przepisów
ruchu drogowego. Na drugim miejscu pod
względem liczby interwencji znalazły się
przypadki związane z naruszeniem ustawy
o wychowaniu w trzeźwości. Na kolejnym –
akty wandalizmu. Jednym z priorytetów były
działania dotyczące poprawy stanu czystości i porządku w mieście. Związanych z tym
interwencji było ponad 6,1 tys. Dotyczyły

Fotoradar zrobił w 2012 r. 2,5 tys. zdjęć

m.in. dzikich wysypisk, wraków pojazdów
czy też niewłaściwego składowania gruzu.
Działalność zabrzańskiej straży miejskiej
to również liczne akcje profilaktyczne. Dotyczą one m.in. sprawdzania stanu technicznego i czystości placów zabaw oraz patrolowania okolic szkół. Wspólnie z policją
realizowany był program „Lepiej razem niż
osobno”. Strażnicy organizowali bezpłatne
kursy pływania i wycieczki rowerowe dla
mieszkańców.

foto: Igor Cieślicki

świadczy o zaufaniu mieszkańców
i przekonaniu o skutecznym działaniu naszej formacji – uważają
strażnicy.

Komendant Jarosław Rajda zachęca do kontaktowania się ze strażą miejską

Z roku na rok wzrasta liczba osób ujętych
przez strażników i przekazanych policji. W roku 2010 takich przypadków było 46, w 2011 –
77, w 2012 – 87. Na początku 2012 r. na ulice
Zabrza powrócił fotoradar straży miejskiej.
Wcześniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na terenie miasta wyznaczono i odpowiednio oznakowano kilkanaście miejsc,
gdzie urządzenie może być ustawiane.

Liczba zgłoszeń
od mieszkańców:

kierowców nałożono 1676 mandatów na
kwotę ponad 226 tys. zł, w 76 przypadkach zastosowano pouczenia, a trzynaście
spraw skierowano do sądu. – Te działania
z pewnością wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a już samo
oznakowanie dróg powodowało, że kierowcy zdejmowali nogę z gazu – podsumowuje
Jarosław Rajda. 
GOR
REKLAMA

2010 r. – 11.309
2011 r. – 12.031
2012 r. – 13.998
– Na każdy miesiąc przygotowywany jest
harmonogram, który określa, w jakim dniu,
w jakich godzinach i na którym z piętnastu
odcinków ulic planujemy ustawić fotoradar.
Grafik ten jest opiniowany i zatwierdzany
przez policję – tłumaczy komendant Jarosław Rajda. – Urządzenie, którym od kilku
lat dysponujemy, posiada wysokie parametry techniczne, co przekłada się na jego
skuteczność w łapaniu drogowych piratów.
Fotoradar mierzy prędkości zarówno pojazdów nadjeżdżających w jego stronę, jak
i tych, które się od niego oddalają. Sprzęt
doskonale radzi sobie także w warunkach
nocnych, jednakże w nocy nie jest ustawiany, aby nie oślepiać błyskiem kierowców, co
mogłoby spowodować dodatkowe zagrożenie – dodaje.
W 2012 r. fotoradar ustawiany był w mieście ponad 60 razy. Łącznie wykonał aż
2519 zdjęć. Na przekraczających prędkość
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2013
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II Zabrzański Festiwal Tańca Przedszkolaków „Igraszki 2013” przyciągnął setki małych artystów
foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Kilkuletnie tancerki zachwycały jurorów i widzów

Polonez w wykonaniu małych tancerzy

Maluchy zawładnęły sceną
szkolaków „Igraszki 2013” wzięło udział prawie 800 dzieciaków
z kilkudziesięciu przedszkoli, szkół
i ośrodków kultury w regionie.
Siedmioletni Konrad Makowski (na zdjęciu
obok) przyjechał z grupą „Paradox mini”
z Pyskowic. W przebraniu klauna czekał na
występ razem z resztą zespołu, który do festiwalu przygotowywał się już od września

Tegoroczni laureaci:
Nagroda główna festiwalu
– zespół „Paradox mini” z Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach
Grupa najmłodsza
I miejsce – Przedszkole nr 48
z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu
Grupa młodsza
I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 15
w Jastrzębiu Zdroju
Grupa starsza
II miejsce* – Fabryka Tańca Gliwice
* I miejsca nie przyznano

24

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2013

MM

ysz

brzańskim Festiwalu Tańca Przed-

b
Przy

Miejski Ośrodek Kultury. W II Za-

anna Wójcik, nauczycielka z Przedszkola nr
18. Laureatów tegorocznego festiwalu poznaliśmy podczas koncertu galowego zorganizowanego 15 marca w Miejskim Ośrodku
Kultury, który wraz z Ośrodkiem Edukacji
Baletowej i Tańca Współczesnego „Gronex”
w Zabrzu przygotowuje
przedsięwzięcie. 

rzy

nych maluchów przeżył w marcu

ubiegłego roku. – Bardzo mi się podoba ten
festiwal. Dużo ćwiczyliśmy, by tu wystąpić. Fajnie jest prezentować się na scenie.
Najbardziej lubię ten moment, gdy publiczność bije brawa – opowiadał chłopiec, który
w przyszłości chce zostać piłkarzem. Mama
Konrada, Dorota Makowska, przyznaje, że
nie jest to jego pierwszy występ.
– Konrad znakomicie potrafi się odnaleźć
na scenie, czuje taniec, muzykę. Kiedy
miał pięć lat, tańczył swobodnie na scenie, nie wstydził się – mówiła pani Dorota.
W zorganizowanych 13 marca przesłuchaniach uczestniczyło 770 dzieci w wieku od
czterech do ośmiu lat. W tym roku zaprezentowało się 30 placówek przedszkolnych
i szkolnych oraz dziewięć ośrodków kultury
i szkół tańca. Wystąpiły 53 zespoły, które
ogółem przygotowały 67 prezentacji, m.in.
z dziedziny inscenizacji tanecznej i tańca
ludowego. Były też układy w rytmie disco
oraz takie, dla których źródłem inspiracji
była muzyka klasyczna.
Maluchy z Przedszkola nr 18 odważnie i poważnie odtańczyły poloneza Wojciecha Kilara. – Wcale to nie było takie trudne. Nasza
pani nauczyła nas wszystkich kroków. Bardzo lubimy tańczyć – podkreślała Iwonka
Panek, która tańczyła w pierwszej parze.
– Uwielbiam takie festiwale. Grupa bardzo
szybko nauczyła się kroków. Dzielnie ćwiczyła, by się zgrać, by wszystko wyszło równiutko. Poloneza tańczymy już po raz trzeci,
ale po raz pierwszy jest to polonez Wojciecha Kilara. Ten festiwal to bardzo ciekawa
i potrzebna inicjatywa – zwracała uwagę Jo-

: Je
foto

Prawdziwe oblężenie utalentowa-

wokół nas
Małgorzata Mańka-Szulik zwyciężyła w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” i portalu Naszemiasto.pl

Prezydent Zabrza Człowiekiem Roku 2012
Czytelnicy „Dziennika Zachodniego” i portalu Naszemiasto.pl nie
mieli wątpliwości. W trwającym
kilka tygodni głosowaniu wybrali prezydent Zabrza Małgorzatę
Mańkę-Szulik Człowiekiem Roku
2012

województwa

śląskiego.

Spośród 12 tysięcy głosów oddanych ogółem na 32 kandydatów
do zaszczytnego tytułu, prezydent
naszego miasta otrzymała prawie
cztery tysiące.
– Ogromnie się cieszę z wygranej, bo oznacza ona, że ludzie widzą i doceniają to, jak
zmienia się Zabrze. Taki wynik jest jednocześnie motywacją do dalszych, jeszcze
bardziej wytężonych działań na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Organizowany przez redakcję „Dziennika Zachodniego” i portalu Naszemiasto.pl
plebiscyt przeprowadzony został w dwóch
etapach. Najpierw czytelnicy wybierali Czło-

Tytułu gratulują redaktor naczelny DZ Marek Twaróg i prezes Zenon Nowak

3842
głosy otrzymała w finale plebiscytu
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
raciborskim – Ewa Bugdoł, mistrzyni Polski
w triathlonie, a w Będzinie – Joanna Kubiczek, mistrzyni Europy w canicrossie, czyli

– franciszkanin, ojciec Remigiusz Langer,
pomysłodawca Franciszkańskiego Balu
Młodych na sylwestra. Lubliniec reprezentował Zbigniew Rosiński, prezes Wojskowego
Klubu Biegacza „Meta” i organizator znanego już na całym świecie Biegu Katorżnika.
Choć laureaci reprezentowali różne profesje, łączyła ich wielka pasja i zaangażowanie, z jakimi pracują na rzecz swoich miast
i lokalnych społeczności.

12033
głosy otrzymali ogółem
wszyscy finaliści plebiscytu

Miejski etap plebiscytu podsumowano w redakcji „Dziennika Zachodniego”

wieka Roku 2012 poszczególnych miast
i powiatów regionu. W gronie 32 laureatów
szczebla miejskiego znaleźli się m.in. społecznicy, duchowni i samorządowcy. Sporo
było sportowców. W Rudzie Śląskiej zwyciężył August Jakubik, maratończyk i zapalony popularyzator biegania, w powiecie

biegu z psem. W Świętochłowicach najwięcej głosów poparcia otrzymał starszy posterunkowy Marcin Michalik, policjant i brązowy medalista mistrzostw Polski w jiu-jitsu.
W Gliwicach zwyciężył Grzegorz Kamiński –
historyk i organizator zawodów łuczniczych,
w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim

Finałowe głosowanie trwało trzy tygodnie
i zakończyło się 4 marca. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała
średnio co trzeci spośród 12 tysięcy głosów
oddanych na wszystkich kandydatów. – To
najbardziej sprawiedliwy plebiscyt, jaki
znam, ponieważ swoich faworytów wybierają bezpośrednio czytelnicy – podkreśla Zenon Nowak, prezes Prasy Śląskiej, wydawcy
„Dziennika Zachodniego”.
W czołowej trójce znaleźli się również Zbigniew Rosiński z Lublińca oraz ks. Stanisław
Achtelik z Mysłowic, proboszcz parafii Ciała
i Krwi Pańskiej. Plebiscyt na Człowieka Roku
2012 województwa śląskiego zostanie uroczyście podsumowany podczas obchodzonych już niebawem 68. urodzin „Dziennika
Zachodniego”.

WG
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lekcja historii
W kwietniu zainaugurujemy obchody 770. urodzin najstarszej dzielnicy naszego miasta

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Zabrze zaczęło się w Biskupicach

Panorama Biskupic wzdłuż ulicy Bytomskiej

Historia pisana naszego miasta zaczyna się 25 marca 1243 roku, kiedy to księżna kaliska Viola wydała
dokument, w którym po raz pierwszy pojawiła się nazwa „wsi pana
biskupa wrocławskiego zwanej Biskupice koło Bytomia”, najstarszej
dzielnicy Zabrza.
W spisanym w latach 1303-1306 „Rejestrze
Ujazdu” po raz pierwszy pojawiła się informacja o istniejącym w Biskupicach kościele.
Patronem parafii i trzech kolejnych kościołów (w tym dwóch pierwszych drewnianych)
został św. Jan Chrzciciel. Przez wieki Biskupice były niewielką wioską należącą do różnych właścicieli, początkowo kościelnych,
a następnie świeckich, zamieszkałą przez
katolików. W 1639 r. mieszkało tam w 60
gospodarstwach ok. 450 osób, w tym karczmarz i trzech młynarzy. Pierwszym znanym
z nazwiska innowiercą był żyd Hirschel Elias,
który w 1751 r. prowadził w Biskupicach arendę gorzelnianą.
Przez kolejne prawie sto lat innowiercy pojawiali się w Biskupicach incydentalnie. W drugim wydaniu opracowania statystyczno-topograficznego Prowincji Śląskiej autorstwa I.
G. Knie, które ukazało się w 1845 r., podano,
że Biskupice miały 655 mieszkańców – 648
katolików i siedmiu ewangelików. Mieszkali oni w 66 domach, we wsi były dwa młyny
oraz łącznie siedmiu rzemieślników i kupców.
Rozwój wsi nastąpił wraz z pojawieniem
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się w niej rodziny Borsigów. August Borsig
(1804-1854) zdążył jedynie kupić tu w roku
swojej śmierci 14 ha gruntu i młyn oraz wydzierżawić pola górnicze. Powstanie zakładów górniczo-hutniczych „Borsigwerk” związane jest z jego synem Albertem (1829-1878).
W 1856 r. rozpoczęto budowę późniejszej
kopalni „Jadwiga”, w 1863 r. ruszyła budowa
huty żelaza, zaś w 1873 r. wydobyto pierwszy
węgiel w późniejszej kopalni „Ludwik”. Dla
pracowników Albert Borsig wybudował osiedle patronackie z 60 domami dla robotników,
trzema dla urzędników, szkołą ewangelicką,
gospodą i parkiem oraz cmentarzem ewangelickim. Po jego śmierci zakładami zarządzali jego synowie: Arnold, Ernest i Konrad.
Wszystko to wpływało znacząco na liczbę biskupiczan. O ile w 1861 r. było ich 1113 (w tym
40 ewangelików i 10 żydów), to dziesięć lat
później naliczono ich 5408 (tylko 1360 z nich
urodziło się w Biskupicach). Najwięcej było

W kwietniu ruszają obchody
Obchody 770 lat Biskupic zostaną zainaugurowane 22 kwietnia w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Kossaka 23. O godzinie 14 rozpocznie się
uroczysta sesja Rady Miasta, podczas
której wykład wygłosi ks. Piotr Górecki, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w
Gliwicach. W tym samym dniu w Galerii
Café Silesia otwarta zostanie wystawa
„Dzieje Biskupic”. Muzeum Miejskie
planuje również wydanie jednodniówki
poświęconej dziejom dzielnicy.
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katolików – 4573. W związku z rozbudową
zakładów „Borsigwerk” i budową osiedla patronackiego do 772 wzrosła liczba ewangelików (prawie 20-krotnie!). Do 61 wzrosła w Biskupicach liczba wyznawców judaizmu. We
wsi Biskupice w 130 domach mieszkało 2519
osób, w 60 domach należących do „kopalni i
hut zakładów Borsiga” mieszkało 2748 osób,
zaś w dziewięciu domach leżących w dominium mieszkało 141 osób.
Liczba mieszkańców Biskupic wzrastała przez
cały okres niezależności gminy. W 1895 r. było
ich 7712, w 1905 – 12.477, w 1910 – 13.934,
w 1925 – 16.162. Zmieniała się również liczba
ewangelików i żydów. W ww. latach było ich
odpowiednio: 1895 – 526 i 24, w 1905 – 735
i 18, w 1910 – 781 i 24, w 1925 – 1216 i 26.
Druga połowa XIX i początek XX w. to okres
rozwoju cywilizacyjnego Biskupic. W 1857
r. poświęcono, trzeci z kolei, murowany kościół św. Jana Chrzciciela, ufundowany przez
Karola Wolfganga Ballestrema, ówczesnego
właściciela Biskupic. W 1870 r. na osiedlu patronackim poświęcono kaplicę ewangelicką
– samodzielną parafię ewangelicką utworzono w 1886 r. W 1867 r. na tym samym osiedlu
uruchomiono agencję pocztową, a dwa lata
później - aptekę „Pod Orłem”.
W 1872 r. do Biskupic dotarła kolej żelazna,
w 1896 r. otwarto drogę do Zabrza, w 1899 r.
uruchomiono linię tramwajową „ZabrzeBiskupice-Rudzka Kuźnica-Bytom”. Z kolei
w 1920 r. oddano do użytku szpital „Annasegen”, budowany od 1915 r. przez zakłady
„Borsigwerk”. W 1900 r. zarząd gminy założył
bibliotekę publiczną, w 1910 r. otwarto pierwsze biskupickie kino „Welt”, kolejne w 1919 r.
uruchomił Franz Kaczmarczyk. Co najmniej
w latach 1912-1914 Biskupice miały własną
gazetę „Biskupitzer-Borsigwerker Anzeiger”
(Kurier Biskupicko-Borsigwerski), ukazującą
się w środy i soboty.
Podczas plebiscytu, który miał zadecydować
o przynależności państwowej Górnego Śląska, większość biskupiczan, w liczbie 4530,
opowiedziała się za jego pozostaniem w państwie niemieckim. Tylko 3463 mieszkańców
Biskupic chciało, by Górny Śląsk przyłączyć
do Polski. Ostatecznie, 4 lipca 1922 r., Biskupice powróciły do Niemiec. Krótko potem
biskupiczanie uczcili swoich współmieszkańców poległych w I wojnie światowej. W grudniu 1922 r. w Parku Hutniczym odsłonięto
pomnik ku czci 40 członków „Turnverein
Biskupitz”. We wrześniu 1924 r. przy ul. By-

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

Wyrosły latarnie
i przeszklona galeria
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem przespacerujmy się ulicą Wolności...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia wykonana została u zbiegu dzisiejszych ulic Wolności i Karola
Miarki. Efektowna kamienica z prawej strony stoi do dziś, ale tuż za nią wyrosła przeszklona galeria handlowa, którą odwiedzać będzie można już od kwietnia. Wzdłuż ulicy pojawiły się też latarnie. Pozmieniały się szyldy, ale przechodniów pozostało sporo,
jak przed laty...
GOR

Taki widok rozciągał się przed laty ze skrzyżowania obecnych ulic Wolności i Miarki

foto: Jerzy Przybysz

tomskiej stanął pomnik poświęcony mieszkańcom gminy Biskupice-Borsigwerk.
W 1925 r. gmina wzbogaciła się o dwa ważne obiekty. Najpierw w marcu oddano do
użytku „Dom Ludowy” z restauracją gminną
i remizą straży pożarnej. Pół roku później poświęcono ratusz gminny postawiony przy ul.
Bytomskiej. Oprócz władz samorządowych,
przeniesiono tam zbiory gminnej biblioteki.
1 stycznia 1927 r. Biskupice stały się dzielnicą
Zabrza, przy czym nie cały ich obszar został
do miasta włączony (873 ha zamieszkałe
przez 16.997 osób). Część gminy, położoną
na północ od linii kolejowej Pyskowice-Bytom, wraz ze znajdującą się tam kopalnią
„Castellengo”, przyłączono do Rokitnicy.
W następnych latach liczba mieszkańców Biskupic systematycznie malała: w 1928 r. było
ich 16.843, w 1929 – 16.968, 1930 – 16.538,
1931 – 16.393, 1932 – 16.059, 1933 – 15.557.
W 1934 r. naliczono 15.275 biskupiczan tworzących 3894 gospodarstwa domowe. Po raz
ostatni podano wtedy liczby wyznawców poszczególnych religii: 14.064 katolików, 1157
ewangelików, 13 żydów i 41 wyznawców
innych religii. O budowie drugiej świątyni
dla katolików myślano jeszcze przed I wojną światową, lecz pomysł ten zrealizowano
dopiero pod koniec lat 20. XX w. Kościół
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ks.
August Bertzik poświęcił 15 grudnia 1929 r.
Samodzielną parafię ustanowiono w 1950 r.
II wojna światowa i jej konsekwencje odbiły
się też na obliczu Biskupic. Mniejszość polską spotkały represje, wielu działaczy polonijnych zginęło w obozach koncentracyjnych.
Mężczyźni, powołani do armii niemieckiej,
ginęli na frontach, część z nich dostała się
do niewoli, z której nie wszyscy wrócili. W
styczniu 1945 r. Biskupice zostały zdobyte
przez Armię Czerwoną, a 19 marca, wraz z
całym Zabrzem, przekazane władzom polskim. W lutym 1945 r. również biskupiczanie
wywożeni byli do pracy w radzieckich kopalniach. W wyniku weryfikacji część ludności
zmuszono do wyjazdu do Niemiec, wielu decydowało się na wyjazd w następnych dziesięcioleciach. Na ich miejsce napływali Polacy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej i
innych części Polski, repatrianci z Francji.
Biskupicką hutę zamknięto w 1934 r., kopalnie „Jadwiga” (przemianowana w 1948 r. na
„Pstrowski”) i „Ludwik” fedrowały do lat 80.
XX w. W dawnym „Zamku”, czyli siedzibie
zarządu zakładów „Borsigwerk”, od 1955 r.
działa Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Przy tej samej ul. Zamkowej w 1961 r. otwarto
Szpital Górniczy – dzisiejszy Szpital Miejski.
Również po wojnie liczba mieszkańców Biskupic spadała. W 1970 r. było ich 12.190,
pod koniec 1999 r. już tylko 10.660. 31 grudnia 2012 r. w Biskupicach mieszkało 10.706
zabrzan. 
Piotr Hnatyszyn

Tak ten rejon miasta wygląda dzisiaj
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felieton

Metropolia świętuje RAZEM
Przyzwyczailiśmy się trochę już do tego, że dość lekko przychodzi nam
składać różnorodne obietnice. Potrafimy deklarować nasze zaangażowanie, jakąś wytrwałość, konsekwencję w działaniu. Naszym zobowiązaniom na początku najczęściej towarzyszy entuzjazm i szczera chęć
podjęcia się wypełnienia danej obietnicy. Dopiero za jakiś czas pojawią
się również znużenie, zmęczenie, które potrafią sprawić, że nie chcemy
Na szczęście nie
zawsze tak jest.
Metropolitalne
Święto Rodziny
jest tego żywym
przykładem. Organizowane już
po raz szósty
przekonuje mnie
o tym, że początkowy entuzjazm
organizatorów
nie ostygł. Może warto przypomnieć sobie
sam początek, luźno rzuconą propozycję
w 2007 roku na pielgrzymce metropolii katowickiej do Rzymu z okazji 750. rocznicy
śmierci św. Jacka Odrowąża. – Zróbmy coś
– zdanie wymienione pomiędzy śp. Krystyną Bochenek a panią prezydent Zabrza
Małgorzatą Mańką-Szulik zaowocowało powstaniem Metropolitalnego Święta Rodziny.

foto: Igor Cieślicki

lub nie potrafimy już dotrzymać danego słowa.
I ruszyło. Ruszyło coś dziwnego, zjawisko,
które mnie osobiście przypomniało piękno i
wagę słowa „razem”. Chyba właśnie ono jest
kluczem do zrozumienia sukcesu całej tej inicjatywy.
Po pierwsze RAZEM – na różnych polach,
począwszy od świata mediów, zaczęto
Metropolitalne Święto Rodziny opisywać
i zapowiadać. Po drugie RAZEM – niezależnie od rodzaju instytucji, niezależnie
od zadań, do jakich zostały powołane i
realizują na co dzień, niezależnie od światopoglądu czy wyznania, zjednoczyli się
dla rodziny ci, którzy dla rodziny chcą zrobić coś ważnego. I po trzecie RAZEM – inicjatywy i pomysły, których wszystkich nie
sposób w tym miejscu przywołać, sprawiły,
że rodziny, które skorzystały z tych przeróżnych inicjatyw, miały okazję do bycia
ze sobą razem odrobinę więcej niż zwykle.
Nie zapomnę rozmów, na przykład z uczest-

ŻYCZENIA
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nikami Dyktanda dla Rodzin, organizowanego co roku w ramach święta rodziny, i Kiermaszu Wydawców Katolickich, którzy mówili
wprost: – Nie ma ksiądz pojęcia, jaka to była
frajda razem przygotowywać się do dyktanda. Ile czasu spędziliśmy ze sobą przed dyktandem, a potem wspólny wyjazd i wspólna
zabawa. No właśnie – wspólna. Za to najbardziej cenię i szanuję Metropolitalne Święto
Rodziny. Daje okazję rodzinom, by mogły
być odrobinę więcej czasu ze sobą razem.
Zapraszam przy tej okazji wszystkie rodziny,
aby ten czas kilku tygodni, wyznaczanych
rytmem propozycji metropolitalnego świętowania, wykorzystały. Czy to będzie wspólna zabawa, czy wspólne zwiedzanie, czy też
np. wspólne zmaganie się o tytuł bezbłędnej
rodziny – zawsze zyskacie wartość dodaną –
czas przeżyty razem, którego już wam nikt
nie odbierze.
Odsyłam na stronę Metropolitalnego Święta Rodziny. Tam można znaleźć program
przygotowanych imprez. Gratuluję organizatorom pomysłów, entuzjazmu i wytrwałości, a wszystkim rodzinom, które zechcą
skorzystać z tych propozycji, już gratuluję
tego, że na pewno ten czas przeżyją razem.
Ks. Krystian Kukowka
Księgarnia św. Jacka

pasja, talent, sukces
Znana zabrzańska działaczka sportowa została sternikiem gimnastycznej centrali

Zabrzanka Barbara Stanisławiszyn została prezesem Polskiego
Związku Gimnastycznego. Znana
od lat, między innymi z przygotowań turnieju „Barbórka Cup”,
działaczka już na początku postawiła sobie wysoko poprzeczkę.
Marzy o organizacji w Polsce gim-

foto: Jerzy Przybysz

nastycznych mistrzostw Europy.
Barbara Stanisławiszyn w środowisku
gimnastycznym
znana jest od lat.
Oprócz szefowania
zabrzańskiemu klubowi „Iskra” i prowadzenia
przez
lata szkoły mistrzostwa sportowego,
co roku organizuje „Barbórkę Cup” – międzynarodowe zawody gimnastyczne z udziałem
młodych adeptów tej dyscypliny z Europy,
a nawet Wenezueli, Meksyku czy Egiptu.
– Sprawowanie funkcji prezesa PZG to
ogromne wyzwanie. Znam środowisko i nie
jestem zadowolona z tego, co się w nim dzieje. Czarę goryczy przepełniła decyzja władz
polskiego sportu, na mocy której gimnastyka
znalazła się w trzecim koszyku, jeśli chodzi
o finansowanie. Ale nic się nie dzieje bez
przyczyny. Wpływ miały na to złe decyzje dotychczasowych władz i to trzeba naprawić –
podkreśla nowa pani prezes.
Barbara Stanisławiszyn przyznaje, że gimnastyka pojawiła się w jej życiu przez przypadek. W 1984 r., będąc dyrektorką SP nr 19
w Zabrzu, pojechała z uczniami na kolonie do
Świnoujścia. Przebywały tam wtedy młode
gimnastyczki. – Ich opiekunka zaczęła mnie
namawiać, by w naszej szkole zrobić podobne klasy sportowe. Spodobał mi się ten
pomysł. Zaczęliśmy ściągać uczennice, które
chciały trenować. Z czasem doszli piłkarze
ręczni i w 1987 roku działała szkoła sportowa
obejmująca dwie dyscypliny – wspomina.
Do szkoły trafiły bardzo dobre zawodniczki
i w 1992 r. placówka stała się szkołą mistrzostwa sportowego z prawdziwego zdarzenia.
Cztery lata później uruchomiono ośrodek
przygotowań olimpijskich. Szlifowała w nim
formę, pod okiem znanych białoruskich trenerów, m.in. Joanna Skowrońska, dwukrotna

olimpijka i uczestniczka pucharów świata.
Była też jej siostra Małgorzata i kilka innych
dziewcząt. – Najbardziej przeżywałam start
Asi w Atenach. Zamarłam, gdy dowiedziałam
się, że na oficjalnej próbie przed zawodami
miała wypadek – opowiada Barbara Stanisławiszyn, która w gimnastycznej centrali
chciałaby się zająć reorganizacją struktur
związku. PZG skupia gimnastykę sportową
kobiet i mężczyzn oraz gimnastykę artystyczną. Nowa prezes marzy, by w jednej z tych
dyscyplin otrzymać organizację mistrzostw
Europy. Także o tym, by któraś z zabrzanek
pojechała na olimpiadę w Rio de Janeiro.
– Z wykształcenia jestem historykiem. To
piękna przeciwwaga dla sportu. Czytam
dużo książek. Interesuje mnie historia Chin.
Zbieram informacje o azjatyckiej kulturze. To
moja druga pasja, drugie życie. Ale pierwsze
to działalność w sporcie – uśmiecha się Barbara Stanisławiszyn. 		
WG

foto: Jerzy Przybysz

Ogień pomiędzy iskierkami

Małe adeptki gimnastycznej sztuki
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sport
Po niezwykle udanej jesieni zabrzanie grają słabiej i tracą cenne punkty

Wiosenna zadyszka Górnika
W pierwszych czterech spotkaniach rundy wiosennej, w tym trzech rozegranych u siebie, Górnik zdobył zaledwie trzy punkty. Szczególnie dotkliwa
była porażka 0:3 z Legią, która mistrzowskie aspiracje graczy z Roosevelta

Tego się nikt nie spodziewał. Przed inauguracją rundy rewanżowej ekstraklasy piłkarze
Górnika znajdowali się na czwartym miejscu w tabeli. Pierwsza wygrana, z Piastem,
wskazywała na kontynuację dobrej passy.
Niestety, z meczu na mecz było tylko gorzej. Porażki 1:2 z Jagiellonią i 0:1 z Lechem
były bardzo bolesne. Zwłaszcza ta ostatnia,
gdy Górnik stracił bramkę po bardzo kontrowersyjnym rzucie karnym, a później nie
wykorzystał własnej „jedenastki”. Czarę goryczy przepełniła wysoka przegrana w stolicy.
– Z przebiegu meczu nic nie wskazywało, że
wynik będzie tak wysoki. Muszę pochwalić
mój zespół za drugą połowę. Przegraliśmy ją
0:2, ale zawodnicy musieli zaryzykować, stąd
niedociągnięcia w obronie. Nie spuszczamy
jednak głów. Materiał szkoleniowy będzie

dokładnie przerobiony, a wnioski wyciągnięte
– mówił po spotkaniu trener Adam Nawałka.
Mecz w stolicy odbył się w atmosferze skandalu, bowiem policja i służby porządkowe nie
wpuściły na stadion grupy 1,5 tysiąca kibiców
z Zabrza, tłumacząc się koniecznością szczegółowej rewizji każdego z nich. W rezultacie
Górnik grał bez dopingu swojej Torcidy.
„Zarząd Górnika Zabrze SSA zwrócił się do
Prezesa PZPN Pana Zbigniewa Bońka i Prezesa Ekstraklasy SA Pana Bogusława Biszofa
z wnioskiem o podjęcie działań, w których
dojdzie do wyjaśnienia całego zdarzenia. (…)
Ważnym elementem jest tutaj odpowiedź,
kto jest odpowiedzialny za straty finansowe.
Łączny koszt zakupu biletów i wyjazdu to
około 100 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że
podjęte działania doprowadzą nas do jasnej
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foto: Jerzy Przybysz

postawiła w tym sezonie pod sporym znakiem zapytania.

Mecz z Lechem zakończył się wynikiem 0:1

odpowiedzi, kto zawinił i poniesie za to odpowiedzialność, i kto zapłaci za poniesione
koszty” – napisał w wydanym komunikacie
prezes Górnika Artur Jankowski. 
WG

sport
NMC Powen celuje w pierwszą szóstkę tabeli superligi, czyli grę w play offach

Na razie zgodnie z planem
szczypiorniści

nie

ustępują w dążeniach do zajęcia
jak najlepszej lokaty w obecnym
sezonie rozgrywek superligi. Marzy im się szczególnie piąta lub
szósta lokata, dająca realne szanse na udane starty w ostatniej fazie rozgrywek.
Podopieczni trenera Cezarego Winklera
wpierw rozprawili się na własnym parkiecie
z niżej notowaną ekipą Czuwaj Przemyśl
i pewnie wygrali 44:34. Swoją dobrą dyspozycję znów zaprezentowali w tym spotkaniu
dwaj czołowi snajperzy zabrzańskiej drużyny – Mariusz Jurasik, który dziesięć razy
umieścił piłkę w siatce rywali, i Patryk Kuchczyński, autor siedmiu bramek. Kibiców zabrzańskiego zespołu bardzo ucieszyła zatem informacja, że obaj gracze przedłużyli
swe kontrakty z NMC.

– Gdybym nie miał siły grać, podpisywanie nowego kontraktu nie miałoby sensu.
W nadchodzącym sezonie będę przede
wszystkim zawodnikiem NMC Powen Zabrze, a w dalszej perspektywie być może
skoncentruję się na części szkoleniowej.
Wszystko zależy od mojej przydatności
na parkiecie. Na razie czuję się świetnie
i mam ochotę grać. Wiem, że stać mnie
jeszcze na dobre występy w superlidze. Nie
przeszkadza mi to, że zbliżam się do czterdziestki – uśmiecha się Mariusz Jurasik.
Dobre występy Patryka Kuchczyńskiego nie
uszły też uwadze selekcjonera reprezentacji Polski Michaela Bieglera. Powołał on zabrzańskiego zawodnika do szerokiej kadry.
Patryk Kuchczyński dołączył do kolegów
z Vive Targów Kielce i Orlenu Wisły Płock.
Polska reprezentacja rozpoczyna przygotowania do meczów eliminacyjnych przed mistrzostwami Europy w 2014 r., które odbędą
się w Danii.
Tymczasem wyjazdowe spotkanie z Vive
Targi Kielce sensacji nie przyniosło. Naj-

lepszy zespół superligi, udanie startujący
w Lidze Mistrzów, na lokalnym gruncie konsekwentnie gromi rywali. Odczuli to na własnej skórze zabrzanie, przegrywając 27:45.

WG

foto: Jerzy Przybysz

Zabrzańscy

Rywalizacja na parkiecie w hali „Pogoń”
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rozrywka
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Poziomo: 1 – bardzo pracowity owad, 5 –
wydał Jezusa za 30 srebrników, 8 – może
być miedziana, albo... z kremem, 9 – często
boli przy przeziębieniu, 10 – rodzaj brazylijskiej kawy, 11 – ma dużo do czynienia z nutami, 12 – błyszcząca tkanina, rodzaj atłasu,
14 – odmiana pinczera, 16 – podróżna lub
na zakupy, 19 – niemieckie miasto partnerskie Zabrza, 21 – gryzonie-śpiochy, 22 – pozostaje po jabłku, 23 – ma go ktoś, komu
sprzyja szczęście, 24 – wyspa koralowa, 26 –
kończy jakiś etap nauki, 28 – zamiast „dzień
dobry”, 29 – śpiewający ptak, 30 – sygnalizuje się go włączeniem kierunkowskazu,
33 – Botnicka lub Gdańska, 35 – pewna
przestrzeń, powierzchnia, 37 – pomieszczenie, 38 – spotkanie zakochanych, 39 – delikatna bawełniana tkanina, 40 – ślaz, 41 –
gra w karty, 42 – na głowie królowej.

29
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Pionowo: 1 – mgr, 2 – rolnicze narzędzie
z zębami, 3 – zapach, 4 – pracuje przy obrabiarce, 5 – choroba oczu, 6 – nieboszczyk
w kryminałach, 7 – iniekcja, 13 – ostatnia
wola, 15 – doręczyciel, 17 – ilustracja, 18
– ciężar, 20 – największy dopływ Warty,
21 – pierwiastek chemiczny o symbolu
Sc, 25 – składany nóż, 27 – antidotum, 30
– kiełbasa z osła, 31 – zielona roślina na
sałatkę, 32 – imituje złoto, 34 – odznaczenie, 36 – rasa psa.
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Zły to
ptak, co własne gniazdo kala”, nagrody otrzymują: Karina Drżał – poczęstunek w McDonald’s oraz Tomasz Grychtoł, Roksana Wołkowska, Bożena Czerwińska, Urszula
Czerner – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen.
de Gaulle’a 17 do 22 kwietnia.

Rozwiązania nr 4 (215)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)

32

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują: Katarzyna Błaszczyk – poczęstunek w McDonald’s, Marian Adamkiewicz – usługa w Kodak
Studio oraz Aleksander Pietrzyca – dwie wejściówki do klubu sportowego Shausha.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Tulipany, autorem cytowanego wiersza jest Adam Asnyk,
a myśl Williama Blake’a brzmi: „Łatwiej wybaczyć wrogowi niż przyjacielowi”.

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać
na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 22
kwietnia pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 4/2013

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane na
zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród będą brały
udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do
22 kwietnia. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie
zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia rzeźbę na dziedzińcu kościoła NMP
w Biskupicach. Nagrody otrzymują: poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła – Genowefa Los
oraz dwie wejściówki do klubu sportowego
Shausha – Agnieszka Nawrot. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 22 kwietnia.

rozrywka
3

Wiosna
Centrum handlowe M1

Z dalekiego kraju bociany wracają,
a zielone żabki w strachu uciekają.
A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją,
że wróciła wiosna, że śniegi topnieją.
Z 17 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 kwietnia.

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

REKLAMA
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1

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 22 kwietnia.

2
3
4
5
6
7
8

Wyjątkowa nagroda dla rodziny!

1 – zatyka butelkę z winem, 2 – rulon papieru, 3 – jego praca polega na rozśmieszaniu, 4 – był nim Raptusiewicz z „Zemsty”, 5 – resztki, jedzenie gorszego gatunku,
6 – buszują w drewnie, 7 – rarytasy lub nazwa ciastek, 8 – grzyby rosnące wokół
pni ściętych drzew.

Z okazji zbliżającego się Metropolitalnego Święta Rodziny czeka na Państwa wyjątkowa nagroda. Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą
wszystkie zagadki z majowego numeru Naszego
Zabrza Samorządowego, rozlosujemy rodzinny
weekend w zakopiańskiej Willi Swoboda. Termin do uzgodnienia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak,
aby utworzyły myśl Cycerona, 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 22 kwietnia.

Swoboda wypoczynku, Swoboda smaków, Swoboda krajobrazów. Oddajemy do Państwa dyspozycji komfortowo wyposażone pokoje z widokiem
na Tatry. Serwujemy posiłki z kuchni tradycyjnej
oraz regionalnej. Dzięki dogodnemu położeniu
Willi możecie Państwo, spacerując, udać się do
centrum miasta lub na pobliskie szlaki tatrzańskie. Dodatkowo udostępniamy salę bilardową,
plac zabaw dla dzieci, połączenie internetowe
wi-fi. U nas spotkacie się z miłą i profesjonalną obsługą i przede wszystkim rozsądną ceną.
Więcej informacji na www.willaswoboda.pl,
u l . P a r d a ł ó w k a 7 3 , 3 4 - 5 00 Zakopane,
t e l . 1 8 2 0 1 - 1 5 - 2 0 l u b 502-626-948,
rezerwacja@willaswoboda.pl.
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kultura
Słynny autor bajek dla dzieci od dwóch lat jest honorowym obywatelem Zabrza

Obchodziliśmy urodziny Janoscha
Multimedialny pokaz prac Janoscha
z jego oprawą muzyczną, wspólne
czytanie powieści „Cholonek, czyli
dobry Pan Bóg z gliny” i wycieczka
śladami pisarza znalazły się w programie obchodów 82. urodzin Janoscha. Autor znanych na całym
świecie przygód Misia i Tygryska od
dwóch lat jest honorowym obywa-

Występy na scenie Teatru Nowego

Walerjański, który od lat jest przewodnikiem zabrzańskich wycieczek śladami Janoscha. – Utrzymuję z Janoschem kontakt
mailowy. Ostatnio na wieść, że będę oprowadzał wycieczkę jego śladami, napisał:
„Przekaż, że ja wciąż myślę o Zabrzu i nigdy o Zabrzu nie zapomniałem” – dodaje.
W tym roku śladem Janoscha ruszyło kilkadziesiąt osób. Wśród nich była dr Angela Bajorek z Uniwersytetu Pedagogicznego

Inscenizacje bajek Janoscha przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 28

w Krakowie. – Mam ośmioletnią córkę, która zaczytuje się w jego książeczkach. Wywołują one salwy śmiechu, są szczere, ciepłe
i choć ich bohaterami są zwierzęta chodzące
na dwóch nogach, to jednocześnie są bardzo rzeczywiste. Janosch przekazuje w nich
wartości, których powinniśmy nauczyć małego człowieka: przyjaźń, solidarność, chęć
pomagania innym – mówi dr Angela Bajorek, której praca magisterska dotyczyła literatury dziecięcej. Pracę doktorską napisała
na temat twórczości Janoscha. Odwiedziła
również pisarza na Teneryfie. Jak podkreśla,
zdarza się, że dostaje od niego nawet kilkanaście maili dziennie.
– Janosch jest bardzo specyficzny. To trochę prześmiewca i szalenie dowcipny człowiek. Jest osobą o gołębim sercu, wrażliwą
na krzywdę ludzi i zwierząt – podkreśla dr
Angela Bajorek. Rafał Tylenda na wycieczkę
śladami Janoscha przyjechał specjalnie aż
z... Irlandii, gdzie wyjechał z Zabrza sześć
lat temu. – Interesuję się historią naszego
miasta, więc i na wycieczce śladami urodzonego w Zabrzu Janoscha nie mogło mnie
zabraknąć. Mam nadzieję, że znowu dowiem się czegoś nowego – podkreśla Rafał.
W ramach trwających od 9 do 11 marca
urodzinowych imprez swoje „pięć minut”

miały dzieciaki z noszącego imię Janoscha
Przedszkola nr 28. Na scenie Teatru Nowego zaprezentowały inscenizacje bajek Janoscha. Niezwykłe prezentacje multimedialne
i wspólne czytanie powieści Janoscha przyciągnęły z kolei wielbicieli pisarza do kina
„Roma”. 
MM

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Janosch to niezwykle ciekawa i barwna
postać. – Gdy był mały, chciał zostać leśniczym. Za nauką nie przepadał. Chodził do
szkoły na Zandce. Uwielbiał robić kawały
i często ciągnęło go poza szkołę. Jak wspomina, szkoła była dla niego źródłem stresu.
Duży udział mieli w tym nauczyciele, którzy byli bardzo surowi i wyrzucali mu to,
że jest wątły – opowiada historyk Dariusz

foto: UM Zabrze

telem naszego miasta.

Dr Angela Bajorek z Krakowa

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