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Boże Narodzenie to czas
głębokiego przeżywania
wartości nieprzemijających;
odnajdywania wiary,
nadziei i miłości.
Niech więc nadchodzące Święta
przyniosą nam wiele szczęścia
i radości, a Nowy Rok 2013
obfituje w pomyślność.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
oraz
Marian Czochara
Przewodniczący Rady Miasta
wraz z Radnymi
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na dobry początek
Rewelacyjni śpiewacy i tancerze wystąpią 5 stycznia w Domu Muzyki i Tańca
Spora dawka wspaniałych wrażeń
dla uszu i dla oczu szykuje się 5
stycznia w Domu Muzyki i Tańca.
Podczas tradycyjnego Koncertu
Noworocznego usłyszymy najpiękniejsze polskie głosy operowe. Na
scenie zaprezentują się najlepsi tancerze. O oprawę muzyczną na najwyższym poziomie zadbają artyści
Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego.

Koncertowy
początek
roku

Zabrzańskie Koncerty Noworoczne stały się już tradycją, która nie jest może
tak wieloletnia jak występy filharmoników wiedeńskich, ale pod względem
artystycznym stoi na równie wysokim
poziomie. Tegoroczna gala zatytułowana jest „Pojedynek tenorów”. A do rywalizacji na najpiękniej brzmiące głosy
staną na scenie Domu Muzyki i Tańca
Paweł Skałuba, Tadeusz Szlenkier oraz
Adam Zdunikowski. W ich wykonaniu
usłyszymy bardziej znane arie i pieśni.
Paweł Skałuba to jeden z najwybitniejszych tenorów młodego pokolenia.
W 1996 r. ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Aktualnie jest
pierwszym tenorem Państwowej Opery
Bałtyckiej. Tadeusz Szlenkier ukończył
filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia wokalno-aktorskie na
Yale University w Stanach Zjednoczonych. W 2005 r. zajął pierwsze miejsce
w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Klassik-Mania w Wiedniu. Na stałe
związany z bydgoską Operą Nova, gdzie
występuje w najważniejszych rolach tenora lirycznego. Adam Zdunikowski zaczął śpiewać, gdy miał zaledwie siedem
lat. Ukończył Akademię Muzyczną im.
Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest
związany z Operą Narodową.
Podczas styczniowego koncertu nie zabraknie akcentów tanecznych. Popularne tematy zilustrują swoimi występami
Zofia Czechlewska, Milena Burchardt,
Adam Czechlewski i Marek Kulig z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Zabrzański „Pojedynek tenorów” rozpocznie się w sobotę, 5 stycznia, o godzinie 17. Bilety dostępne są w kasie
Domu Muzyki i Tańca lub poprzez stronę internetową: www.dmit.com.pl. 
WG
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Felieton

Już kilkadziesiąt zabrzańskich szkół i przedszkoli wypiękniało
dzięki prowadzonemu w naszym mieście programowi termomodernizacji. Wyremontowanych placówek przybywa w szybkim
tempie dzięki skutecznemu pozyskiwaniu finansowego wsparcia
inwestycji z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Kilka lat temu podjęliśmy ogromne wyzwanie, jakim jest program termomodernizacji zabrzańskich placówek oświatowych – mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Bardzo się cieszę, że na
liście wyremontowanych szkół pojawiają
się kolejne piękne obiekty. To efekt pracy
wielu ludzi, za co bardzo dziękuję. Efekty
prac dają nam wiele powodów do dumy
i satysfakcji. Cieszą nas osiągane przez
uczniów wyniki egzaminów i konkursów
przedmiotowych. Teraz zajęcia mogą się
odbywać w znacznie lepszych warunkach
– dodaje pani prezydent.
Swe nowe oblicze zaprezentował ostatnio m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 przy
ul. Korczoka. – Rok
2012 zapisze się
w historii naszej szkoły
jako
rok
spełnienia

foto: UM Zabrze

W numerze:

Uroczysta akademia w ZSO nr 14

marzeń – uśmiecha się Alicja Szostek, dyrektor ZSO nr 14. – Nasz budynek był już
w bardzo złym stanie. Dzięki naprawie
dachu, wymianie okien i ociepleniu elewacji przestał straszyć.
Ale termomodernizacja to
nie tylko poprawa estetyki. W naszej szkole jest
teraz znacznie cieplej.
Szacujemy, że rafoto: Igor Cieślicki

Zabrzańskie symbole .................................................. s. 32

Sport
Gimnastyczna Barbórka ....................................... s.
Mocny środek tabeli ............................................. s.
Najlepszy wynik od 20 lat .................................. s.
Dach wyrasta nad stadionem ......................... s.

33
34
35
35

Uczniowie nie kryją zadowolenia

Rozrywka ...................................................... s. 36-37
Kultura

Oglądaj
na nowym
kanale

140
w sieci Vectra

foto: Igor Cieślicki

Plastyczne wskrzeszenie ..................................... s. 38
Multimedialnie o górnictwie ............................. s. 38

Nowa elewacja placówki i wymienione okna błyszczą w promieniach słońca
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foto: Jerzy Przybysz

chunki za ogrzewanie spadną nam o około 40 procent – wylicza pani dyrektor.
Zadowolenia nie kryją również uczniowie.
– Szkoła bardzo rozjaśniała. Jest też dużo
cieplej. Teraz mamy i wysoki poziom, i superwygląd – uśmiecha się Anna Pawlik. Adrian
Bieniek dodaje, że teraz aż chce się przychodzić na zajęcia. – Szkoła nie jest już szara,
tylko pełna optymizmu – podkreśla Adrian.
– Teraz jeszcze lepiej się tu czujemy – uśmiecha się Jacqueline Kuffel.
Termomodernizacja dobiegła końca również
w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego. Z kolei prace ruszyły w Szkole Podstawowej nr 43
przy ul. Buchenwaldczyków. A to kilka przykładów tylko z ostatnich tygodni. – Program
termomodernizacji formalnie ruszył w Zabrzu
w 2010 roku, ale działania w tym zakresie
prowadzone były już od 2007 roku. Od tego
czasu prace objęły około 30 obiektów – mówi
Małgorzata Juchniewicz z Wydziału Strategii
i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Tylko z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nasze miasto
pozyskało około 10 mln zł dofinansowania
projektów termomodernizacji. Kolejne 3,3
mln zł dotacji pochodzi z WFOŚiGW, a ponad
11 mln zł to pożyczki, które podlegają częściowemu umorzeniu. Gotowy jest już program termomodernizacji na okres do 2015 r.
Jest w nim ujętych prawie 50 obiektów. 

GOR

foto: Jerzy Przybysz

Niedawno termomodernizacja ruszyła w Szkole Podstawowej nr 43

Wyremontowany gmach Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Przez stosy dokumentów
Rozmowa z Małgorzatą Juchniewicz z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UM w Zabrzu

szybko reagować na sygnały dotyczące
ewentualnych uwag i szybko uzupełniać
dokumentację, jeśli jest taka potrzeba. Do
tej pory mamy 100-procentową skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że wszystkie
złożone przez nas wnioski o dofinansowanie zostały zaakceptowane. Mamy też
100-procentową skuteczność w umarzaniu dających taką możliwość pożyczek.

Zanim do miejskiej kasy wpłyną kolejne
złotówki dofinansowania, trzeba przebrnąć przez stosy papierów. Policzyła pani
kiedyś, ile uzbierało się ich do tej pory?

Jak udaje się minimalizować wkład miasta
w realizację kolejnych inwestycji?

foto: Igor Cieślicki

– Segregatory z dokumentami dotyczącymi
programu termomodernizacji zajmują już
dwie pełne szafy i połowę trzeciej. Najbardziej obszerne są wnioski o dofinansowanie
unijne, składane do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach jednego wniosku dotyczącego
dziesięciu obiektów wysyłaliśmy kiedyś do
Warszawy dziesięć pełnych grubych segregatorów dokumentów. To wszystko wiąże
się z dużym stresem, ale tym większa jest
satysfakcja, gdy nasze starania kończą się
sukcesem. A zdarza się, że przygotowane
przez nas wnioski nie wymagają przed akceptacją nawet żadnego uzupełnienia.

Jaka jest zabrzańska recepta na sukces
w zdobywaniu dofinansowania kolejnych
inwestycji?
– Na pewno ważna jest jakość i solidność
przygotowanych wniosków. Ich fundamentem są dobrze wykonane audyty energetyczne i projekty techniczne. Potem trzeba

– Zabrze jest jednym z niewielu miast stosujących montaż w zakresie dofinansowania
inwestycji. Pozyskujemy środki z różnych
źródeł, ale tak, by uniknąć podwójnego finansowania. Przykładowo, jeśli wojewódzki
fundusz płaci za grzejniki, to narodowy – za
ocieplenie ścian. Dzięki temu udaje się minimalizować wkład własny gminy.
Rozmawiał: Igor Cieślicki
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Za nami XV edycja konkursu rękodzieła artystycznego „W żłóbku na sianie”

Świąteczne pasje
foto: Jerzy Przybysz

waż w ich wykonanie często zaangażowane
są całe rodziny. Cieszę się, że nasz konkurs
sprzyja jednoczeniu się bliskich, że rodziny
mogą wspólnie spędzić czas – dodaje.
Pomysłów na stworzenie świątecznych dzieł
nie brakowało. Oprócz szopek młodzi artyści
przygotowali hafty, aplikacje, płaskorzeźby,
rzeźby i witraże. Zgodnie przyznawali, że
choć praca była niejednokrotnie żmudna,

Jedna z tegorocznych prac konkursowych

Od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych zabrzan, którzy
w różnych technikach dają wyraz swoim pomysłom na świąteczne symbole i dekoracje. W domu parafialnym kościoła św. Anny podsumowana

– Celem konkursu jest utrwalenie tradycji bożonarodzeniowych oraz wychowanie
w szacunku dla wartości chrześcijańskich,

narodowych i rodzinnych – mówi Teresa
Put, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
nr 3. – Najtrudniej ocenia się szopki, ponie-

foto: Jerzy Przybysz

została XV już edycja konkursu „W żłóbku na sianie”.

Basia Błażejewska

Na początku grudnia swoje święto obchodzili górnicy

Barbórkowe świętowanie
Jedna z nich jest ostatnią w mieście
czynną kopalnią, druga – pierwszą, która została udostępniona
turystom. Górnicy z kopalń „Sośnica-Makoszowy” oraz „Guido”
świętowali w grudniu tradycyjną
Barbórkę.
– To wyjątkowy dzień dla wszystkich górników, ich rodzin i całego Śląska - mówił
podczas uroczystości zorganizowanej w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dyrektor kopalni „Sośnica-Makoszowy” Grzegorz
Mendakiewicz. Jak podkreślał, wydobycie
w zakładzie przekroczy w tym roku 3,6 mln
ton, a dzięki rozpoczętym robotom przygotowawczym od 2015 r. eksploatowane ma być
nowe złoże. Podczas barbórkowej akademii
górnicy odbierali odznaczenia i awanse.
Nie zabrakło występów górniczej orkiestry.
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W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji świętowali górnicy kopalni „Sośnica-Makoszowy”

Swoją Barbórkę mieli także pracownicy Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”. Wprawdzie zakład nie wydobywa już
czarnego urobku, jest jednak o nim coraz
głośniej za sprawą wciąż rozwijających się
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walorów turystycznych. W kopalni „Guido”
górnicze święto celebrowali również geolodzy. Z kolei w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej Barbórkę obchodzili gazownicy.
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małych artystów
Basia. – Trzeba mieć dużo cierpliwości,
żeby coś fajnego wyhaftować. Haftu nauczyła nas pani ze świetlicy – dodaje
Wiktoria Biernat, inna z uczestniczek.
Z kolei Dominikę Bujak, która zajęła pierwsze miejsce, do haftowania zachęciła babcia. – Wyszyłam w swojej pracy Jezusa, Maryję, Józefa i osiołka. Babcia pomagała mi
w hafcie krzyżykowym. W przyszłym roku
na pewno wezmę udział w tym konkursie –
zapowiada Dominika. 
MM

foto: Jerzy Przybysz

Martyna Chmura zrobiła szopkę w bombce. – Pomysł podsunęła mi pani w szkole.
Pokazała mi pracę wykonaną taką techniką i bardzo mi się spodobała – tłumaczy Martyna, która zajęła trzecie miejsce.
Drugie miejsce w kategorii haftu przypadło Basi Błażejewskiej. – Pierwszy raz
uczestniczę w konkursie. Haftowanie nie
należy do łatwych zajęć, ale ja bardzo
lubię robić takie rzeczy, więc z przyjemnością wykonałam swoją pracę – mówi
Michalina Rakuła

foto: Jerzy Przybysz

to warto było podjąć się tego świątecznego
zadania.
– Trzeci raz biorę udział w tym konkursie i w tym roku udało mi się zająć drugie
miejsce. Bardzo się cieszę. Moja szopka powstawała przez dwa tygodnie, pomagała
mi mama, która uszyła ubrania. Do budowy
użyłem makaronu, który wcześniej został pomalowany. Najtrudniej było ułożyć go w taki
sposób, żeby się nie połamał, ale się udało –
podkreśla z dumą Patryk Respondek.

Konkurs cieszy się sporym zainteresowaniem młodych artystów

13 grudnia minęła 31. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Dzień, który wciąż pamiętamy…
Zorganizowane w Zabrzu obchody

czesnego województwa częstochowskiego.
W Zabrzu przetrzymywani byli m.in. legendarny przywódca strajku w Hucie Katowi-

31. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego tradycyjnie
już odbyły się na Zaborzu. W 1981
roku w tutejszym więzieniu mie-

foto: Jerzy Przybysz

ścił się jeden z największych, z 49,
w kraju ośrodków internowania.

Uroczysta msza w kościele św. Jadwigi

foto: Jerzy Przybysz

Zabrzańskie obchody bolesnej rocznicy rozpoczęły się od odprawionej w kościele św.
Jadwigi uroczystej mszy za wolność oraz
w intencji ofiar stanu wojennego. Po nabożeństwie byli internowani, przedstawiciele
samorządu i „Solidarności” złożyli kwiaty
pod krzyżem i tablicą, które upamiętniają
internowanych.
Internowani zaczęli trafiać do zakładu w Zaborzu w pierwszym dniu stanu wojennego.
Przez rok istnienia obozu przewinęło się
przez niego kilkaset osób, głównie działaczy
opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także ów-

Pamiątkowa tablica i krzyż na Zaborzu

ce w 1980 r. i sygnatariusz Porozumienia
Katowickiego Andrzej Rozpłochowski oraz
ówczesny szef Niezależnego Zrzeszenia
Studentów Uniwersytetu Śląskiego Wojciech Szarama. Obóz zamknięto w grudniu
1982 r. Internowanych przewieziono wówczas do zakładów w Raciborzu i Strzelcach
Opolskich. Dawny obóz to nadal działający
zakład karny. 

WG
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Szef Śląskiego Centrum Chorób Serca uhonorowany przez rosyjskich kolegów po fachu

Profesor Zembala nagrodzony w Moskwie

Prestiżową Nagrodą im. Profesora

w Maastricht w Holandii oraz prof. Pedro del
Nido z Uniwersytetu Harwarda w Bostonie.
Przypomnijmy, że w kierowanej przez prof.
Mariana Zembalę placówce wprowadzony
został wzorowany na kanadyjskich rozwiązaniach tzw. zadaniowy system opieki. – To

Bourakovskiego, pioniera i lidera
rosyjskiej kardiochirurgii i chirurgii
naczyniowej, uhonorowany został
profesor Marian Zembala, dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. Nasz wybitny kardiochirurg odebrał wyróżnienie podczas odbywającego się w Moskwie
Medycyny

foto: Igor Cieślicki

III Międzynarodowego Kongresu
Sercowo-Naczyniowej.

Profesor Marian Zembala

Profesor Marian Zembala został doceniony
za wdrożenie modelowego systemu leczenia chorych z ciężką niewydolnością serca,
płuc i naczyń oraz twórcze inicjatywy rozwijające współpracę naukową i kliniczną
w chorobach serca, płuc i naczyń pomiędzy
polskimi i rosyjskimi badaczami, zwłaszcza
młodego pokolenia. Oprócz śląskiego kardiochirurga nagrody otrzymali w tym roku
również prof. Hain Wellens z Uniwersytetu

słowo-klucz w przypadku naszego szpitala
– podkreśla prof. Marian Zembala. – Postawiliśmy na model, gdzie zamiast przysłowiowego „mydła i powidła” realizujemy
koncepcję precyzyjnej opieki nad chorymi.
Przykładowo, kobieta w ciąży z problemami
kardiologicznymi ma swoją grupę. I takich
grup jest ponad dwadzieścia – tłumaczy
szef Śląskiego Centrum Chorób Serca. GOR

Nowy dom dla podopiecznych Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży

Tutaj uczą się samodzielności
Czternaścioro podopiecznych Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci
i Młodzieży zamieszkało w nowym domu wybudowanym dla nich w Rokitnicy. Młodzi ludzie, pod fachową opieką, uczą się tu samodzielności
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Nowy dom stanął w Rokitnicy

foto: Igor Cieślicki

Do nowiutkiego domu przy ul. Budowlanej
dzieciaki przeniosły się ze starej placówki
działającej na Helence. – Tutaj jest super,
dużo lepiej niż w starym budynku. Wszystko jest nowe, mamy komputery i duży telewizor – mówi 11-letni Szymek. – W starym
domu meble były już zniszczone. Tu jest bez
porównania lepiej – dodaje 10-letnia Ula.
To drugi tego typu dom oddany do użytku
w naszym mieście. Oprócz nich Centrum
Wsparcia Kryzysowego dysponuje również
czterema mieszkaniami. Mieszkają w nich
dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą
przebywać ze swoimi rodzinami. – Budowa domu kosztowała 700 tysięcy złotych
i w całości została sfinansowana z budżetu
miasta – mówi Czesława Winecka, naczel-

foto: Igor Cieślicki

i przygotowują do dorosłego życia.

Młodzi mieszkańcy i jedna z opiekunek
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nik Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Młodzi lokatorzy nowego domu mają od 9
do 17 lat. Mają tu całodobową opiekę, ale
też sporo obowiązków. – Idea jest taka, by
w małej społeczności dzieci uczyły się samodzielności. Nasi podopieczni przygotowują
posiłki, sprzątają, planują wydatki. Dzięki
temu nabierają umiejętności niezbędnych
w dorosłym życiu – tłumaczy Zofia Rak, wicedyrektor CWKDiM. 
GOR

wokół nas
Trwa II Synod Archidiecezji Katowickiej

Odpowiedzieć współczesności
Dokładnie 37 lat po zakończeniu
pierwszego, w uroczystość Chrystusa Króla, metropolita katowicki
arcybiskup Wiktor Skworc otworzył II Synod Archidiecezji Katowickiej. Dla należących do diecezji
katowickiej dwóch zabrzańskich
dzielnic – Kończyc i Pawłowa – roz-

W 20-letniej historii metropolii katowickiej to
drugi synod, który odbywa się po utworzeniu
w 1992 r. nowych struktur kościelnych w Polsce. W latach 2002-2005
Ks. Waldemar
odbył się synod w diecePackner
zji opolskiej – pierwszy
w jej dziejach.
Synod jest najważniejszym ciałem doradczym biskupa diecezjalnego. Zwołuje się
go, aby w diecezji przeprowadzić swego rodzaju „rachunek sumienia” i odpowiedzieć
na najważniejsze pytania: jakie wyzwania
stawiają lokalnemu Kościołowi współczesne czasy i czy właściwie na nie odpowiada.

Światło dla Śląska
O tym, czym ma być synod, mówił abp Wiktor Skworc podczas homilii w archikatedrze
katowickiej, inaugurującej to wydarzenie.
– Z tego wieczernika rozlega się wołanie
ku niebu o moc Ducha Świętego. Prosimy:
„Niech zstąpi Duch Twój” i odnowi oblicze
śląskiej ziemi! Niech odnowi ludzkie serca,
rodziny, miejsca pracy i wspólnoty kościelne. Niech będzie światłem dla mieszkańców każdego śląskiego domu, każdego
familoka i blokowiska. We wszystkich tych
miejscach konieczne jest podjęcie nowej
ewangelizacji, zgodnie z zasadą: „Evangelizari et evangelizare”: być ewangelizowanym, aby ewangelizować – mówił metropolita katowicki.
Synod jest miejscem dyskusji całej diecezji.
Teoretycznie w synodzie mogą uczestniczyć wszyscy wierni, z czysto praktycznych
względów jest to niemożliwe. – Byłby problem z salą obrad – żartuje ks. dr Grzegorz

foto: Roman Koszowski / Agencja GN

poczęło się wielkie wydarzenie.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc

Strzelczyk, sekretarz Głównej Komisji synodu. – Jednak wszystkich zapraszamy do dyskusji i aktywnego zaangażowania – dodaje.
Udział świeckich w synodzie jest dziś czymś
oczywistym. Synod nie jest zgromadzeniem
duchownych, ale całego Kościoła lokalnego. – Stąd liczę na aktywny udział wspólnot parafialnych, parafii i dekanatów. Ich
głos musi być usłyszany podczas obrad
komisji synodalnych – zaprasza ks. Strzelczyk. Jak zmieniły się czasy od ostatniego
synodu diecezji katowickiej, pokazuje choćby fakt, że wówczas na udział świeckich
zgodę musiała wyrazić Stolica Apostolska.

Dyskusja „na dole”
Synod ma swój określony rytm pracy –
fazę wstępną, przygotowawczą, plenarną
i ostateczną, kiedy publikuje się dokumenty synodalne. Pierwszy etap – wstępny – to
przygotowanie najważniejszych zagadnień,
którymi ma się zająć synod oraz ustalenie
ilości i członków komisji. II Synod Archidiecezji Katowickiej, oprócz Komisji Głównej, ma
szesnaście komisji synodalnych i dwie podkomisje. Każda z nich zajmuje się określonym
zagadnieniem: od spraw księży, po problemy
młodych, rodzin, aż po ekumenizm.
Po otwarciu synodu rozpoczynają się
jego właściwe prace. Komisje przygotowują zbiory zagadnień, które trafiają pod

przysłowiowe „strzechy”: do parafii, grup
i stowarzyszeń, gdzie stają się przedmiotem dyskusji. Katowicki synod idzie z duchem czasu, bo przewidział także dyskusję w Internecie.
– Dla wielu, zwłaszcza młodych, to podstawowa forma komunikacji, nie mogliśmy więc jej zaniedbać – podkreśla ks. dr
Grzegorz Strzelczyk. Oddolne opinie i propozycje wracają do komisji, które zbierają
je w całość. Propozycja dokumentu końcowego jeszcze raz wraca na konsultacje
do parafii. – Nie chcemy czegoś przeoczyć,
dlatego wszyscy będą mogli ponownie
dyskutować nad dokumentami. Ewentualne sugestie wracają ponownie pod obrady
synodalnych komisji – wyjaśnia sekretarz
Komisji Głównej.
Faza plenarna to sesje synodu, na których
delegaci ustalą ostateczny kształt dokumentów. Gdy te podpisze biskup diecezjalny i poleci ich publikację, stają się prawem,
które będzie obowiązywało w diecezji.

Do wioseł!
II Synod Archidiecezji Katowickiej potrwa
trzy lata. Jego zakończenie planowane jest
na listopad 2015 r. – W wersji optymistycznej – zastrzega ks. dr Strzelczyk. – Zakładamy, że być może dyskusja będzie wymagała
więcej czasu, a omawiane sprawy głębszego przemyślenia. Wtedy synod może zakończyć się rok później – dodaje.
Teraz wiernych i księży czeka trudna praca.
Trzeba poświęcić wiele godzin na dyskusję
i omówienie synodalnych materiałów. Im
większe zaangażowanie i zapał, tym większe będą owoce synodu. Może dlatego abp
Wiktor Skworc, wręczając dekrety przewodniczącym komisji synodalnych, powiedział:
„Jeżeli postrzegamy Kościół jako łódź, to nie
pozostaje nam nic innego, jak wezwać: do
wioseł!”.
Katowicki synod jest ważny również dla diecezji gliwickiej. Wiele problemów jest nam
wspólnych, być może wskazane rozwiązania – również. Zwłaszcza, że może i nasza diecezja podejmie w przyszłości trud
przygotowania własnego synodu. Choćby
i z tego względu warto uważnie patrzeć na
sąsiednią diecezję.
Ks. Waldemar Packner
Gość Niedzielny
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Najstarsze śląskie kino świętowało w grudniu stulecie istnienia

Gwiazdy ekranu na urodzinach „Romy”
Marilyn Monroe, James Bond i... czterej pancerni – to niektórzy z gości
gali zorganizowanej z okazji stulecia kina „Roma”. Urodziny najstarszego kina na Śląsku świętowano
15 grudnia, ale imprez towarzy-

foto: Jerzy Przybysz
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do wieczora. Wchodziło się wtedy na jeden bilet – śmieje się Danuta Wielgosz.
Filmoznawczyni Anita Skwara podkreśla, że
Śląsk był miejscem, skąd kultura filmowa
promieniowała na całą okolicę. – To fantastyczne, że możemy się pochwalić takimi
kinami – podkreśla dr Anita Skwara, która
podczas krótkiego wykładu przybliżyła widzom magiczny świat gwiazd kinowych.
W ramach imprez towarzyszących głównym obchodom jubileuszu odbył się m.in.
recital piosenek Marka Gechuty, Agnieszki
Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego „Świat w
obłokach”. W „Romie” wystąpiła Barbara

Uśmiechnięta Marilyn Monroe

czyła Marilyn Monroe, w eleganckim garniturze towarzyszył jej sam James Bond.
Stalowymi paznokciami błyskał Edward
Nożycoręki. Były Lara Croft i Kobieta-Kot.
Nie zabrakło też rodzimych bohaterów.
Brawami zostali powitani czterej pancerni. Entuzjazm wzbudziły popisy szczudlarzy z Dzielnicowego Ośrodka Kultury
w Biskupicach oraz występy zespołu tanecznego Arabesca i Jazz Café Trio. Nie
zabrakło ogromnego urodzinowego tortu.
– To było niegdyś jedno z najważniejszych miejsc w Zabrzu. Mam dużo miłych wspomnień związanych z tym kinem
– przyznaje zabrzanka Barbara Bremer,
która przyszła na urodzinową galę. – Do
„Romy” chodziło się od zawsze. Przed
laty często przesiadywaliśmy tu od rana
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Krojenie urodzinowego tortu

Do kina „Roma” wkraczają czterej pancerni. Zabrakło tylko Szarika...

foto: Jerzy Przybysz

– Wychowałem się na
kinie dzięki mojej mamie, która pracowała
w domu kultury w Rokitnicy, gdzie mieściło
się kino „Relaks”. I tak
zaczęła się moja przygoda z kinem. Zdarzało mi
się nawet oglądać trzy filmy jednego dnia.
Bywałem w tym czasie również w „Romie”.
To kino zawsze miało swój klimat, grało ambitny repertuar. Nigdy nie zapomnę
odbywających się tu koncertów, na przykład „Dżemu” jeszcze z Ryśkiem Riedlem
– wspomina Tomasz Olichwer (na zdjęciu),
od 2004 r. kierownik kina „Roma”.
– Moje pierwsze wspomnienie dotyczące
kina „Roma” wiąże się z filmem historycznym
„Krzyżacy”, na który przyprowadzono nas
ze szkoły. Pamiętam, że było nas tak dużo,
że trudno było się poruszać – uśmiecha się
Ryszard Klein, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, w ramach którego funkcjonuje
„Roma”. – W tym budynku jest jakaś magia. Cieszę się, że kino dotrwało do takiego
jubileuszu i mam nadzieję, że w przyszłości
będzie rozkwitało. Są już plany związane
z tym miejscem. Dotyczą adaptacji balkonu czy kawiarni – dodaje Ryszard Klein.
Z okazji urodzin do kina „Roma” zawitały
gwiazdy znane z największych hollywoodzkich produkcji. W kremowej sukience kro-

foto: Jerzy Przybysz

szących obchodom było więcej.

Występ zespołu tanecznego Arabesca
bardzo spodobał się widzom

Lubos z Teatru Śląskiego. Widzowie obejrzeli również pochodzący z 1927 r. film
„Metropolis” w reżyserii Fritza Langa. Z
kolei na weekend 22 i 23 grudnia, czyli dokładnie w setną rocznicę otwarcia kina dla
widzów, zaplanowano Urodzinowy Przegląd Filmowy, w ramach którego od rana
do wieczora wyświetlane były filmy zarówno dla najmłodszych, jaki i nieco starszych
widzów.
MM

wokół nas
Już 12 stycznia zabrzańscy zawodnicy i trenerzy spotkają się na tradycyjnym Balu Sportowca

Sportowcy ruszają na parkiet
Kto

był

najlepszym

sportow-

cem i trenerem w Zabrzu w 2012
roku? Odpowiedź na to pytanie
poznamy już 12 stycznia podczas
tradycyjnego Balu Sportowca. Impreza odbędzie się w hali Miej-

Innowacyjne Zabrze

Stawiamy na rozwój
Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna
Gmina” otrzymało Zabrze w piątej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012”. Nagrody zostały
wręczone 14 grudnia w gmachu Sejmu
Śląskiego w Katowicach.

– To dla Zabrza bardzo ważne wyróżnienie.
Stawiamy na rozwój i innowacje. Wciąż
pozyskujemy nowe środki z funduszy
unijnych i realizujemy projekty związane
z budową społeczeństwa informacyjnego
– podkreśla Ewa Weber, sekretarz miasta.
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” organizuje Fundacja Innowacji
i Rozwoju. Przy ocenie gmin brano m.in.
pod uwagę zrealizowane inwestycje
w zakresie rozwoju infrastruktury, zmiany
i usprawnienia w obsłudze mieszkańców,
projekty finansujące inicjatywy obywatelskie i organizacje pozarządowe. MM

12 stycznia hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zamieni się w salę balową

Przypomnijmy, że wśród nominowanych do
tytułu Sportowca Roku 2012 są m.in.: piłkarze Górnika – Michał Bemben, Adam Danch,
Aleksander Kwiek, Arkadiusz Milik, Prejuce
Nakoulma i Łukasz Slorupski, szczypiorniści
– Remigiusz Lasoń, Adrian Niedośpiał i Łukasz Stodtko, lekkoatleci – Monika Hałasa

i Martin Czupała, bokserzy – Kamila Labut
i Magdalena Wichrowska. Wśród trenerów
o wyróżnienie walczą m.in.: Marina Jeszczenko (tenis), Adam Nawałka (piłka nożna,
Ludwik Buczyński (boks). Pełną listę nominowanych można znaleźć w „Głosie Zabrza”.
Głosowanie trwa do 8 stycznia. 
GOR

Interesująca wystawa w Miejskim Ośrodku Kultury

Ikony ozdobiły ściany
Ponad 80 ikon autorstwa wykładowców i studentów Śląskiej Szkoły Ikonograficznej podziwiać można
w Miejskim Ośrodku Kultury. Wy-

foto: Dawid Klein / MOK

Coroczny Bal Sportowca to nie tylko okazja do świetnej zabawy, ale też możliwość
spotkania się w karnawałowej atmosferze
ze swoimi idolami. Kto tym razem zwycięży
w organizowanym przez „Głos Zabrza i Rudy
Śląskiej” plebiscycie na najlepszego trenera
i sportowca naszego miasta? Tego jeszcze
nie wiemy, ale w hali MOSiR-u gwiazd stadionów, bieżni czy kortów z pewnością nie
zabraknie.
W tym roku bawić się będziemy przy największych przebojach w wykonaniu zespołu „Chrząszcze”. Początek balu w sobotę, 12
stycznia, o godzinie 20. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży biletów dostępne są na stronie internetowej www.mosir.
zabrze.pl oraz w Wydziale Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Zabrzu, telefon 32
373-34-40 lub 32 373-34-14.

foto: Bogusław Makar

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

stawa czynna będzie do 28 grudnia.
Zorganizowany 10 grudnia wernisaż wystawy uświetnił koncert muzyki cerkiewnej
w wykonaniu chóru Resonans con tutti pod
batutą Arleny Różyckiej-Gałązki. Wykład na
temat teologii ikony wygłosił rektor Śląskiej
Szkoły Ikonografii ks. dr Dariusz KlejnowskiRóżycki.
Śląska Szkoła Ikonograficzna powstała
dwanaście lat temu. Dotychczas pod jej
skrzydłami sztukę ikonopisarską i teologię
zgłębiało 700 studentów. Warto zwrócić
uwagę, że w zajęciach uczestniczą duchow-

Wernisaż wystawy odbył się 10 grudnia

ni i świeccy deklarujący przynależność do
różnych kościołów, pochodzący zarówno
z Polski, jak i Rosji, Włoch, Niemiec, USA czy
nawet Chin. Inicjatorem powstania placówki
jest pochodzący z Zabrza ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, muzyk, ikonograf, sinolog,
adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego. 
MM
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Pod zabrzańską choinką spotkał się z dziećmi najprawdziwszy Święty Mikołaj

Magia Bożego Narodzenia
foto: UM Zabrze

Na placu Wolności rozbłysła 11metrowa choinka, a do naszego
miasta przyjechał prosto z Laponii
najprawdziwszy Święty Mikołaj. Na
ulicach Zabrza nie brakuje w ostatnich dniach bożonarodzeniowych
akcentów, które jeszcze lepiej po-

Na ulicach Zabrza pojawiło się w tym roku
ponad 200 bożonarodzeniowych dekoracji.
Najbardziej widoczną i efektowną jest bez
wątpienia choinka, która tradycyjnie już
stanęła na placu Wolności. Drzewko ma jedenaście metrów wysokości i błyszczy setkami lampek już z daleka przyciągającymi
wzrok przechodniów.
Zabrzańska choinka bardzo spodobała
się samemu Świętemu Mikołajowi, który
przyjechał do naszego miasta prosto z Laponii. Właśnie u stóp bożonarodzeniowego drzewka spotkał się z najmłodszymi
mieszkańcami Zabrza i wręczył im prezenty. Mikołaj odwiedził również Przedszkole
nr 1 oraz małych pacjentów Oddziału He-

foto: UM Zabrze

zwalają nam poczuć magię świąt.

Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi

matologii i Chemioterapii Dzieci w szpitalu
przy ul. 3 Maja. Wizytę brodatego świętego
zorganizowała fińska firma „Fortum”, do
której należy Elektrociepłownia Zabrze. Nasze miasto było jednym z zaledwie trzech
w Polsce, które odwiedził Święty Mikołaj.
– W Zabrzu bardzo mi się podoba. Cieszę się,
że tu jestem. Wszystkim mieszkańcom życzę
bardzo ciepłych i wesołych świąt – mówił gość

Choinka spodobała się zabrzanom

z wioski Rovaniemi w Laponii. – Dzieci są zawsze grzeczne. To tylko dorośli mówią, że nie
są grzeczne – przekonywał Święty Mikołaj.
Zabrzańską tradycją jest już impreza „Idą
święta”, która w tym roku zorganizowana
została 14 grudnia. Na placu z fontanną przy
ul. 3 Maja można było posłuchać góralskiej
kapeli i zobaczyć występy przedszkolaków.
Były jasełka i świąteczny kiermasz. 
GOR

W styczniu odbędą się I Zabrzańskie Dni Anioła

Stańmy się aniołami dla innych
„Bądźmy aniołami choć przez jeden
dzień” – to hasło przyświecające
I Zabrzańskim Dniom Anioła, które
w styczniu odbędą się w naszym
mieście. Imprezę przygotowują Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
11 oraz Fundacja „Nasza Trójka”.
Inicjatywa ma na celu uwrażliwienie dzieci
i młodzieży na potrzeby innych. Organizatorzy zachęcają, by zorganizować Dzień Anioła, wybierając dowolny dzień między 20 a 25
stycznia. Koncert anielski połączony z aukcją
prac uczniów i przyjaciół szkoły, kiermasz
anielskich przedmiotów, konkurs poezji
anielskiej czy niebiański kiermasz ciast – to
niektóre z propozycji podsuwanych przez
inicjatorów przedsięwzięcia. Każda z placówek, która przyłączy się do akcji, może wyfoto: sxc.hu
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brać cel, na który trafią zebrane pieniądze.
Pomysł organizacji Dnia Anioła narodził się
kilka lat temu w ZSO nr 11. – Pomysłodawczynią była Dagmara Burnus, nauczycielka
religii w naszej szkole. Zaproponowała, by
młodzież dzięki swej aktywności spróbowała zdobyć środki na swoje potrzeby i pomoc
innym. Cel Dnia Anioła co roku jest inny.
Dzięki zebranym pieniądzom udało nam się
do tej pory kupić pianino elektryczne, gitarę
czy dofinansować wycieczkę dla potrzebujących – mówi Magdalena Kaernbach-Wojtaś,
dyrektor ZSO nr 11.
Szkoła organizuje również konkurs plastyczny na najpiękniejszego anioła pod hasłem „Mój Anioł”. Prace wykonane dowolną
techniką można dostarczać do 15 stycznia.
Zwycięzcy zostaną zaproszeni 25 stycznia
na koncert w ramach Dnia Anioła. Wszelkie
informacje dotyczące organizacji anielskich
dni można uzyskać w ZSO nr 11. 

MM

wokół nas
Inwestycja w rejonie ulic Heweliusza i Brożka na finiszu

Nowe osiedle już uzbrojone
Prawie kilometr sieci kanalizacyjnej i ponad siedem tysięcy metrów
kwadratowych dróg dojazdowych
i parkingów powstało na nowym
osiedlu domków, którego budowa dobiega końca w rejonie ulic
Heweliusza i Brożka. Niezbędną

mieszkańcom
foto: Igor Cieślicki

infrastrukturę sfinansował samorząd.
Ewa Marcol z 1,5-roczną córeczką Olą

Sąsiadujące z osiedlem
Kopernika działki kupiW ramach
ły w ubiegłym roku od
wykonagminy dwie firmy dewenych
prac
foto: Igor Cieślicki
loperskie i prywatne osopowstało
poPowierzchnia nowych dróg to 7,5 tys. m kw.
by. – Miasto zobowiązało
nad 900 metrów kanalizasię do wykonania niezbędcji deszczowej i
nej na nowym osiedlu infradrugie tyle sanitarnej
struktury technicznej – tłumaczy
oraz 420 metrów sieci wowiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – Ze sprzedaży działek uzyskaliśmy dociągowej. Z kostki betonowej wykonano
3,2 miliona złotych, a prace kosztowały 2,7 prawie 7,5 tysiąca metrów kwadratowych
mln złotych. W ogólnym rozrachunku gmina parkingów, chodników i jezdni, wzdłuż
zarobiła więc pół miliona złotych – dodaje. których stanęło 28 słupów oświetlenio-

wych. Na nowym osiedlu zamieszka łącznie prawie 40 rodzin. Ewa Marcol z rodziną
planuje przeprowadzkę na wiosnę. W jej
domu kończy się właśnie budowa dachu.
– Nowe drogi wyglądają super. Wcześniej
długo była tu glina i kamienie. Teraz nie ma
żadnego problemu z dojazdem. Firma uwinęła się ekspresowo – podkreśla Ewa Marcol. Wiceprezydent Krzysztof Lewandowski
zwraca uwagę, że gmina poszukuje różnych
sposobów zagospodarowania miejskich terenów. – Ten okazał się bardzo efektywny
– podsumowuje. 
GOR

Niezwykła noc w Zespole Szkół nr 10 w Mikulczycach

Nauka pod osłoną nocy
Poznawali tajniki inżynierii biomedycznej, szlifowali znajomość języków
obcych i rywalizowali na boisku. W nocy z 7 na 8 grudnia w Zespole

– To przedsięwzięcie, które umożliwia spojrzenie na naukę z zupełnie innej strony. Początkowo w ramach festiwalu młodzież miała okazję zapoznać się w nowatorski sposób
z naukami przyrodniczymi. Z uwagi na duże
zainteresowanie sportem, postanowiliśmy
rozszerzyć formułę i wzbogacić projekt o zajęcia sportowe – mówi Mirosław Mendecki,
dyrektor ZS nr 10. Na młodych uczestników
czekało w tym roku wiele atrakcji. Były zajęcia z fizyki, biologii, matematyki, informatyki i warsztaty językowe. Pokaz osiągnięć
inżynierii biomedycznej przygotowała Politechnika Śląska. Swoich sił można było
spróbować w sali gimnastycznej, gdzie ry-

walizowano w siatkówce, koszykówce, piłce
ręcznej i nożnej. Uczestnicy zgodnie podkreślają, że dzięki festiwalowi nawet mniej
lubiane przedmioty stają się bardziej przyjazne. – Brałem udział w festiwalu pierwszy
raz i bardzo mi się podobało. Świetne były
zajęcia z biologi, podczas których mieliśmy
okazję prowadzić badania na zwierzęcych
płucach – mówi Konrad Chmieliński.
– Dzięki takiemu spojrzeniu na naukę możemy
poszerzyć swoje zainteresowania. Mnie bardzo
podobały się zajęcia matematyczne. Z chęcią
włączyłam się też w pisanie listów z okazji
Światowego Dnia Praw Człowieka ONZ. Każdy
mógł znaleźć tu coś dla siebie – podkreśla Dia-

foto: ZS nr 10

Szkół nr 10 odbyła się trzecia edycja Nocnego Festiwalu Nauki i Sportu.

Pokazy inżynierii biomedycznej

na Dao Xuan. Angelika Michalska uważa, że
festiwal to znakomity sposób na integrowanie szkolnej społeczności. – Do naszej szkoły
co roku przychodzą nowi uczniowie, którzy
poprzez uczestnictwo w tym przedsięwzięciu
mogą się lepiej poznać, oswoić z nowym miejscem, zobaczyć nauczycieli w nieco innych rolach – podsumowuje Angelika. 
MM
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wokół nas
Prawie pół tysiąca osób wzięło udział w zabrzańskim castingu do trzeciej edycji programu „X Factor”

W kolejce do gwiazd

foto: Igor Cieślicki

gicznym. Tam też mam okazję do rozwijania
swoich zainteresowań muzycznych – dodaje.
W domu albo na imprezach karaoke śpiewała do tej pory 21-letnia Dominika Kapuśniak
z Krakowa. – Znajomi namawiali mnie do
udziału w castingu i postanowiłam spróbować. Przygotowałam piosenki „Stop” Sam
Brown i „Małgośka” Maryli Rodowicz – mówi
Dominika. Po zdecydowanie bardziej wysublimowany repertuar sięgnął 18-letni Adrian
Kuban z Częstochowy, który
zaśpiewał... hymn Samoa.
– Uczę się hymnów.
To moje hobby –
tłumaczy Adrian,
który swoich sił
próbował
już
w
pierwszej
edycji programu
„X Factor”. Wtedy jeszcze razem
z mamą.

Agnieszka Brzezina i Piotr Jurkowski mają już na koncie sukcesy

Tłumy spragnionych sławy wokalistek i wokalistów
przyciągnął do Domu Muzyki i Tańca casting do trze-

Adrian Kuban zaśpiewał hymn Samoa

foto: Igor Cieślicki

ciej już edycji popularnego show „X Factor”. Byli tacy,
którzy do tej pory śpiewali tylko w domu przed lustrem.
Nie zabrakło też profesjonalnych wręcz wykonawców, któ-

to toczy – uśmiecha się młody wokalista.
Agnieszka Brzezina z Opola wystąpiła wcześniej w programie „Bitwa na głosy”. Była
w ekipie Edyty Górniak. – Połknęłam bakcyla i w efekcie jestem na kolejnym castingu
– śmieje się 16-latka. Swoich sił w „Bitwie na
głosy” próbowała również 18-letnia Aleksandra Obałek z Dąbrowy Górniczej. – Niestety,
nie zadzwonili – wzdycha dziewczyna. – Może
teraz będzie lepiej? Śpiewam w klubie osiedlowym. Chodzę do liceum o profilu teatrolo-

foto: Igor Cieślicki

Piotr Jurkowski z Kluczborka ma 24 lata i na
co dzień studiuje na Politechnice Opolskiej
zarządzanie i inżynierię produkcji. O tym,
że śpiewanie to jego mocna strona, już
nieraz miał okazję przekonać nas przed
kamerą. – Wygrałem w „Szansie na sukces” odcinek z Urszulą. Razem z zespołem
„Sam Wiesz Kto” wystąpiliśmy w koncercie
SuperDebiuty podczas festiwalu w Opolu –
opowiada Piotr. – Cztery lata temu kolega
zaciągnął mnie na pierwszy casting i tak się

Ostatnie chwile przed występem
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rzy za sobą mają już niejeden koncert przed sporą publicznością.

Aleksandra Obałek i Dominika Kapuśniak

– Teraz zaśpiewałem sam. Szkoda, że mogłem
zaprezentować tylko fragmenty. Komisja była
bardzo miła. Nie mogę się doczekać SMS-a,
że przechodzę dalej – rozmarza się Adrian.
W zorganizowanych 2 grudnia zabrzańskich
przesłuchaniach do programu „X Factor”
wzięło udział 470 osób.
– Nie zabrakło naprawdę utalentowanych
wykonawców. Jak zwykle wyjeżdżamy z Zabrza bardzo usatysfakcjonowani – podsumowuje Katarzyna Szałańska, producent show.
Trzecia edycja polskiego „X Factora” pojawi
się na antenie TVN wiosną. Wtedy dowiemy
się, kto dołączy do Gienka Loski i Dawida
Podsiadło, zwycięzców dwóch poprzednich
edycji.
GOR

wokół nas
Czterolatek z Góry rewelacją tegorocznej edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”

Mikołaj, który lubi sie pogodać
Na razie zachwycił jurorów i widzów tegorocznej edycji konkursu
„Po naszymu, czyli po śląsku”. Ale
4-letni Mikołaj Dziedzic z Góry koło
Pszczyny ma znacznie bardziej ambitne plany. Już teraz zapowiada,
że gdy tylko dorośnie, to sam poprowadzi organizowaną w Domu
Muzyki i Tańca galę.
Wystarczyło, że w swoich krótkich spodenkach na szelkach, białych rajtuzkach i procą za paskiem pojawił się na scenie, by
wszystkim rozbłysnęły oczy. A potem było
już tylko lepiej. Zaledwie 4-letni Mikołaj
Dziedzic okazał się największą rewelacją
tegorocznej, 22. już, edycji konkursu promującego śląską gwarę. Monolog o relacjach
z babciami i dziadkami publiczność nagrodziła burzą oklasków, a jury przyznało malcowi tytuł Dziecięcego Ślązaka Roku 2012.
– Mikołajowi napisała tekst jego ciocia Renata Waliczek. Dotyczył spraw mu znanych,
więc nie było problemu z przyswojeniem
treści. Znał znaczenie wszystkich słów. Obawialiśmy się trochę czy zrozumie jury, ale jak
się okazało, niepotrzebnie – mówi Izabela
Dziedzic, mama Mikołaja. – W domu mówi
się gwarą, więc dla Mikołaja to coś zupełnie
naturalnego. On posługuje się tylko gwarą,
czasem przekręci zabawnie jakieś polskie
słowo. Ciężko będzie, jak pójdzie do szkoły,
chyba będzie musiał mieć specjalny program
nauczania – uśmiecha się pani Izabela.
Mikołaj jest bardzo pogodnym, odważnym
i bezpośrednim chłopcem, który łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. A jak się okazało
podczas zabrzańskiej gali, trema jest mu zupełnie obca. – Jak na widowni będzie poniżej dwóch tysięcy, to nie wychodzę na scenę
– oświadczył mamie tuż przed występem.
Mikołaj uwielbia występować przed dużą
publicznością. – Jak dorosnę, to będę występować na scenie i prowadzić w Domu
Muzyki i Tańca „Po naszymu, czyli po śląsku” – zapewnia mały laureat. Informację
o wygranej przyjął ze stoickim spokojem.
– Najbardziej czekał na moment wręczania
prezentu. Byliśmy ogromnie zaskoczeni, że
Mikołaj wygrał. Byliśmy przekonani, że jest
za mały, że będzie tylko wyróżnienie, a tu
taka ogromna niespodzianka dla całej ro-

Brawurowy występ małego Mikołaja wprawił w zachwyt jurorów konkursu

dziny. Bardzo się cieszymy
z tej wygranej Mikołaja –
podkreśla pani Izabela.
W tegorocznej edycji
konkursu „Po naszymu,
czyli po śląsku” wzięło
udział około stu osób.
Ich umiejętności pięknego władania gwarą oceniało w jury, w którym
tradycyjnie zasiedli prof.
Dorota Simonides, prof. Jan
Miodek i ks. Jerzy Szymik.
– W miarę rozrastania się
konkursu podnosiła się poprzeczka. Uczestnicy mówili od
siebie, a nie tylko podpierali
się czyimś tekstem. Opowiadali o sprawach, które bolą,
o skrywanych uczuciach.
Często były to monologi
intymne, których nigdy nie
obwieściliby w domu, przed
najbliższą rodziną, ale tu
chcieli się z nami tym podzielić – mówi związana od
ponad 40 lat z radiem Katowice senator Maria Pańczyk-Pozdziej, pomysłodawczyni i organizatorka konkursu.
Prof. Dorota Simonides podkreśla,
jak bardzo ważna w przypadku
gwary jest tradycja. – Pielęgnujemy przede wszystkim to, co wynosimy z domu. Tradycje naszych przodków to nasza
tożsamość. Gwara jest

nośnikiem tych tradycji – mówi prof. Dorota Simonides. „Po naszymu, czyli po śląsku”
to znakomity przekrój śląskiej gwary:
opolskiej, cieszyńskiej, rybnickiej
i wielu innych jej odmian. – Jak
jo wcześniej w eliminacjach słyszoł na konferencji prasowej na
co wszystko jury zwraco uwaga,
to jo se tak pomyśloł: chopie, co
ty tu robisz? Wygrana? Jeszcze
to do mnie nie dotarło – opowiadał po ogłoszeniu wyników Jerzy Kiolbasa z Rudy
Śląskiej, który zdobył tytuł
Ślązaka Roku 2012. Serce
jury zdobył nie tylko barwną opowieścią o karczmie
piwnej, ale również tym, że
spontanicznie i zręcznie potrafił
podtrzymać rozmowę z zadającymi mu pytania jurorami.
Podczas finałowej gali wręczono także tytuł Honorowego
Ślązaka Roku. Otrzymał go dr
Józef Musioł, sędzia Sądu Najwyższego. – Otrzymałem w życiu wiele wyróżnień, ale to
będzie zajmować szczególne
miejsce w moim sercu – podkreślał Józef Musioł. Dotychczas tytuł Honorowego Ślązaka Roku otrzymali m.in. prof.
Marian Zembala, prof. Jerzy
Buzek, prof. Jan Miodek, abp
Damian Zimoń oraz prof. Dorota
Simonides. 
MM
4-latek w ogóle nie miał tremy
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Niezwykłe wspomnienia zakonnika, który zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na pamiętne konklawe

Papież nazywał mnie winowajcą
Kiedy w październiku 1978 roku brat Marian Markiewicz jechał z kardynałem Karolem Wojtyłą na zaplanowane w Rzymie konklawe, nie miał pojęcia, że w samochodzie wiezie przyszłego papieża. Ta wyjątkowa podróż sprawiła
jednak, że skromny zakonnik zyskał w ustach Ojca
Świętego nietypowy przydomek. – Przez lata żarto-

Papież darzył zakonnika ogromną sympatią

Brat Marian Markiewicz należy do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, którego
członkowie, nie przyjmując święceń kapłańskich, pracują w diecezjach w Polsce i w Rzymie, m.in. jako furtianie, zakrystianie, bibliotekarze lub kierowcy. Zakonnik przez wiele
lat był właśnie kierowcą. W 1978 r. pracował
w Rzymie.
– W krótkim czasie dwa razy miałem okazję
odbierać kardynała Karola Wojtyłę z rzymskiego lotniska. Pierwszy raz w sierpniu, gdy
przyleciał na konklawe po śmierci papieża
Pawła VI. Drugi raz w październiku, gdy po
trwającym zaledwie 33 dni pontyfikacie
zmarł papież Jan Paweł I i trzeba było zwołać kolejne konklawe – wspomina brat Marian. – Znałem już wtedy księdza kardynała
z wcześniejszych spotkań, ale tamtego jesiennego dnia początkowo nie poznałem go
na lotnisku. Zawsze uśmiechnięty i otwarty, tym razem był skupiony, zamyślony.
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foto: Jerzy Przybysz

Wyglądało, jakby
coś już wtedy
przeczuwał... –
dodaje zakonnik.
W dniu rozpoczęcia konklawe brat
Marian zawiózł rzeczy
Karola Wojtyły do pokoju w Watykanie, położonym
tuż pod apartamentami papieskimi.
– Pojechaliśmy jeszcze do kliniki Gemelli,
by odwiedzić kardynała Andrzeja Deskura,
przyjaciela kardynała Wojtyły, który nagle
zachorował. Do Watykanu wpadliśmy na
kilka minut przed zamknięciem słynnej Spiżowej Bramy – wspomina brat Marian.
Zakonnik nigdy nie zapomni chwili poprzedzającej rozpoczęcie konklawe, gdy Karol
Wojtyła poprosił go o... obcięcie włosów.
– Stwierdził, że musi tam jakoś wyglądać –
uśmiecha się brat Marian. – Postanowiłem
te włosy wtedy zachować. Mam je do dziś.
To teraz prawdziwe relikwie – podkreśla
brat Marian.

Brat Marian zachował włosy papieża

Eksplozja radości
Brat Marian był akurat w jadalni Papieskiego Kolegium Polskiego, gdy nad Watykanem
pojawił się biały dym oznaczający wybór nowego papieża. – Gdy w telewizji usłyszałem
nazwisko Karola Wojtyły, zaczął się prawdziwy szał radości. Przerzuciłem sobie przez
ramię jednego ze studentów i biegałem wokół sali telewizyjnej – opowiada zakonnik.
Następnego dnia wieczorem brat Marian

foto: archiwum brata Mariana Markiewicza

foto: archiwum brata Mariana Markiewicza

wał później, że to przeze mnie został papieżem, bo
zawiozłem go na konklawe. Nazywał mnie winowajcą – uśmiecha się brat Marian.

Tym samochodem zakonnik zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na konklawe
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Bat Marian towarzyszył Ojcu Świętemu podczas wszystkich pielgrzymek do Polski

transportem rzeczy potrzebnych przy kolejnych nabożeństwach.
– Często stałem podczas mszy za ołtarzem,
najbliżej jak się dało, a obok mnie stała
ogromna skrzynia-apteczka, w której były
przedmioty niezbędne do niesienia pierwszej pomocy. Sam ją musiałem przygotować, pilnować i przenosić w kolejne miejsca.
To było bardzo odpowiedzialne zadanie,
ale jakże przyjemne – uśmiecha się brat
Marian. – Podczas jednej z wizyt stałem za
prezydentem Lechem Wałęsą i jego żoną.
W pewnym momencie rząd oficjeli jakoś się
rozsunął i znalazłem się na widoku. Ojciec
Święty popatrzył, uśmiechnął się i wskazując na mnie palcem powiedział: „A tego to
ja znam. To ten winowajca, co mnie zawiózł
na konklawe i zostawił”. I tak już zostałem
winowajcą – rozkłada ręce zakonnik.

foto: Jerzy Przybysz

miał zawieźć do Watykanu bagaże nowo
wybranego papieża. Towarzyszył mu ks.
Stanisław Dziwisz. – Ubrany w białe szaty Ojciec Święty klęczał w kaplicy. To było
niesamowite przeżycie. Z wrażenia padłem
na kolana. Gdy po chwili podeszliśmy bliżej, przywitałem się słowami „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Papież
odpowiedział „Na wieki wieków”, a po
chwili dodał po góralsku „A cóz to sie tak
po nocy tłucecie? Jak zeście przyszli, to
chodźcie. Może razem jakoś w tej chałupie nie zginiemy” – śmieje się brat Marian.
Zwiedzając papieskie pomieszczenia, znaleźli się m.in. w bibliotece. – Ojciec Święty na
chwilę się zasępił i powiedział: „Mój Boże, kiedy ja to przeczytam?” – opowiada zakonnik.
W pierwszych tygodniach po wyborze Jana
Pawła II brat Marian często pojawiał się
w apartamentach papieskich. Zawoził tam
biskupów z Polski. Potem większość obowiązków dotyczących Ojca Świętego przejęła
służba watykańska, a zakonnik zajął się kontaktami między pielgrzymami z Polski a Ojcem Świętym. Informował m.in. księdza Stanisława Dziwisza kto przyjechał, kto pragnie
uzyskać zbiorową lub prywatną audiencję.
Po powrocie do kraju w 1982 r. Marian Markiewicz nie stracił kontaktu z Janem Pawłem
II. Brał udział we wszystkich jego polskich
pielgrzymkach. Miał zarówno rządową, jak
i watykańską przepustkę do przebywania
w strefie zero. Był swoistym pośrednikiem
między służbami porządkowymi Polski
i państwa watykańskiego. Do jego obowiązków należało też zabezpieczanie bagażu
samego papieża i jego współpracowników,
by trafił on do miejsca noclegu. Zajmował
się gromadzeniem i przekazywaniem do
Rzymu pamiątek i darów dla papieża oraz

foto: archiwum brata Mariana Markiewicza
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Zakonnik spotkał się z uczniami SP nr 15

foto: Jerzy Przybysz

Papieskie relikwie w Józefie

Przy tym ołtarzu w kościele św. Józefa można podziwiać papieskie relikwie

Brat Marian Markiewicz przyjechał niedawno do Zabrza na zaproszenie księdza Józefa
Dorosza, proboszcza parafii św. Józefa. Tu
mają być bowiem złożone relikwie polskiego papieża.
– O tym, że brat Markiewicz ma relikwie papieża, dowiedziałem się w jednym z domów
zakonnych w Częstochowie. Skontaktowałem się z nim i doszło do spotkania. Relikwiami pierwszego stopnia są części ciała świętego. Rzeczy, których używał na co dzień, to
relikwie drugiego stopnia. Włosy to część
ciała, więc nasze relikwie są bardzo cenne.
Bardzo nas cieszy, że spoczną w naszym kościele obok ołtarza z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. Wizerunek wykonał
dla nas doktorant Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu Michał Staszczak. Teraz tylko
trzeba tam umieścić nasze relikwie – podsumowuje ksiądz Józef Dorosz. 
WG
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podsumowujemy rok
Skutecznie pozyskujemy środki, by realizować nasze plany i marzenia

Możemy być z Zabrza dumni
O budżecie, inwestycjach i rozwoju Zabrza rozmawiamy z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydent miasta
Wystarczy pospacerować po Zabrzu, by
zobaczyć, że nasze miasto ciągle się zmienia. W kolejnych budżetach coraz większą
pozycję stanowią inwestycje. Skąd taka
tendencja?
Bez inwestowania trudno byłoby mówić
o intensywnym rozwoju miasta. Dlatego, przygotowując każdy kolejny budżet,
staramy się wygospodarować na ten cel
jak najwięcej środków. W 2011 roku na
inwestycje przeznaczyliśmy prawie sto
milionów złotych. W 2012 roku była to
już kwota ponad 266 milionów złotych.
Budżet Zabrza na 2012 rok po raz pierwszy
od lat, zamiast deficytu, przewiduje aż 2-milionową nadwyżkę. O prawie 30 procent
wyższy niż rok wcześniej jest prognozowany
poziom dochodów miasta. Zgodnie z przyjętym planem wyniosą one nieco ponad 843
miliony złotych. To efekt dotacji na inwestycje z Unii Europejskiej oraz wzrostu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych
jest od kilku lat bardzo mocną stroną Zabrza.
Tylko na realizację drugiego etapu poprawy
gospodarki wodno-ściekowej zdobyliśmy
z unijnego Funduszu Spójności prawie 105
milionów złotych. Ponad 40 milionów złotych
to dofinansowanie rekultywacji zdegradowanych terenów wzdłuż Bytomki. Drugie tyle
stanowi dofinansowanie na stworzenie Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Dzięki unijnemu wsparciu
wyremontowaliśmy dla Politechniki Śląskiej
budynek dawnych koszar, przygotowaliśmy
nową siedzibę Filharmonii Zabrzańskiej czy
zbudowaliśmy drogę dostępową do specjalnej strefy ekonomicznej. Tak wymieniać można by długo. Nasze miasto zmienia się też
dzięki wielu inwestycjom realizowanym przez
prywatnych inwestorów i inne instytucje.
Kierowcy, nie tylko z Zabrza, odliczają już
czas do otwarcia kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Ale komunikacyjny
kręgosłup miasta to nie tylko „średnicówka”. Co z budową i remontami innych dróg?
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej jest
w tej chwili priorytetem. To inwestycja niezwykle ważna nie tylko dla miasta, ale i całego regionu. Z naszego gminnego budżetu
musieliśmy dołożyć do niej już ponad 35
milionów złotych. Gdybyśmy w tym samym
czasie zaczęli remontować główne arterie
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miasta, bądź budować nowe drogi, to Zabrze
by się całkiem zakorkowało. Gotowy jest już
plan przebudowy nawierzchni ulicy Piłsudskiego. Te prace mają ruszyć w 2013 roku.
Dopiero po jej wyremontowaniu przystąpimy do dalszej budowy ulicy Nowopaderewskiego. Uzyskaliśmy już wymagane przepisami decyzje środowiskowe dla całego odcinka
drogi, od Drogowej Trasy Średnicowej do autostrady A4. Częściowo gotowy jest projekt
budowlany, a w najbliższym czasie Miejski
Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
wystąpi o dodatkowe zewnętrzne środki na
tę inwestycję. Wiele dróg jest remontowanych przy okazji innej inwestycji, jaką jest po-

Wspomniała Pani o budowie nowego kompleksu turystycznego. Tymczasem jeszcze
kilka lat temu do wizji Zabrza jako miasta
przyciągającego turystów wiele osób podchodziło bardzo sceptycznie...
Tak dokładnie było. Ale jak widać, precyzyjnie określony cel oraz determinacja
i konsekwencja w jego realizacji prowadzą
do sukcesu. O Zabrzu jako mieście turystyki przemysłowej jest już głośno nie tylko
w Polsce, ale i daleko poza jej granicami.
Kopalnia „Guido” została udostępniona do
ruchu turystycznego nieco ponad pięć lat
temu, a już odwiedziło ją ogółem około
400 tysięcy osób. Tylko w 2012 roku turystów było ponad sto tysięcy. To pokazuje,
że zainteresowanie turystyką przemysłową
jest ogromne, a my z pewnością nie powiedzieliśmy w tej dziedzinie ostatniego słowa.
Właśnie. Wyobraźnię wielu osób rozbudza
już perspektywa zejścia do Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Jak postępują
prace nad udostępnieniem jej turystom?
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna będzie
największą atrakcją tworzonego w Zabrzu
Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej
i Turystyki Przemysłowej. Wartość projektu
sięga 70 milionów złotych, a na jego realizację, jak wspomniałam, pozyskaliśmy ponad
40 milionów złotych unijnego dofinansowania. Gotowe są już obiekt obsługi ruchu turystycznego oraz replika wylotu sztolni przy

„Gdy objęłam prezydenturę sześć lat temu,
w budżecie miasta zabezpieczonych było
na inwestycje 37 milionów złotych. Od tego czasu
ich łączna wartość znacznie przekroczyła miliard!”
prawa gospodarki wodno-ściekowej. Tylko w
ramach drugiego etapu tego projektu miasto
przeznacza na odtworzenie nawierzchni ulic
i chodników ponad 37 milionów złotych.
Zdaję sobie sprawę, jak ważna dla mieszkańców jest komunikacja. Też chciałabym, by
wszystkie nasze drogowe bolączki zniknęły
szybko i sprawnie. Ale gmina prowadzi wiele
inwestycji. Gdy objęłam prezydenturę sześć
lat temu, w budżecie miasta zabezpieczonych
było na inwestycje 37 milionów złotych. Od
tego czasu ich łączna wartość znacznie przekroczyła miliard!
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ulicy Miarki. Trwają podziemne prace związane z udrożnieniem i zabezpieczeniem sztolni.
Otwarcie kompleksu, który będzie unikatem
w skali europejskiej, planujemy na 2014 rok.
Łączna wartość wszystkich zabrzańskich projektów związanych z rewitalizacją obiektów
poprzemysłowych sięga 120 milionów.
Udostępnienie zwiedzającym sztolni sprawi, że Zabrze będzie odwiedzać jeszcze
więcej turystów. Jak zatem wyglądają prace nad stworzeniem w naszym mieście
centrum przesiadkowego?

podsumowujemy rok
W listopadzie 2011 roku podpisaliśmy z Grupą PKP umowę na budowę nowoczesnego
centrum przesiadkowego. Inwestycję tę planujemy zrealizować w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Obecnie szukamy
możliwości pozyskania dofinansowania
przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych, między innymi Unii Europejskiej i Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego. Trwają rozmowy
z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi wspólną budową. Stworzenie centrum
przesiadkowego to bardzo skomplikowany
projekt, który wymaga współpracy wielu podmiotów. Ta inwestycja bez wątpienia zmieni
oblicze centrum Zabrza i jesteśmy zdeterminowani w doprowadzeniu jej do końca.
Na razie odświeżony został istniejący budynek dworca. Gmach ma nową elewację,
odnowione zostały główny hol i prowadzący
na peron tunel. Przeprowadzenie prac było
możliwe dzięki wydzierżawieniu dworca
przez gminę.
Sporą pozycję w wydatkach miasta stanowią nakłady na oświatę...
Oświata to największa pozycja gminnych
wydatków. Średnio co trzecia złotówka
z budżetu jest wydawana na ten właśnie
cel. Ale na inwestowaniu w młodego człowieka nie wolno oszczędzać. Zabrze stawia
na dobrą edukację na każdym poziomie. By
zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach,
w już istniejących placówkach tworzone
są dodatkowe oddziały. Rozpoczęliśmy
budowę nowego przedszkola przy ulicy Lipowej w Mikulczycach. Jesienią do użytku
został przekazany nowy żłobek. Prowadzimy zakrojony na szeroką skalę program
termomodernizacji szkół i przedszkoli.
Jednocześnie Zabrze staje się coraz bardziej prężnym ośrodkiem akademickim.
To nasze miasto jest kolebką Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, który w 2013
roku będzie obchodzić jubileusz 65-lecia
istnienia. W kampusie uczelni w Rokitnicy,
w ramach projektu „Śląska BIO-FARMA”,
powstała najnowocześniejsza w Polsce
pracownia umożliwiająca badania nad nowymi lekami.
Od kilkunastu lat w naszym mieście działa
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a od tego roku akademickiego dołączył do niego niezwykle przyszłościowy Wydział Inżynierii Biomedycznej.
Ściągnęliśmy do Zabrza Akademię Wychowania Fizycznego, a kilka miesięcy temu
swój najmłodszy wydział, kształcący między innymi dziennikarzy i filmowców, uruchomiła u nas Wyższa Szkoła Techniczna.
W Zabrzu działają również prestiżowe instytuty badawcze. Unikatowe w skali Europy Centrum Nowoczesnych Technologii
Węglowych uruchomił niedawno Instytut

Chemicznej Przeróbki Węgla. Kolejne innowacyjne urządzenia pomagające lekarzom
w skutecznej diagnostyce i leczeniu powstają w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej czy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

BUDŻET W LICZBACH

Skoro jesteśmy przy tematyce medycznej – patrząc na funkcjonujące w mieście
placówki medyczne można chyba zaryzykować stwierdzenie, że jeśli chorować, to
tylko w Zabrzu?
Obyśmy nie musieli się o tym nigdy przekonywać. Ale rzeczywiście, pod tym względem
możemy czuć się bezpieczni. Regularnie słyszymy o kolejnych barierach w medycynie
pokonywanych przez lekarzy ze Śląskiego
Centrum Chorób Serca. W ośrodku uruchomiony został niedawno nowy pawilon, a już
trwają przygotowania do budowy kolejnego.
Inwestujemy w wyposażenie i unowocześnianie Szpitala Miejskiego w Biskupicach.
Nowe pracownie powstały w Szpitalu Klinicznym nr 3, który należy do krajowej czołówki
w leczeniu chorób płuc. Mamy też w mieście
znakomitą neurologię czy ortopedię.
Jedną z rozpoczętych w ostatnim czasie
inwestycji była budowa krytej pływalni na
osiedlu Kopernika. Możemy być spokojni,
że ten kompleks powstanie?
Finansowanie tej inwestycji jest w pełni
zabezpieczone. Domyślam się, że mieszkańców niepokoi wstrzymanie prac budowlanych. Niestety, na rynku krajowym wiele
firm branży budowlanej ma problemy i pech
chciał, że odbiło się to na naszym basenie.
W tej chwili trzeba wykonać szereg administracyjnych działań, by prace dokończyła
inna firma. Szacujemy, że opóźnienie wyniesie 6-8 miesięcy.
A dla nowego stadionu kryzys nie stanowi
zagrożenia?
W połowie roku z uwagą śledziliśmy sytuację, w jakiej znalazł się generalny wykonawca stadionu. Choć tempo prowadzonych
prac wyraźnie wtedy spadło, budowa nigdy
nie została przerwana. Aktualnie widzimy,
jak powstają kolejne elementy obiektu.
Nowoczesny stadion, który budujemy, to
największa pod względem kubaturowym
inwestycja w powojennej historii Zabrza.
Będzie to obiekt bezpieczny, na który bez
obaw będą mogły przychodzić całe rodziny.
Ale nasze założenia są takie, by Stadion im.
Ernesta Pohla był nie tylko areną sportową.
Nasz obiekt i położone wokół niego tereny
stworzą bardzo atrakcyjną ofertę dla inwestorów i przyczynią się do zmiany wizerunku tej części miasta.
Za nami półmetek tej kadencji samorządu.
Wcześniej świętowaliśmy 90-lecie nadania

Zabrzu praw miejskich. Jak oceniłaby Pani
kondycję naszego 90-latka?
Zabrzu z pewnością bliżej do tryskającego energią nastolatka niż seniora. Mamy
teatr, filharmonię i znakomitą scenę koncertową, jaką jest Dom Muzyki i Tańca.
Konsekwentnie dbamy o nasze dziedzictwo, czego wyrazem są ciągły rozwój kopalni „Guido” i prace nad udostępnieniem
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Ostatnie lata to okres ważnych przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym.
Wkroczyliśmy w drugi etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej. To największa
inwestycja w historii miasta. Jej łączna
wartość sięga 800 milionów złotych. Trwa
budowa kolejnego fragmentu DTŚ. Rozwijamy położone w naszym mieście tereny
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W Zabrzu prężnie działają szkoły wyższe
oraz prestiżowe ośrodki naukowo-badawcze. To wszystko sprawia, że nasze miasto
jest rozpoznawalne i coraz częściej stawiane
jako przykład ośrodka przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom. Wystarczy
wspomnieć, że Zabrze już po raz trzeci z rzędu znalazło się wśród powiatów grodzkich
na pierwszym miejscu rankingu inwestycyjnego przygotowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Otrzymaliśmy tytuł „Lidera wykorzystywania
funduszy unijnych”, a w rankingu tygodnika
„Newsweek” Zabrze zostało określone jako
„strefa wzrostu”. Uważam, że możemy być
z Zabrza dumni. Rozmawiał: Igor Cieślicki
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podsumowujemy rok
Ostatnie dwanaście miesięcy obfitowało w wydarzenia niezwykle ważne dla miasta i jego mieszkańców

Tak minął rok 2012

Styczeń

W Zabrzu gościł przewodniczący Komisji
Europejskiej José Manuel Barroso. Podczas
gali w Domu Muzyki i Tańca odebrał Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji
przyznany mu przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Ruszył program „Rodzina na
5+” gwarantujący szereg zniżek rodzinom
wielodzietnym. Po remoncie otwarta została rozbudowana Galeria Café Silesia.

„Tarzan”
zainaugurował
także V edycję Metropolitalnego
Święta
R o -

wykonywana u tak młodych pacjentów.
Prezydent miasta podpisała umowę
z pierwszym inwestorem w nowej
części specjalnej strefy ekonomicznej. Szkoła Plastyczna obchodziła 15. urodziny.

Kwiecień

W Mikulczycach została otwarta gruntownie zmodernizowana Stacja Uzdatniania
Wody „Leśna”. Dzięki zastosowaniu nowego procesu technologicznego udało się
diametralnie zredukować ilość wykorzystywanych środków chemicznych, a dostarczana mieszkańcom woda jest smaczniejsza. Prejuce Nakoulma strzelił dla Górnika
bramkę uznaną za najpiękniejszy gol świata tygodnia.

Marzec
Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca po raz pierwszy w Polsce przeszczepili płuca nastolatkom: 14-letniej Marcie
i 17-letniemu Michałowi. Nigdy wcześniej
transplantacja tych narządów nie była
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Ruszyła budowa nowej
siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zabrze
otrzymało 40 mln zł unijnej
dotacji na rekultywację brzegów Bytomki. W efekcie dawny
blask odzyska osiem obszarów
o łącznej powierzchni prawie 180
hektarów.

Maj

foto: Bogusław Makar

foto: Dariusz Hermiersz

Luty

Na scenie Domu Muzyki i Tańca odbyła się
premiera polskiej wersji musicalu „Tarzan”.
Niezwykle efektowna produkcja to efekt
współpracy samorządów Gliwic i Zabrza.
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dziny.
W naszym
mieście po raz
kolejny odbyły się
międzynarodowe targi turystyki przemysłowej.

Czerwiec
Ruszyła budowa kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Będzie on miał 2,95
km długości i poprowadzi od węzła

podsumowujemy rok

Październik

z ul. gen. de Gaulle'a do
granicy z Gliwicami.
Swoje 5. urodziny obcho-

elewację, odnowione zostały hol i tunel
prowadzący na peron. Nowe oblicze zaprezentowała Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego w Biskupicach. Koncert Oddziału
Zamkniętego rozpoczął kolejną edycję
Muzycznego Lata.

Sierpień

Działalność w naszym mieście zainaugurował Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W kopalni „Guido” udostępniono turystom podwieszaną kolejkę.
To jedyna taka atrakcja w Europie. Ruszyła budowa nowoczesnego osiedla przy ul.
Żywieckiej. Państwowa Szkoła Muzyczna
w Zabrzu obchodziła jubileusz 95-lecia.
Otwarty został nowy most nad Kłodnicą
w Makoszowach.

Zakończyła się budowa
obiektu obsługi ruchu
turystycznego i repliki
wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
przy ul. Miarki. W Mikulczycach dobiegła końca
budowa nowego żłobka.
Drugie urodziny w naszym
mieście obchodziła rowerowa Masa Krytyczna.

Wrzesień

foto: Jerzy Przybysz

Listopad

Przy ul. Park Hutniczy otworzył podwoje
Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
Wyższej Szkoły Technicznej. Zakończył się
remont elewacji hotelu „Monopol”. Ruszyła budowa nowego przedszkola w Mikulczycach. Dzięki porozumieniu samorządu
i Kompanii Węglowej w Zabrzu będą się
kształcić przyszli górnicy.

dziła
Zabytkowa Kopalnia
Węgla Kamiennego
„Guido”. Przygotowane z tej
okazji imprezy były elementem III już
edycji Industriady.

Lipiec
Zakończył się kolejny etap remontu dworca kolejowego. Budynek zyskał nową

Świętowaliśmy 90. rocznicę nadania Zabrzu praw miejskich. Nasze miasto otrzymało swój sztandar, a legendarny piłkarz
Górnika Włodzimierz Lubański odebrał akt
nadania mu honorowego obywatelstwa
Zabrza. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla otwarto unikatowe w skali Europy Centrum Czystych Technologii Węglowych.

foto: Jerzy Przybysz

Grudzień

Rozpoczął się montaż zadaszenia nowego
Stadionu im. Ernesta Pohla przy ul. Roosevelta. Tempa nabrały prace w ramach
II etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Na placu Wolności zapłonęła świąteczna choinka.
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wokół nas
Stypendia premiera i prezydenta dla najlepszych uczniów zabrzańskich szkół

Dają nam powody do dumy
Jest

ich prawie czterdziestu. Cho-

Nasi najzdolniejsi:

dzą do różnych szkół, mają różnorodne zainteresowania i pasje. Łą-

stypendyści premiera

czą ich znakomite wyniki w nauce
oraz sukcesy odnoszone w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. W grudniu najzdolniejsi
uczniowie zabrzańskich szkół odebrali stypendia premiera i prezy-

foto: Igor Cieślicki

Uroczystość wręczenia stypendiów premiera odbyła się 10 grudnia w Miejskim
Ośrodku Kultury. Wyróżnienia przyznano
25 uczniom zabrzańskich szkół. – Bardzo
się cieszę ze stypendium. To prestiżowe
wyróżnienie – mówi Justyna Mirosława Panicz z II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. Dziewczyna może pochwalić się

Podwójny stypendysta Adam Szady

średnią... 5,07. – Włożyłam w naukę wiele
pracy i zaangażowania, ale nie żałuję czasu
spędzonego nad książkami. To zaprocentuje w przyszłości. Stypendium przeznaczę na książki przygotowujące do matury. Te pieniądze z pewnością pomogą mi
w dalszej edukacji – uśmiecha się Justyna.
Stypendium premiera może otrzymać tylko jeden uczeń danej szkoły ponadgimnazjalnej. Musi mieć średnią wynoszącą
co najmniej 4,75 i szczególne uzdolnienia.
Wnioski w sprawie przyznania stypendium
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foto: Igor Cieślicki

dent miasta.

Znakomita biegaczka Antonina Behnke

premiera swojemu najlepszemu uczniowi szkoły składają do kuratorium oświaty.
– W Zabrzu liczba stypendystów prezesa
Rady Ministrów utrzymuje się co roku na
podobnym poziomie – mówi Ewa Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Stypendium
premiera wypłacane jest w dwóch transzach. Jego miesięczna wysokość to 244 zł.
Na 19 grudnia zaplanowano z kolei uroczystość wręczenia stypendiów prezydent
miasta. Otrzyma je piętnastu młodych
zabrzan: pięciu gimnazjalistów, pięciu
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
pięciu studentów.
Laureatem obu stypendiów został w tym
roku Adam Szady z III LO w ZSO nr 11. Zdolny
zabrzanin uczy się w klasie matematycznofizycznej. Jest m.in. dwukrotnym laureatem
wojewódzkich konkursów z matematyki i fizyki, laureatem Śląskiego Konkursu Matematycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Chemii. Zdobył także
wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
Po raz kolejny stypendium prezydenta miasta otrzymała biegaczka długodystansowa
Antonina Behnke, która od lat rozsławia
imię Zabrza na bieżniach kraju i Europy. Jest
m.in. tegoroczną medalistką mistrzostw
Polski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. W tym roku reprezentowała Polskę
w 18. Akademickich Mistrzostwach Świata
w Biegach Przełajowych. Razem z koleżankami zajęła w rywalizacji drużynowej trzecie
miejsce.
MM
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Obywatelskie SPA
„Dowiedz się, co władza może zrobić dla Ciebie, co Ty możesz zrobić
dla siebie i dla innych” – tak brzmi
motto Specjalistycznego Programu Aktywizacji – SPA – DLA OBYWATELA”. Projekt realizowany był
w naszym mieście od 15 czerwca
do 15 grudnia 2012 roku.
Przedsięwzięcie organizowane było przez
Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich Rodzin „Razem” w Zabrzu we współpracy ze Stowarzyszeniem
Integracji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych „Tęcza” w Bycinie.
– Założyliśmy 45-osobową grupę liderską,

która uczestniczyła w warsztatach. Celem
było przygotowanie tych osób do tego, by
w swoich środowiskach mogli aktywizować
innych – mówi Helena Breczko, pełnomocnik
prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. W przedsięwzięciu wzięły udział osoby
w różnym wieku, również niepełnosprawne.
Warsztaty dotyczyły m.in. pisania projektów,
kreowania własnych pomysłów, doradztwa
prawnego i księgowości. Odbyły się Targi
Aktywności Obywatelskiej. – Były okazją
do tego, by osoby zrzeszone w różnych stowarzyszeniach i grupach mogły promować
swoje pasje. Mówiliśmy o zdrowym żywieniu, pielęgniarki przebadały około 150 osób,
u osiemnastu z nich wykryto podwyższony
poziom cukru – mówi Elżbieta Godyń, prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Zabrzu.
W grupie liderskiej znalazł się Henryk Woźniczka z Grupy Samopomocowej „Zabrzan-

ka”. – Mogliśmy skorzystać z doradztwa
prawnego czy porad psychologa. Cieszymy
się, że inne stowarzyszenia podały nam pomocną dłoń – podkreśla Henryk Woźniczka.
– W naszej grupie znalazło się piętnastu
młodych ludzi, którzy między innymi mieli
okazję zwiedzenia warsztatów terapii zajęciowej „Tęcza”. Zobaczyli, jak aktywizują
się osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Studenci chcieliby działać teraz jako wolontariusze – podsumowuje Helena Breczko.

Podczas uroczystości w Teatrze Nowym poznaliśmy laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2012”

Nagrodzeni za pomaganie innym
Za nami kolejna edycja konkursu
„Wolontariusz Roku”. W Teatrze
Nowym

wyróżnienia

odebrały
foto: Jerzy Przybysz

osoby, które łączy chęć niesienia
bezinteresownej pomocy innym.
W tym roku nominacje otrzymało dziesięć
osób i dwie grupy. Laureatów wyłoniła kapituła, w której zasiedli przedstawiciele
Urzędu Miejskiego, Rady Miasta i Centrum
Organizacji Pozarządowych. W kategorii
indywidualnej tytuł „Wolontariusza Roku
2012 ” otrzymali Alicja Chachaj, Alicja PigońWęgiel, Henryk Woźniczka i Ryszard Godyń.
W kategorii grupowej wyróżniona została
Samopomocowa Grupa Wsparcia Polskiego
Towarzystwa Laryngektomowanych.

Alicja Chachaj od 20 lat pomaga osobom
po transplantacji serca. Organizuje biegi,
rajdy rowerowe i warsztaty psychologiczne. Dr Alicja Pigoń-Węgiel, zgłoszona przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Matki Teresy, od 18 lat jest wolontariuszem. Zajmuje się leczeniem chorób
nowotworowych, jest źródłem duchowego
wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Henryk Woźniczka z Grupy Samopomocowej

„Zabrzanka” doceniony został za pomoc
osobom niepełnosprawnym. Z kolei Ryszard
Godyń od 20 lat aktywnie wspiera zabrzański oddział Stowarzyszenia Diabetyków.
Do Samopomocowej Grupy Wsparcia Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych
należą: Małgorzata Jeziorska, Iwona Nowińska, Tomasz Ben, Halina Nowak, Stefania
Kuczowicz i Urszula Dudek. Osoby te wspierają pacjentów po usunięciu krtani.
MM
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Zabrzańska konferencja przyciągnęła sławy chirurgii robotowej z całego świata

Roboty w służbie medycyny
Z udziałem naukowców i lekarzy
z kilku krajów świata w zabrzańskiej
Fundacji

Rozwoju

Kardiochirurgii

odbyła się 7 grudnia jubileuszowa
X Konferencja „Roboty Medyczne
2012”. Spotkanie było doskonałą
okazją do wymiany doświadczeń
i praktycznych uwag na temat stosowania zaawansowanej techniki inży-

– Udało nam się zaprosić największe sławy
zajmujące się obecnie
telemedycyną i telerobotyką. Na wielu uczelniach pojawiły się już
takie kierunki. Trzeba
pamiętać, że inspiracja wyszła właśnie z Zabrza. Bardzo przydatne okazały się nasze warsztaty, których
uczestnicy mogli obejrzeć między innymi
transmitowane na żywo operacje czy też
odbyć treningi na specjalnie przygotowanych w naszej fundacji fantomach – mówi
dr Zbigniew Nawrat z FRK (na zdjęciu),
twórca słynnego już robota Robin Heart.
W zabrzańskiej konferencji wziął udział
m.in. prof. Kaspar Althoefer z Kings College
w Londynie, szef międzynarodowego projektu Stiff-Flop. Poświęcony jest on pracom
nad stworzeniem inteligentnego, elastycznego manipulatora chirurgicznego, wzorowanego na… ośmiornicy. W pracującej nad
ramieniem robota międzynarodowej grupie
naukowców z Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Izraela i Polski są
także pracownicy FRK.
Do Zabrza przyjechali Mehran Anvari z Kanady – chirurg znany m.in. z wykonania
pierwszej teleoperacji, Richard Satava z
USA – pionier chirurgii robotowej na świecie
oraz jedyny polski kosmonauta Mirosław
Hermaszewski. O doświadczeniach w użyciu robotów medycznych mówili pionierzy
polskiej chirurgii robotowej: prof. Andrzej
Bochenek, prof. Romuald Cichoń i prof.
Wojciech Witkiewicz. Konferencję zorganizowały Międzynarodowe Stowarzyszenie
na rzecz Robotyki Medycznej, FRK, Internetowa Promocja Nauki – INPRONA oraz Śląskie Centrum Chorób Serca. 
WG
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foto: Mariusz Jakubowski / FRK

nieryjnej w działaniach medycznych

W Zabrzu mogliśmy podziwiać najnowsze urządzenia wspierające lekarzy
REKLAMA
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W Zabrzu edukacja proekologiczna prowadzona jest na każdym poziomie nauczania

foto: Miejski Ogród Botaniczny

Od przedszkolaka do seniora

Warsztaty ekologiczne zorganizowane w Miejskim Ogrodzie Botanicznym

Człowiek jest jednym z elementów przyrody. Dlatego musi zdawać
sobie sprawę z odpowiedzialności za stan środowiska. Zwłaszcza
w dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i degradacji środowiska
naturalnego. Coraz większego znaczenia nabierają zatem edukacja
ekologiczna, ochrona przyrody oraz odpowiednia gospodarka odpadami. W procesie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa ważną rolę odgrywa lokalny samorząd.
Podjęcie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska stanowi lokalną inicjatywę
wpisującą się w zobowiązania Polski wynikające z ustaleń Zgromadzenia ONZ z 2002 r.
Ustanowiło ono lata 2005-2014 Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, zwaną
także Dekadą Zmian. Dodatkowo 1 stycznia
2012 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nałożyła ona na gminy m.in. obowiązek prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej.
– Działania podejmowane na rzecz edukacji ekologicznej budują w skali lokalnej
i globalnej odpowiedzialność obywatelską
i uświadamiają mieszkańcom ich prawa
i obowiązki w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki odpadami. Zapewniają dostępność do wiedzy proekologicznej oraz wspierają dążenia do zrozumienia funkcjonowania świata przyrody. Edukacja ekologiczna
powinna służyć rozwijaniu wrażliwości na
problemy środowiska i podnoszeniu świadomości oraz kształtowaniu właściwych postaw, w szczególności dotyczących własnej
aktywności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje – podkreśla wiceprezydent
Zabrza Katarzyna Dzióba.
Kształtowanie właściwej postawy wobec
środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat. Świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy

każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości,
kiedy jest wrażliwy na wszystko, co go
otacza. Proces kształcenia ekologicznego
należy zacząć od przedszkola, aby dziecko
miało świadomość roli, jaką pełni środowisko w jego życiu i kontynuować w następnych etapach nauki tak, by młody człowiek
utrwalił sobie, że ekologia to nie tylko
przedmiot, ale jego życie codzienne i przyszłość jego potomków.

Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Powołano
je właśnie w celu „edukowania” nie tylko
dzieci, ale także dorosłych – dodaje.
Dzieci i młodzież podczas licznych zajęć
i warsztatów zapoznają się z tematyką
środowiska naturalnego, jego ochrony,
gospodarowania odpadami, istniejących
współzależności pomiędzy człowiekiem
a naturą. – Warto dodać, że odbywające
się zajęcia to nie tylko „sucha” teoria, ale
przede wszystkim praktyka. Chodzi bowiem o to, by poruszane tematy utrwaliły się na stałe w głowach młodych ludzi,
uczyły ich właściwego postępowania oraz
zachowań w myśl zasady „czego Jaś się
nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” mówi Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W wielu placówkach prowadzi się segregację
odpadów, zbiórki makulatury, plastikowych
nakrętek, tonerów, baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sporo
przedszkoli i szkół posiada swoje ogródki
przyszkolne. Prace wykonują w nich uczniowie, którzy w efekcie nabywają wiedzę o sadzeniu roślin i ich pielęgnacji. Prowadzone
są zbiórki żywności oraz innych potrzebnych rzeczy dla pupilów ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Biskupicach.
Dzieci i młodzież biorą również udział w licznych akcjach ekologicznych, jak np. „Dzień
Ziemi”, „Sprzątanie świata” czy „Dzień bez
samochodu”. Organizują festyny o charakterze ekologicznym, podczas których sprzedawane są np. wykonane przez uczniów
prace zrobione z odpadów. Uzyskane w ten

„Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż, jeśli myślisz
dziesięć lat naprzód – sadź drzewa,
lecz jeśli myślisz sto lat naprzód – ucz ludzi”
– przysłowie chińskie –
– Zgodnie z tymi założeniami zauważyć
można bardzo silny nacisk na edukację
ekologiczną prowadzoną we wszystkich
zabrzańskich placówkach oświatowych –
zwraca uwagę wiceprezydent Katarzyna
Dzióba. – W Zabrzu edukacja ekologiczna jest prowadzona na każdym poziomie
nauczania, od przedszkola po seniorów,
w ramach uniwersytetu III wieku. Placówki
oświatowe współpracują z Centrum Edukacji Ekologicznej działającym przy Miejskim

sposób pieniądze przeznaczane są na zakup
drzewek czy też organizację wycieczek o tematyce ekologicznej.
– Działania te trzeba powtarzać wielokrotnie
i tak długo, aż będą pojawiały się dowody
na to, że pożądane postawy proekologiczne
i prośrodowiskowe są trwałym elementem
zachowań mieszkańców Zabrza. Edukacja
ekologiczno-informacyjna wymaga aktualizowania wiedzy mieszkańców miasta przez
całe życie.
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Coraz więcej osób rozlicza się z fiskusem za pośrednictwem Internetu

W pantoflach do skarbówki
Niedługo znów będziemy rozliczać się z fiskusem. Warto zastanowić się czy tym razem nie wykorzystać do tego celu Internetu.
Liczba osób korzystających z tej
możliwości wzrasta z roku na rok.
– Wysyłanie deklaracji podatkowych przez
Internet jest najprostszym i najszybszym
sposobem złożenia dokumentu. Można to
zrobić bez wychodzenia z domu. Podatnicy oszczędzają czas, nerwy i pieniądze.
Jednocześnie można wyeliminować
wiele błędów, które popełniają najczęściej podatnicy. Chodzi
o pominięcie jakichś rubryk lub
błędy rachunkowe – mówi Marek

Schuetz z Urzędu Skarbowego w Zabrzu.
Ministerstwo Finansów udostępniło dwie
możliwości złożenia rozliczenia. Pierwsza to
korzystanie z aplikacji e-deklaracje Desktop.
Druga – to wysyłanie formularza bezpośrednio ze strony internetowej przygotowanej
przez resort. Wszystkie informacje można
uzyskać na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Przy podpisywaniu zeznania należy podać
imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL (lub
NIP, jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą), a także kwotę przychodu wykazaną
za rok o dwa lata wcześniej niż ten, w którym składane są deklaracje. Przykładowo, przesyłając e-deklarację
w 2012 roku, należy wskazać
wartość za rok 2010.
– Po wysłaniu dokumentu otrzymuje się
automatycznie generowany numer referencyjny. Nie jest to
jednak dowód
złożenia deklaracji. Jeżeli dok u -

Pięć wirtualnych kroków
1. Wejdź na stronę www.e-deklaracje.
gov.pl Pobierz i zainstaluj aplikację
e-deklaracje Desktop lub wtyczkę (plugin) w przypadku chęci wysyłania bezpośrednio ze strony.
2. Wypełnij odpowiedni formularz.
3. Podpisz go, wpisując kwotę przychodu
wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa
lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje
4. Wyślij dokument.
5. Pobierz i zachowaj urzędowe poświadczenie odbioru UPO.

ment został pozytywnie zweryfikowany
przez system, na jego podstawie można
pobrać tzw. UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru, co potwierdza datę wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji
i jest traktowane na równi z dowodem
nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie
skarbowym – tłumaczy Marek Schuetz.
Z pośrednictwa Internetu można korzystać
nie tylko przy rozliczeniu rocznym, ale również rozliczając się przy zakupie samochodu, ustanowieniu hipoteki lub
składając deklaracje VAT. 
GOR

Unia Europejska wspiera promocję zabrzańskich terenów inwestycyjnych

Miasto otwarte dla inwestorów
Kampania billboardowa czy dotarcie do przedsiębiorców podczas międzynarodowych targów inwestycyjnych to niektóre z działań mających na celu
wypromowanie zabrzańskich terenów inwestycyjnych. Są one podejmowane
dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego.
Działania promocyjne obejmują dziewięć
terenów inwestycyjnych na terenie Zabrza. – Realizacja projektu w znaczącym
stopniu ma się przyczynić do postrzegania Zabrza jako miasta wyróżniającego się
dużym potencjałem gospodarczym, pozytywnie nastawionego na innowacyjność
i rozwój, a przede wszystkim otwartego na
współpracę z inwestorami krajowymi i zagranicznymi – podkreśla Aleksandra Wayda,
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naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Stereotypowy wizerunek Zabrza jako miasta przemysłu ciężkiego ulega stopniowemu
przeobrażeniu. Miasto, również dzięki omawianemu projektowi, ukazuje się jako miejsce działania znanych i cenionych ośrodków
naukowych oraz miejsce rozwoju turystyki
przemysłowej. Do tego dochodzi fakt doskonałego położenia na skrzyżowaniu waż-
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nych szlaków komunikacyjnych – dodaje.
Projekt obejmuje przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanię reklamową
oraz uczestnictwo w wydarzeniach targowych. Działania te mają się przyczynić do
wzrostu zainteresowania ofertą inwestycyjną Zabrza, wzrostu wartości inwestycji
w mieście i w regionie, zmniejszenia stopy
bezrobocia w mieście, wzrostu konkurencyjności gospodarki lokalnej oraz poprawy
sytuacji demograficznej.

GOR
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Tramwaje Śląskie modernizują tabor i zapowiadają remonty torowisk w Zabrzu

foto: UM Zabrze

Lepszymi wagonami po nowych torach

Jeden ze zmodernizowanych tramwajów został w grudniu zaprezentowany w Zabrzu

Prawie sześć kilometrów torowisk zamierza w najbliższym czasie wyremontować w Zabrzu spółka Tramwaje Śląskie. Po nowych szynach pasażerowie mają jeździć zmodernizowanymi tramwajami. Do końca 2014
roku na trasy ma ich wyjechać 75.
Wiosną drogowcy mają się pojawić na ulicach 3 Maja oraz Wolności w Maciejowie.
Szefowie Tramwajów Śląskich zapowiada-

ją, że wykonane tu nowe torowiska będą
bardzo nowoczesne, a po nowych szynach
wagony będą mknąć cicho i nie będą ko-

łysać się na boki. – Wszystkie nowe szyny
będą w otulinie z tłumiących hałas profili
gumowych. Taka technologia zastosowana
jest już na ulicach 1 Maja i Gliwickiej w Katowicach – tłumaczy Andrzej Bywalec, dyrektor inwestycyjny w Tramwajach Śląskich.
W Zabrzu odnowionych ma być około 6 km
torowisk. Łącznie, w kilku miastach aglomeracji, remonty mają objąć 46 km tras.
Remonty będą się wiązały z utrudnieniami
w ruchu. Tramwaje będą kursowały bez
zmian w rozkładzie, ale po jednym torze.
– Będziemy się starać, aby ruch tramwajowy na remontowanych odcinkach zachować, bo jego wstrzymanie zawsze powoduje spore uciążliwości dla pasażerów
– mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki.
W grudniu w Zabrzu zaprezentowany został jeden ze zmodernizowanych w ostatnim czasie popularnych tramwajów 105N.
W naszym mieście kursują one na liniach
4 i 5. Do końca 2014 roku spółka zamierza
przeprowadzić lifting 75 tramwajów tego
typu. Remonty mają objąć zewnętrzne elementy wagonów oraz poprawić ich sprawność techniczną. 

MM
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Po dwóch latach iście benedyktyńskiej pracy powstała makieta zabrzańskiej sali koncertowej

Dom(ek) Muzyki i Tańca
ginału, wydaje się, że na oświetlonej

miniaturowymi

reflektorami

scenie lada moment pojawi się mikroskopijna wersja Katie Melua czy
zespołu Scorpions. Przygotowana
przez Michała Surmiaka, studenta
Politechniki Śląskiej, makieta Domu
Muzyki i Tańca w najdrobniejszych
szczegółach jest wierna oryginałowi.
A ściągany dach, w przeciwieństwie
foto: Igor Cieślicki

do Stadionu Narodowego, w każdej
chwili można z powrotem zasunąć.
Michał Surmiak nie kryje dumy z makiety

Michał Surmiak. – Du budowy używałem
głównie różnej grubości kartonu, z którego wycinałem poszczególne elementy.
Trudności pojawiały się na każdym etapie. Już chciałem przyklejać krzesła, kiedy
okazało się, że są za cienkie i się rozlatują.
Innym razem klej okazał się zły – dodaje.
Najpoważniejsza chwila zwątpienia pojawiła się, gdy gotowa już w dużej mierze makieta spadła podczas przewożenia
w windzie. Część elementów spadła do
szybu. Nie brakowało też innych kłopotów.
– Któregoś dnia padł mi komputer i straciłem wszystkie dane, które miałem na twardym dysku. Musiałem od nowa wszystko
mierzyć. Ale stwierdziłem, że jak już zacząłem, to skończę – podkreśla Michał.

foto: Igor Cieślicki

– W Domu Muzyki i Tańca byłem po raz
pierwszy wiosną 2010 roku. Podczas imprezy Politechniki Śląskiej był wtedy
wystawiany musical „Hello Dolly”. Ten
budynek jest super. Od razu mnie zafascynował – opowiada Michał Surmiak z Gliwic, student V roku Wydziału Górnictwa
i Geologii Politechniki Śląskiej. – Zbliżały
się wakacje i szukałem akurat jakiegoś
zajęcia na lato. Pomyślałem, że zbuduję
makietę Domu Muzyki i Tańca – dodaje.
Michał wcześniej wykonał dwie makiety:
jednorodzinnego domku i studia, w którym
kręcone są odcinki „Tańca z gwiazdami”.
„Śląska kongresowa” była jednak o wiele
poważniejszym wyzwaniem. – Kilkanaście
razy odwiedziłem DMiT z taśmą mierniczą
i aparatem fotograficznym. Korzystałem
też z planów technicznych. Tak zebrałem
niezbędne do budowy makiety
dane – tłumaczy
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W końcu, po dwóch latach pracy, Dom Muzyki i Tańca w wersji mini był gotowy. – Początkowo chciałem zostawić go u siebie w domu,
ale potem pomyślałem, że warto byłoby
makietę wyeksponować w Domu Muzyki
i Tańca. Trochę żal oddawać, ale dzięki temu
model będzie mogło zobaczyć bardzo dużo
ludzi. A to ważne. Z duszą na ramieniu wiozłem makietę do Zabrza, bo bałem się, żeby
po drodze nic się z nią nie stało. Włożyłem
w tę budowę tyle serca, że chyba dostałbym
wtedy jakiegoś ataku – wzdycha Michał.
Efektowna, podświetlana makieta została
już wyeksponowana w holu Domu Muzyki
i Tańca. A Michał, choć o architekturze czy
budownictwie na razie nie myśli, przyznaje, że miniaturowy DMiT może się okazać
pomocny również na jego kierunku. – Może
uda się wykorzystać makietę do przygotowania pracy z dziedziny geodezji – podsumowuje Michał Surmiak. 
GOR
Model można zobaczyć w holu DMiT-u

foto: Igor Cieślicki

Choć jest sto razy mniejszy od ory-

wokół nas
Za nami Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Rok Seniora podsumowany

W hali MOSiR-u spotkało się w grudniu półtora tysiąca seniorów

Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznych działań

Jego obchody oficjalnie zainaugurowano podczas trwających na przełomie
marca i kwietnia Dni Papieskich. Podsumowano – podczas świątecznego
spotkania w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Za nami Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
W hali MOSiR-u spotkało się na początku
grudnia ponad półtora tysiąca seniorów
zrzeszonych w różnych organizacjach i stowarzyszeniach. – Zapisałam się do Związku Emerytów, żeby mieć kontakt z ludźmi.
Związek prowadzi szeroką działalność,
podejmuje różne ciekawe inicjatywy, organizowane są na przykład zagraniczne

wycieczki. Zawsze bardzo się cieszę na nasze spotkania – uśmiecha się Maria Pełka.
Podobnego zdania jest Stanisława Kuczewska ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Osiedla Janek.
– Teraz ludzie często są zamknięci w sobie,
nie potrafią się otworzyć. Organizowane
spotkania są w pewnym sensie wyjściem

naprzeciw tej nieśmiałości. To cenna inicjatywa – podkreśla pani Stanisława.
W naszym mieście działa kilkanaście kół
skupiających emerytów i rencistów. Podejmowane w ciągu minionych dwunastu
miesięcy inicjatywy miały pokazać i uświadomić młodszym, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają starsi ludzie i jak
istotny jest ich udział w życiu publicznym.
Ustanowienie roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej miało również
na celu zwrócenie uwagi na potrzeby społeczne osób starszych. 
MM
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lekcja historii
Stulecie kina „Roma” to okazja do przypomnienia dziejów zabrzańskiej kinematografii

Przed srebrnym ekranem

foto: Muzeum Miejskie

Z prawdziwego zdarzenia

Kino „Lichtspielhaus” w 1913 roku.

Początki działalności stałych kin w Zabrzu związane są z postacią Johanna Poralli vel Jana Porałły. Urodził się on 7 kwietnia 1872 r. w (Starym?) Zabrzu jako syn mistrza rzeźniczego Karla Poralli i Antonii z domu
Schydlo. Początkowo poświęcił się kontynuowaniu rodzinnych tradycji.

30

fenigów. Nowy przybytek cieszył się takim powodzeniem, że do 12 lipca 1907 r. odwiedziło
go ponad 110 tysięcy widzów, co daje ponad
tysiąc osób dziennie.
Johann Poralla otworzył w Zabrzu jeszcze dwa
inne kina „Grand Kinematograph”. Pierwsze
z nich działało od 22 grudnia 1907 r. w kamienicy przy ul. 3 Maja 31 i zakończyło żywot na

foto: Muzeum Miejskie

Johann Poralla co najmniej od stycznia 1895 r.
był mistrzem rzeźniczym. Mieszkał w tym
czasie przy obecnej ul. Barbary (Barbarastr.).
Rok później otworzył sklep mięsno-wędliniarski w nowo zbudowanym domu Goretzkiego przy ul. 3 Maja 4 (Dorotheenstr.).
W styczniu 1896 r. ożenił się z Marthą Groebner, córką późniejszego burmistrza Strzelec Opolskich, z którą doczekał się trzech
synów i córki. Po śmierci Marthy Poralli,
która zmarła 8 lipca 1906 r. w wieku 36 lat,
w 1907 r. ożenił się z Anną Musiałkowską.
Z czasem kupił parcelę przy ul. 3 Maja 4 i sąsiednią parcelę przy ul. Padlewskiego 1 (Kaniastr.), przy której w 1906 r. postawił trzypiętrową kamienicę. Prawdopodobnie budując
ją, myślał już o urządzeniu na jej parterze
pierwszego w Zabrzu stałego kina. Otworzył
je 30 marca 1907 r. pod szyldem berlińskiej
spółki „Grand Kinematograph”. Pomiędzy
grudniem 1906 a marcem 1907 r. uruchomiła ona cztery inne kina w Bytomiu, Katowicach, Królewskiej Hucie i Gliwicach, których
właścicielem został wkrótce Johann Poralla.
Seanse w kinie zabrzańskim odbywały się codziennie od 16 do 21. Program zmieniany był
raz w tygodniu, a ceny biletów uzależnione
były od jakości miejsca i wynosiły od 20 do
50 fenigów. Dzieci płaciły za wstęp jedynie 10

Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się
istniejące kina (również te, otwierane przez
konkurencję), zachęciło Johanna Porallę do
wybudowania kina z prawdziwego zdarzenia, nazwanego „Lichtspielhaus”. Projekt
kina powstał we współpracy budowniczego
rejencyjnego architekta Karla Prestinariego
z Pforzheim w Badenii-Wirtembergii, architekta Beckera z Zawodzia (obecnie część
Katowic) i artysty malarza C. A. Marksa z Katowic. Przewidywał on wybudowanie dwupiętrowego gmachu na parceli położonej
przy ul. Padlewskiego 4, prawie naprzeciwko
pierwszego kina „Grand Kinematograph”.
Na parterze zaprojektowano salę projekcyjną z 440 miejscami siedzącymi, sklep
i kawiarnię. Na półpiętrze umieszczono
garderobę i toalety. Na pierwszym piętrze
– balkon z 237 miejscami dla widzów oraz
dwa mieszkania składające się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki każde. Z kolei całe drugie piętro przeznaczono na ośmiopokojowe
mieszkanie z biurem, kuchnią, WC, łazienką
i pokojem dla służącej. Projekt przedstawiono do zaakceptowania policji budowlanej
na początku maja 1912 r., a już siedem miesięcy później kończono wyposażać gotowy
obiekt wybudowany przez firmę budowlaną
„C.H. Jerschke G.m.b.H.” z Wrocławia kosztem 250 tys. marek.
Uroczyste otwarcie kina nastąpiło w niedzielę, 22 grudnia 1912 r. W przerwach
pomiędzy filmami przygrywała orkiestra

Nagłówek papieru firmowego kina „Lichtspielhaus” z lat 20. XX w.

przełomie 1907/1908 r. Żywot drugiego był
o wiele dłuższy. Otwarto je 31 lipca 1909 r.
w kamienicy przy ul. Wolności 291 (Kronprinzenstr. 127). Z czasem przeszło ono w ręce
Theodora Golli i pod nazwą „Piasten-Lichtspiele” funkcjonowało do 8 kwietnia 1923 r.
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zabrzańskiej spółki akcyjnej „Donnersmarckhütte” pod dyrekcją kapelmistrza
Wilhelma Müllera, zaś wiersze recytował
Alfred Otto Dietrich oraz dwaj nie wymienieni z nazwiska recytatorzy-goście.
Nowe kino reklamowano jako największe

lekcja historii

Budowa nowego kina przekroczyła możliwości finansowe Johanna Poralli i doprowadziła go do bankructwa. Spodziewając się
tych kłopotów, przepisał on kino na żonę
Annę. Jego pozostały majątek sprzedano
podczas licytacji w kwietniu i lipcu 1913 r.
Kino pod kierunkiem Anny Poralli działało
przez cały okres I wojny światowej. W czasie plebiscytu na Górnym Śląsku Jan Porałła oddał swoje kino objazdowe na usługi
polskiej propagandy. Po podziale obszaru
plebiscytowego, kiedy okazało się, że Zabrze pozostanie w państwie niemieckim,
Porałłowie sprzedali kino „Lichtspielhaus”
i wyprowadzili się z Zabrza do Wielkopolski.
Pomiędzy 1926 a 1928 r. zamieszkali w Bydgoszczy, gdzie Jan Porałła był do wybuchu
wojny właścicielem fabryki papieru.
Nowym właścicielem kina przy ul. Padlewskiego 4 została pod koniec maja 1922 r.
spółka „Otto Loechel & Co.”, w której wspólnikiem O. Loechela był Kurt Mack.
Ich następcą został w 1928 r. Paul Werner, który wydzierżawił je spółce akcyjnej
„Universum-Film AG”, znanej pod skrótem
„Ufa”. Z jej ramienia kino prowadził Max
Neumann. Paul Werner zmarł 8 grudnia
1931 r., a kino wystawione na licytację kupił
mieszkaniec Królewskiej Huty Richard Zok,
właściciel zabrzańskiego kina „Apollo” oraz
kin w Świętochłowicach i Królewskiej Hucie.
Co najmniej od 1932 roku w kinie „Lichtspielhaus” używano aparatury dźwiękowej
systemu „Klangfilm”. Po zakończeniu dzierżawy kina przez „Ufę” prowadził je, prawdopodobnie do końca II wojny światowej,
zięć R. Zoka – Alfred Neugebauer. Jeszcze
w 1945 r. dawny „Lichtspielhaus” uruchomiono jako pierwsze kino w polskim już Zabrzu. Nazywało się wtedy „Wolność”. Później zmieniono jego nazwę na „Roma”, pod
którą to nazwą wyświetla filmy do dziś, jako
jedyne z przedwojennych kin zabrzańskich.


Piotr Hnatyszyn

Więcej o kinach zabrzańskich znajdą
Państwo w „Kronikach Miasta Zabrze”
nr 4(21)/2012

Miły zakątek dla
spacerowiczów
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem przenosimy się w okolice placu Teatralnego...
Dzisiejsza ulica Park Hutniczy zmieniła się na przestrzeni stu lat znacznie, choć niektóre
z widocznych tu elementów architektonicznych mogli podziwiać zarówno nasi przodkowie, jak i my. Archiwalna fotografia została wykonana w pierwszych latach XX wieku.
I jak widać na zdjęciu, ten rejon miasta należał do miejsc chętnie odwiedzanych przez
spacerowiczów. Dzięki powstającemu tu kwartałowi sztuki ta tradycja odżywa.  GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Od „Wolności” do „Romy”

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

Archiwalna fotografia pochodzi z pierwszych lat XX wieku

foto: Jerzy Przybysz

i najwytworniejsze przedsiębiorstwo tego
rodzaju na Śląsku. Dopiero trzy tygodnie
później, 15 stycznia 1913 r., otwarto katowickie kino „Kammer-Lichtspiele”, czyli
obecne kino „Rialto”, wybudowane przez
Martina Tichauera. Seanse w „Lichtspielhaus” odbywały się codziennie od 17 do
23, w niedziele – od 15. W środy i soboty
od 15 do 18 pokazywano filmy dla dzieci.

Po latach architektura tej części miasta nieco się zmieniła
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felieton

Zabrzańskie symbole
Czy nam się to podoba, czy nie, zawsze w grudniu podsumowujemy
miniony rok i planujemy następny. Czy 2012 Zabrze zapisze po stronie
plusów czy minusów? Oczywiście, wszystko zależy od punktu widzenia.
Ja mieszkańcem Zabrza nie jestem, mogę więc zająć pozycję niezaangażowanego obserwatora.
Myślę, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
stało się w Zabrzu więcej dobrego niż złego.
Od razu zaznaczam, iż
w okresie świątecznonoworocznym o tym
ostatnim wspominać nie będę.
Do dobrych stron zaliczę powolną, acz zauważalną zmianę postrzegania swojego
miasta przez samych zabrzan. Jeszcze nie
tak dawno trudno było spotkać osobę, która
byłaby dumna z miejsca, w którym mieszka,
żyje i często pracuje. Teraz coraz częściej na
pytanie „czy chciałbyś/chciałabyś wyprowadzić się z Zabrza?”, słyszę odpowiedź: a po
co, tu mi jest dobrze.
Zabrze jako całość, moim zdaniem, piękne
nie jest, ale gdy spojrzy się na detale, ta opinia ulega zmianie. Do symbolu, jakim był,
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jest i mam nadzieję będzie nadal Górnik
Zabrze, dołączają kolejne: kopalnia „Guido”
i za chwilę Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Są Śląskie Centrum Chorób Serca,
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi, Ogólnopolski Festiwal
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość
przedstawiona” czy Międzynarodowy Festiwal Rysowania.
W tym miejscu każdy musi przyznać, że
stworzenie takiej atrakcji jak „Guido” było
strzałem w dziesiątkę, a ilość osób, która
odwiedziła już to miejsce, przeszła wszelkie
oczekiwania. Gdy dojdzie jeszcze do tego
sztolnia, to może się okazać, że Zabrze jest
najczęściej odwiedzaną miejscowością turystyczną na Śląsku!
Klinika kierowana przez prof. Mariana Zembalę nie jest miejscem, które chciałoby się
odwiedzać. Z drugiej jednak strony świado-
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mość, że ma się w zasięgu ręki taki ośrodek
i takich specjalistów, jakoś człowieka uspokaja. Jeżeli chcieliby Państwo wzruszyć się,
a może i uronić łzę, to proszę poczytać
wpisport
sy na stronie szpitala. One chyba najwięcej
powiedzą o tym miejscu.
Warto też wspomnieć o usilnym upominaniu się Zabrza, by znaleźć się na szlaku
śląskiej moderny. Miasto ma przecież co
pokazać. Wystarczy zajrzeć na stronę internetową marcinnowak.eu. „Bóg, przestrzeń,
zieleń i wygodna architektura. To słowa
klucze, które w skrócie cechują architekturę
modernistyczną w okolicach placu Traugutta w Zabrzu, dawniejszego placu Targów
Poniedziałkowych. To jedyne takie założenie na Górnym Śląsku” – ten opis stamtąd
właśnie pochodzi i wiele mówi o architektonicznych walorach miasta, które miało
być centrum ogromnej metropolii Gleiwitz-Hindenburg-Beuthen. Metropolia szczęśliwie nie powstała, a Zabrze jest i warto,
aby o takich perełkach zabrzanie pamiętali, szczycili się nimi i głośno o nich mówili.
Sławomir Herman
Radio Katowice

sport
Młodzi zawodnicy z pięciu krajów rywalizowali w pierwszy grudniowy weekend w hali „Pogoń”

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Gimnastyczna Barbórka

Młode uczestniczki zabrzańskich zawodów

Efektowne szpagaty wywoływały oklaski

Młodzi gimnastycy z Niemiec, Ukrainy, Rosji, Białorusi oraz Polski zmie-

wielkiej gimnastycznej imprezy na Śląsku –
mówi Barbara Stanisławiszyn, prezes Klubu
Sportowego „Iskra”.
W gimnastycznym pucharze, w skład którego wchodzą m.in. skok przez konia, ćwiczenia na równoważni, ćwiczenia na koniu
z łękami, ćwiczenia wolne oraz na drążkach
i kółkach dużą rolę zawsze odgrywali zawodnicy Zabrza. Niegdyś startowali pod
szyldem „Pogoni”, teraz „Iskry” Zabrze.
Najbardziej znana z naszych gimnastyczek
to Joanna Skowrońska, olimpijka z Pekinu
i Sydney, która podczas Barbórki Cup pełni
teraz funkcję sędziny.
Przypomnijmy, że w naszym mieście działa
od lat ośrodek szkoleń olimpijskich dla gimnastyków, obok którego funkcjonuje Zespół
Szkół Sportowych. Najbardziej utalentowani młodzi zawodnicy i zawodniczki mogą
zatem w harmonijny sposób rozwijać swój
talent sportowy i zdobywać medale na arenach krajowych i międzynarodowych.  WG

rzyli się w tegorocznym turnieju Barbórka Cup. Impreza tradycyjnie już
odbyła się na początku grudnia w zabrzańskiej hali „Pogoń”. Barw gospodarzy bronili reprezentanci miejscowego klubu „Iskra”.

foto: Jerzy Przybysz

W kategorii juniorek turniej wygrała Emilia
Kulczyńska reprezentująca katowicki Pałac
Młodzieży. Na dobrym czwartym miejscu
znalazła się najwyżej sklasyfikowana zabrzańska „iskierka” Weronika Kita. Jej koleżanka z drużyny Wiktoria Łopuszańska
wywalczyła siódmą lokatę. Drugie miejsce
w zawodach w tej kategorii zajęła Olga Baydiuk z Ukrainy, a trzecia była Rosjanka Anna
Romanenkova.
W gimnastycznych popisach juniorów nie
mieli sobie równych zawodnicy z Białorusi.
W pierwszej czwórce było ich trzech. Zwyciężył Aliaksei Kushneryk przed Ilią Yakovle-

Uwaga, nisko przelatujący zawodnik...

vem, czwarty był natomiast Maksim Brodau.
Tę białoruską dominację osłabił jedynie polski gimnastyk Bartłomiej Adamczyk. Z kolei
w kategorii mix miejsca na podium zajęli
kolejno: Olga Baydiuk i Aleksander Monczka, Monika Eland i Aliaksei Kushneryk, Natalia Zavistovich i Makism Brodau.
– Zabrzański turniej ma wieloletnią tradycję. Po raz pierwszy odbył się w 1983 roku
i tak corocznie zawody rozgrywane były
do 1996 roku. W roku 2004 Barbórkę Cup
wznowiono i turniej stał się początkiem

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Barbórka Cup ma już długą tradycję

Turniej od lat przyciąga najlepszych
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sport
NMC Powen tej jesieni grał w kratkę, ale na koniec rundy osiągnął niezły rezultat

foto: Jerzy Przybysz

Mocny środek tabeli

W jesiennej rundzie NMC Powen grał bardzo nierówno

To miał być początek walki o najwyższe od lat miejsce w ligowej klasyfikacji. Przed startem superligi piłki ręcznej liczono w Zabrzu, że ekipę
NMC Powen stać na miejsce w czołowej czwórce. Na półmetku rozgrywek tego rezultatu nie udało się jeszcze osiągnąć, ale szósta lokata wciąż
pozostawia nadzieję, że cel uda się zrealizować.
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Sezon 2012/2013 NMC Powen rozpoczął dobrze, bowiem od zwycięstwa u siebie z Miedzią Legnica. Już pierwszy mecz na „obczyźnie”
(przegrana w Puławach z Azotami) pokazał
jednak, że forma zabrzan nie jest stabilna
i mogą być kłopoty z hurtowym zbieraniem
ligowych punktów. W zabrzańskiej ekipie
zaczęła się prawdziwa huśtawka nastrojów
i trwała ona praktycznie do końca jesiennej
rundy. Po bardzo wysokiej przegranej z Vive
Targi Kielce ze stanowiskiem trenera pożegnał
się Bogdan Zajączkowski. Zastąpił go tymczasowo były bramkarz NMC Cezary Winkler.
Nie obyło się też bez zmian w składzie. Wraz
z rozpoczęciem nowego sezonu do zabrzańskiego zespołu dołączył jeden z najbardziej
znanych polskich szczypiornistów, uczestnik
mistrzostw świata i Europy – Patryk Kuchczyński. W listopadzie dołączył do niego kolejny
z byłych członków kadry – Mariusz Jurasik.
Takie wzmocnienie dało natychmiastowy
efekt, bowiem wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin zabrzanie wygrali 35:31, a wspomniany duet zdobył w sumie 21 bramek.
Na półmetku fazy zasadniczej NMC Powen
uplasował się z dziesięcioma punktami na
szóstym miejscu w tabeli. To dość dobra pozycja do ataku na wyższe lokaty. Właściciele zabrzańskiego klubu i sami zawodnicy przyznają,
że prawie wszystko jest jeszcze możliwe.  WG

sport
Piłkarze z Roosevelta od prawie dwudziestu lat nie mieli tak udanej rundy

Najlepszy wynik od 20 lat

go piłkarze spędzą natomiast w Turcji.
Podczas zimowej przerwy swoje umiejętności trenerskie rozwijać będzie również
sam Adam Nawałka. Szkoleniowiec Górni-

Tak dobrze dawno nie było! Zabrzańscy piłkarze w piętnastu meczach
jesiennej serii spotkań zdobyli 28 punktów i zajęli czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy. Miejsce na podium stracili na rzecz Polonii Warszawa
jedynie za sprawą gorszej różnicy bramek. Górnika chwalą wszyscy, a za

Był taki czas, gdy posada Adama Nawałki
w klubie przy ulicy Roosevelta była mocno
zagrożona. Na szczęście szkoleniowiec pozostał i dziś możemy cieszyć się efektami
tej decyzji. Choć w zespole nie ma wielkich
europejskich gwiazd, Adam Nawałka potrafi budować skuteczną drużynę. Tak było
i tej jesieni. Na boiskach błyszczeli młody
Arkadiusz Milik i dobrze ograny już w klubie Prejuce Nakoulma. Ta dwójka wspierana była przez Aleksandra Kwieka, Adama
Dancha i Łukasza Skorupskiego. To, że
Adam Nawałka ma niezwykły talent w dobieraniu do składu młodych zawodników,
potwierdził ostatni w tej rundzie mecz

z Lechią Gdańsk, w którym swoje pierwsze
trafienia w ekstraklasie zaliczyli zmiennicy – Mateusz Zachara i Wojciech Łuczak.
Dające czwarte miejsce 28 punktów to
najlepszy wynik punktowy Górnika w najwyższej klasie rozgrywkowej od 19 lat!
W sezonie 1993/94 w dość dramatycznych
okolicznościach skończyło się na trzecim miejscu. Teraz okres roztrenowania
i po świątecznym odpoczynku zabrzanie
wznowią treningi 11 stycznia. Formę szlifować będą na zgrupowaniu w Grodzisku
Wielkopolskim, gdzie zagrają kontrolnie
z Wartą Poznań, KS Polkowice, Chrobrym
Głogów. Pierwsze dwa tygodnie lute-

foto: Jerzy Przybysz

ojca sukcesu należy niewątpliwie uznać trenera Adama Nawałkę.

Wygrany 2:0 mecz z Lechią Gdańsk

ka wyjeżdża bowiem na staż do grającego
w Serie A włoskiego klubu Chievo Verona.
Pierwszy mecz rundy wiosennej czeka nas
25 lutego. Górnik podejmować będzie Piasta Gliwice. 
WG

Rozpoczął się montaż konstrukcji zadaszenia nowego obiektu przy ulicy Roosevelta

Dach wyrasta nad stadionem
Nowy Stadion im. Ernesta Pohla
stopniowo pnie się w górę. Nad
drugim poziomem trybun, który gotowy jest już od strony ulicy
Damrota, rozpoczął się montaż

– Konstrukcja ta składać się będzie z mocowanych przegubowo dźwigarów kratowych, z których każdy waży około 14 ton.
Całość poszycia dachowego stadionu będzie podtrzymywana przez 46 dźwigarów
o łącznej wadze 636 ton – wylicza Ludmiła Hernik ze spółki „Stadion w Zabrzu”.
Montaż tak dużych elementów wymaga użycia nie tylko wykorzystywanego już wcześniej
na terenie budowy żurawia samojezdnego
o udźwigu 500 ton, ale również zwyżek, które zostały osadzone na specjalnie w tym celu
zaprojektowanych pomostach roboczych.
Zostały one umiejscowione na stopnicach
nowej trybuny. Część prac wykonywana jest

foto: Jerzy Przybysz

konstrukcji zadaszenia.

Nad trybunami Stadionu im. Ernesta Pohla widać już konstrukcję zadaszenia

z dwóch innych zwyżek. Jedna znajduje się
na bieżni, druga od strony ulicy Damrota.
– Całość konstrukcji będzie wyposażona
w system monitoringu informujący o ewen-

tualnych odkształceniach czy też obciążeniach związanych z zaleganiem pokrywy
śnieżnej – podsumowuje Ludmiła Hernik.

GOR
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Królestwo człowieka jest w nim”, nagrody otrzymują: Aleksandra Kałuża – zaproszenie do
Pizzerii Dominium oraz Marian Sema – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór nagród
zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 18 stycznia.

Rozwiązania nr 1 (212)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)

36

Pionowo: 1 – zabieg, 2 – okrągłe
skrzyżowanie, 3 – szkliwo, 4 – zapalenie migdałów, 5 – tworzywo ceramiczne,
6 – nieładnie o starszym panu, 7 – odzywka brydżysty, 13 – szkoła pogimnazjalna,
15 – lekkie tworzywo sztuczne, m.in. do
ocieplania, 17 – mały flakon, 18 – wysyłający
przesyłkę, 20 – obieżyświat, 21 – potocznie
o mężczyźnie, 25 – oziębłość, nieokazywanie uczuć, 27 – w nabojach do Parkera, 30
– żona syna, 31 – rozmowa ze znaną osobą
opublikowana np. w gazecie, 32 – podział
w partii, 34 – meksykański Indianin, 36 –
larum.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać
na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 18
stycznia pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Donat Warjan – poczęstunek w McDonald’s, Beata Muła – usługa w Kodak Studio oraz
Czesław Cichowski – dwie wejściówki do klubu sportowego Shausha. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Grudzień, autorem cytowanego wiersza jest Jan Twardowski, a myśl
Paula Coelho brzmi: „Najciemniej jest tuż przed wschodem słońca”.

2

foto: Jerzy Przybysz
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Poziomo: 1 – tnąca część noża, 5 –
amerykański rolnik, 8 – gatunek kaszy, 9 –
była nią Alekto, 10 – długi pies, 11 – nazwę
tej dawnej kopalni nosi skansen górniczy
w Zabrzu, 12 – dla bliskich Tosiek, 14 –
słynny admirał o imieniu Horatio, 16 – na
wyższe stanowisko, 19 – pływająca jednostka wyposażona w żagle lub motor, 21
– korytarz w teatrze, 22 – choroba płuc, 23
– Lubelska lub Europejska, 24 – uderzenie,
raz, 26 – wertepy, 28 – obraźliwie o Niemcu,
29 – taniec z lat 60. XX w., 30 – upał, 33 –
jadalne dziesięcionogi, 35 – Marian, polski
aktor, wcielił się w rolę „Zadry” w „Czterech
pancernych…”, 37 – obornik, 38 – futerał
na strzelbę przy siodle, 39 – cichy płacz, 40
– zadaszenie na przystanku, 41 – buraczki z chrzanem, 42 – marka wina z serialu
„Ranczo”.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 1/2013

F o t o k o n k u r s
Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
na zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą
do redakcji do 18 stycznia. Nasz adres: Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia kamienicę przy ul.
Wolności 292. Nagrody otrzymują: poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła – Wolfgang Nigel
oraz dwie wejściówki do klubu sportowego
Shausha – Anna Knopik. Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją do 18 stycznia.

rozrywka
3

Pastorałka marzenie
Pastorałko nieś się biała
(nasypało tego roku)
i na ziemię osowiałą
przynieś spokój, spokój, spokój
nieś się biała pastorałko
słowo niech się słowem stanie
ty muzyko zaś nam szparko
przykaż taniec, taniec, taniec
hejże nocy! – babo czarna
tak ci w gwiazdach nie do twarzy
pozwól sierp księżyca zabrać
pozwól marzyć, marzyć, marzyć
że już skarbce napełnione
mimo klęski urodzaju
stoły wszystkie zastawiono
w naszym kraju, w naszym kraju
pastorałko w czapie białej
(nasypało tego roku)
ziemi dziwnie rozszalałej
przynieś spokój, spokój, spokój

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

SPONSORZY NAGRÓD

4

Z 17 liter, które zostały wyróżnione dużą
czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko autora pastorałki, którą cytujemy,
następnie
wpisać
w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800
Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 18
stycznia.

1

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie,
które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom
Muzyki i Tańca, 41800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do
18 stycznia.

2
3
4
5
6
7
8

PIZZERIA DOMINIUM
C.H. Platan
pl. Teatralny 12, Zabrze

1 – siedziba greckich bogów, 2 – naczynie na zupę, 3 – tam kupisz gazetę, papierosy, bilet, 4 – gruba, prążkowana tkanina, 5 – film o Dzikim Zachodzie, 6 – chronometr, 7 – łyżki, noże, widelce, 8 – słony herbatnik.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Seneki, wpisać
w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 18 stycznia.
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foto: Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski

Zabrzański artysta nagrodzony przez marszałka województwa

Wiktor Berus odbiera nagrodę za upowszechnianie sztuk plastycznych

Plastyczne wskrzeszenie
Nagrodę marszałka województwa za upowszechnianie sztuk plastycznych otrzymał zabrzański plastyk Witold Berus. Wyróżnienie zbiegło się
z otwarciem wystawy „Wskrzeszenie”, której pomysłodawcą jest artysta.
– Od dłuższego czasu brakowało mi takich
właśnie wspólnych spotkań, by w jednym
miejscu, w tym samym czasie, razem usie-

dli przedstawiciele różnych sztuk i po prostu pogadali. Postanowiłem wskrzesić tę
ideę spotkań artystów, stąd też nazwa na-

szego wernisażu – tłumaczy Witold Berus.
Wystawa przygotowana została w galerii
„Impresja”. Zgromadzono tu ponad 80 prac
reprezentujących różne dziedziny sztuki. Autorami są zarówno uznani zabrzańscy twórcy, jak i osoby, które stawiają dopiero pierwsze artystyczne kroki. – W pracach kolegów,
znajomych, czy nawet obcych twórców można zawsze dostrzec coś ożywczego, inspirującego, co pobudza nas do działania, do tworzenia własnych prac – uważa Jerzy Wuttke
z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Witold Berus jest absolwentem ASP w Krakowie. Brał udział w wielu wystawach i konkursach malarskich. W 1998 r. otrzymał
Nagrodę Krytyków i Dziennikarzy na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie. W 1991 r. – drugą nagrodę
za malarstwo w konkursie Praca Roku, organizowanym przez ZPAP w Katowicach.
Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki,
a w 2008 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta
Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia twórcze i zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. Impreza
odbywa się corocznie od 1997 r. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 
WG

Nowe wystawy w Muzeum Górnictwa Węglowego

Multimedialnie o górnictwie
Kulturze górniczej, życiu dawnych pracowników kopalń, ich pasjom, rozrywkom i wierzeniom poświęcone są nowe stałe wystawy multimedialne w Muzeum Górnictwa Węglowego. Ich wernisaż zaplanowano 21 grudnia.
– Widz przenosi się tu w świat spraw codziennych niegdysiejszego górnika – do familoka,
gdzie przyjrzy się zajęciom jego mieszkańców, a także zasmakuje swojskiej atmosfery i uświadomi sobie wartości rządzące tym
światem. Przekaz zbudowany w oparciu
o autentyczne sprzęty i wystrój śląskiego
mieszkania wzmacniają efekty multimedialne: dynamiczne sceny, odgłosy rozmów
oraz dźwięki. Rozgrywająca się tu narracja
nie pomija tak istotnych kwestii, jak etos

pracy oraz wyjątkowość zawodu górniczego
– podkreśla Klaudia Nowak-Maśko z MGW.
Zwiedzający zetkną się z różnymi aspektami górniczej obrzędowości: mundurami,
insygniami, orkiestrą górniczą. Nie zabraknie nawiązań do kultu św. Barbary. Po raz
pierwszy w śląskim muzealnictwie została szeroko podjęta regionalna mitologia.
W muzeum spotkamy zatem utopca, meluzynę, beboka i oczywiście ducha kopalnianych podziemi, czyli Skarbnika. 
GOR

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.
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TWOJA REKLAMA
w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e-mail: marketing@dmit.com.pl

Miesięcznik Nasze Zabrze Samorządowe jest dostępny w następujących miejscach na terenie Zabrza: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4 • Czytelnia Ogólna MBP w Zabrzu, ul. Wyzwolenia 4 • Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle’a 17 • Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach, ul. Kossaka 23 • Kawiarenka Internetowa
MOSIRNET, pl. Dworcowy 5 • Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, ul. Pawliczka 1 • Koszałek Nowa s.c. Księgarnia A. Gut i S-ka, ul. Dworcowa 9 • McDonalds’, pl. Wolności 4 • Miejska Biblioteka Publiczna
w Zabrzu, ul. ks. J. Londzina 3 • Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91a • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Matejki 6 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10 • Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Reymonta 7a • Państwowy Urząd Pracy w Zabrzu, ul. Roosevelta 40a • Taxi
Kopernik (taksówki) • Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1 • Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286, ul. Powstańców Śląskich 5-7 • Wszechnica Zabrzańska, pl. Dworcowy 6 • Wydział Oświaty UM
w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 8 • Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Ślęczka 1a • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Goethego 3 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, ul. 3 Maja 93 • Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zabrze, pl. Warszawski 10
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Dołącz do nas na

Facebooku

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
zaprasza:

BILETY: kasa DMiT, tel.: (32) 271 66 22 i online: www.dmit.com.pl

41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17
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