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Rekordowy polonez maturzystów
Ponad sześciuset tegorocznych maturzystów
zatańczyło na placu Warszawskim tradycyjnego
poloneza. Impreza miała wyjątkową oprawę
za sprawą efektownych strojów sprzed wieków

aktywnezabrze.pl
Chcesz doskonalić swoje umiejętności w jeździe i bieganiu na nartach? A może wolisz poczekać
do wiosny, by pod okiem fachowca potrenować kolarstwo lub bieganie? Nic prostszego! Rusza
program „Aktywne Zabrze”, czyli cykl bezpłatnych szkoleń, treningów i zawodów dla mieszkańców.
Na zwycięzców zawodów podsumowujących cykl szkoleń czekają atrakcyjne nagrody. Upominki
zostaną rozlosowane również wśród uczestników rywalizacji. Przygotowano weekendy w górach,
kursy językowe, bilety do kina i teatru oraz sprzęt sportowy.
 Bezpłatne szkolenie pod okiem instruktorów
 Zajęcia w popularnych ośrodkach narciarskich
 Możliwość sprawdzenia się w bezpośredniej rywalizacji
 Atrakcyjne nagrody dla uczestników
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na dobry początek
Szereg propozycji spędzania wolnego czasu czeka na uczniów, którzy nie wyjadą na zimowisko

Ferie w mieście pełne atrakcji
Młodzi zabrzanie, którzy zbliżające się ferie spędzą w mieście,
z pewnością nie będą się nudzić.

ry i kluby sportowe przygotowały
szereg atrakcji, wśród których

foto: Jerzy Przybysz

tach szkoły oraz instytucje kultu-

foto: Jerzy Przybysz

Podobnie jak w poprzednich la-

z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

foto: UM Zabrze

Lodowisko przy ul. Webera zaprasza miłośników łyżwiarstwa
Tradycyjnie już zorgaMiejskim robicu, pograć w tenisa stołowego i bilard.
nizowane grupy dzieci
B i b l i o - Na miłośników lodowego szaleństwa czeka
i młodzieży będą mogły
t e k a natomiast lodowisko o wymiarach 20 na 40
korzystać nieodpłatnie
zaplano- metrów przygotowane na terenie Śląskiego
z obiektów Miejskiego
wała cykl Rancha przy ul. Webera. Na miejscu można
Ośrodka Sportu i Rekrew a r s z - wypożyczyć lub naostrzyć własne łyżwy.
acji. Zajęcia sportowo-ret
a t ó w „Tajemnica skarbu na kurzej nóżce” i „Bakreacyjne zaplanowano takZabawy na śniegu to wielka frajda
h i s t o r y c z - broszki lecą w kosmos” to dwa interaktywne
że w zabrzańskich szkołach.
nych w Gale- spektakle dla dzieci, które obejrzeć będzie
„Ferie bez nudy” – pod takim
rii Café Silesia. można w Miejskim Ośrodku Kultury. Dla
hasłem będą się odbywać półkoTworzenie
biżuterii, dzieci powyżej 10 lat zaplanowano również
lonie w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr
nauka chodzenia na szczu- warsztaty „Podróże ze sceną”. Ich uczestnicy
4 – Centrum Edukacji Twórczej. Ich uczestnicy
będą mogli wziąć udział m.in. w wycieczkach dłach, zajęcia capoeiry, balet, haft maoraz ciekawych zajęciach twórczych. Dzieci, tematyczny i zajęcia plastyczne – takie
które uczęszczają na zajęcia kół tanecznych, atrakcje czekają z kolei na dzieci, które
będą mogły wziąć udział w warsztatach ar- zdecydują się spędzić ferie w Dzielnicotystycznych, podczas których zapoznają się wym Ośrodku Kultury w Biskupicach.
Na zajęcia pod hasłem „Karuzela z tradycjaz różnymi technikami tańca.
W jedenastu filiach Miejskiej Biblioteki Pu- mi” zaprasza DOK w Pawłowie. Będą konblicznej odbędzie się 17. edycja akcji „Zima kursy z nagrodami, wyjścia do kina i teatru,
w bibliotece”. Każda z placówek będzie reali- ciekawe prelekcje i zajęcia plastyczne z wyzowała własny program zajęć, w ramach któ- korzystaniem surowców wtórnych. ZaplanoNie zabraknie zajęć z nauki pływania
rych odbywać się będą m.in. konkursy promu- wano wielki bal maskowy. Młodzież będzie

jące czytelnictwo. Z kolei wspólnie z Muzeum

mogła skorzystać z siłowni, wziąć udział w ae-

foto: UM Zabrze

poznają tajniki sztuki aktorskiej od kuchni.
Ciekawe propozycje przygotowały również
Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.
Miłośnicy aktywnego spędzania czasu na
powietrzu powinni pomyśleć o skorzystaniu z oferty przygotowanej w ramach nowego projektu „Aktywne Zabrze”. To cykl
zainicjowanych w styczniu bezpłatnych
szkoleń, treningów i zawodów, podczas
których można doskonalić umiejętności
z narciarstwa zjazdowego i biegowego. MM

W propozycjach na ferie znalazła się m.in. nauka chodzenia na szczudłach

Szczegółowe informacje na temat oferty przygotowanej w ramach akcji „Ferie
w mieście” można znaleźć w informatorze
dostępnym w szkołach oraz na stronie internetowej www.um.zabrze.pl.
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Ponad 337
milionów na
inwestycje!
Aż 337,4 mln zł wynoszą wydatki na inwestycje zaplanowane
w tegorocznym budżecie Zabrza! Oznacza to, że na przedsięwzięcia zmieniające nasze miasto przeznaczona została co trzecia złotówka z miejskiej kasy. Inwestowanie na tak wysokim poziomie
jest możliwe w dużej mierze dzięki bardzo skutecznemu pozyskiwaniu przez zabrzański samorząd unijnych dotacji.
– W latach 2007-2012 zrealizowaliśmy inwestycji za ponad miliard złotych. Przeznaczone w tym roku na inwestycje 337
milionów złotych to kolejne miliony na
spełnianie marzeń zabrzan – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Zabrze jest liderem w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych. Bardzo dziękuję
skarbnikowi i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego budżetu – dodaje pani prezydent.
Jak podkreśla skarbnik miasta Piotr Barczyk, priorytetem przy tworzeniu budżetu Zabrza na 2013 rok było zapewnienie
środków na kontynuację prowadzonych
już inwestycji oraz współfinansowanie
projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. – Rok 2013 to
czas bardzo dużej absorpcji środków
unijnych, co oznacza dużą szansę dla rozwoju miasta – podkreśla Piotr Barczyk.
To właśnie głównie dzięki skutecznemu
pozyskiwaniu unijnych dotacji planowane dochody majątkowe Zabrza wzrosły
w tym roku o 127,5 mln zł, czyli aż o 87
procent w porównaniu do roku 2012.
Na liście tegorocznych wydatków największą pozycję stanowi dalsza przebudowa miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Sporo pochłoną również
budowa kolejnego odcinka Drogowej
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Budżet w liczbach
Planowane dochody:
2012 – 843,2 mln zł
2013 – 917,8 mln zł
Planowane wydatki:
2012 – 841,2 mln zł
2013 – 952,4 mln zł
Planowane wydatki
na inwestycje:
2012 – 266,4 mln zł
2013 – 337,4 mln zł
Trasy Średnicowej oraz Europejskiego
Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, którego największą
atrakcją będzie Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Kontynuowane będą
termomodernizacje placówek oświatowych. Kilkanaście milionów prze-

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

planowane na ten rok wydatki z zakresu
gospodarki komunalnej. Wydatki związane z gospodarką odpadami to 16,8 mln
zł. Deficyt budżetowy, który w tym roku
został założony na poziomie około 33 mln
zł, ma zostać sfinansowany dzięki emisji obligacji oraz kredytom i pożyczkom.
Projekt zabrzańskiego budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. – To budżet solidny, realny
i inwestycyjny – mówił podczas zwołanej
27 grudnia sesji budżetowej Krzysztof
Partuś z Klubu Radnych „Skuteczni dla Zabrza”. Projekt budżetu poparła również lewica. – Musimy robić wszystko, by mieszkańcy Zabrza chcieli mieszkać w swoim
mieście. Budżet 2013 nas do tego przybliża – przekonywał Jarosław Więcław, szef
Klubu Radnych SLD „Zabrzańska Lewica”.
Przeciwko przyjęciu budżetu głosowali radni Platformy Obywatelskiej. – Nie
jesteśmy w stanie pogodzić się z wielomilionowymi wydatkami kosztem mieszkańców, którzy nie są w stanie upomnieć
się o swoje. Projekty z dziedziny turystyki
przemysłowej nie są niezbędne dla funkcjonowania miasta – argumentował radny
Łukasz Urbańczyk.

GOR

Głosowanie nad tegorocznym budżetem

dla uczniów itp.) przeznaczono w tegorocznym budżecie ponad 254 mln zł, czyli
o 8 mln zł więcej niż przed rokiem. Ponad
105 mln zł zapewniono na działania z zakresu pomocy społecznej (wzrost o 1 mln
zł). W związku z wejściem w życie nowej
tzw. ustawy śmieciowej wzrosły także za-

znaczono z kolei na projekty z zakresu
informatyzacji miasta, w tym budowę
szerokopasmowej sieci światłowodowej.
Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowi tradycyjnie oświata. Na ten
cel oraz tzw. edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice, kolonie, pomoc materialna

foto: Igor Cieślicki

foto: UM Zabrze

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie:

foto: Igor Cieślicki

30,1 mln zł

115,3 mln zł
– poprawa gospodarki
wodno-ściekowej

– budowa Europejskiego Ośrodka
Kultury Technicznej i Turystyki
Przemysłowej

9,3 mln zł

16,5 mln zł

– termomodernizacje budynków
miejskich jednostek organizacyjnych

– rewitalizacja obiektów
poprzemysłowych na cele kulturalne,
turystyczne i oświatowe

– budowa przedszkola przy ul. Lipowej

5 mln zł

85,8 mln zł

13,9 mln zł

4,8 mln zł

– budowa Drogowej Trasy Średnicowej

– rekultywacja terenów w rejonie
rzeki Bytomki

– uzbrojenie terenu inwestycyjnego
przy ul. Handlowej

5,5 mln zł
– przebudowa i adaptacja budynku
przy pl. Krakowskim 9 na potrzeby
Powiatowego Urzędu Pracy

10 mln zł

2 mln zł

– budowa szerokopasmowej
sieci światłowodowej

– przebudowa na budynek mieszkalny
dawnego hotelu przy ul. Hagera 4
Nasze Zabrze Samorządowe 2/2013
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Sprawdziliśmy, jak postępują prace na budowie Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu

Przejechaliśmy średnicówką

Tunel dla pieszych i samochodów wzdłuż ul. Jaskółczej jest już gotowy w 90 procentach

Kierowcy najnowszym odcinkiem średnicówki przejadą wiosną przyszłego roku. My prawie trzykilometrowy fragment trasy od ronda przy
ul. gen. de Gaulle'a do granicy z Gliwicami pokonaliśmy już teraz. Co
do tej pory zostało już zrobione, pokazali nam gospodarze gigantycznego placu budowy.

dowy, krawężników i nawierzchni w samym
tunelu – tłumaczy Rafał Zasowski z firmy
Eurovia Polska S.A., kierownik budowy.
Ruszamy dalej. Po chwili z oddali, na środku budowanej drogi, wyłania się istny las
prętów zbrojeniowych. Za nim kilka kolejnych. To tutaj powstaje most, którym
kierowcy będą przejeżdżać nad potokiem
Guido. – Aktualnie trwają roboty fundamentowe, powstają podpory mostu. Łącznie będzie ich sześć. Skrajne podpory, czyli
tzw. przysiółki, są już
zabetonowane
– mówi Rafał Zasowski. Most będzie
miał aż około
150 metrów długości, ponieważ
potok płynie po skosie.
Biegnąca przez środek parku im. Powstańców Śląskich
droga w około 90 procentach
poprowadzona będzie w murach
oporowych o wysokości od jednego
do dwunastu metrów. Ich konstrukcję najlepiej widać, gdy zatrzymujemy się przy jednym z łuków trasy. Mury
szczelnie otaczają gigantyczny nasyp, na
którym powstaną jezdnie DTŚ. – Łączna
kubatura nasypu to milion metrów sześciennych, a powierzchnia murów oporowych sięga piętnastu tysięcy metrów
kwadratowych – wylicza Rafał Zasowski.
Jedziemy dalej. Podskakując na wertepach mijamy jeden

Naszą przejażdżkę rozpoczynamy na rondzie u zbiegu ulic Matejki i gen. de Gaulle'a.
Opuszczamy je zjazdem, który na razie zarezerwowany jest wyłącznie dla pojazdów
budowy. Nie mając terenowego samochodu z napędem na cztery koła, naszą podróż
zakończylibyśmy dość szybko.
Na szczęście zamar-

znięte koleiny i podjazdy nie okazują się przeszkodą nie do przebycia.
Pierwszy przystanek mamy w okolicy ul. Jaskółczej. To tutaj drogowcy zbudowali już
tunel, którym kierowcy będą przejeżdżać,
a piesi przechodzić pod średnicówką. – Tunel jest już gotowy w 90 procentach. Zostały prace instalacyjne i wykończeniowe oraz
wykonanie konstrukcji drogi, czyli podbu-

Mury oporowe wzdłuż większości trasy

Trwa budowa wiaduktu prowadzącego nad torami kolejowymi
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Potężne zbiorniki retencyjne w rejonie węzła z ul. Roosevelta

z jedenastu przepustów dla zwierząt. Po
chwili kolejny przystanek. Tym razem zatrzymujemy się tuż przed torami kolejowymi, nad którymi prowadzić
będzie potężny wiadukt.
Jego elementy już teraz
robią imponujące wrażenie. Choć styczniowe
mrozy

spowolniły
prace, drogowcy nie czekają z założonymi rękami na poprawę pogody.
Pod ogromnym „płaszczem” z grubej folii trwa betonowanie jednej z podpór.
Na razie dalej nie pojedziemy. Dopóki
wiadukt nie będzie gotowy, żeby dostać się na drugą stronę torowiska,
trzeba wyjechać z parku. Ruszamy
w kierunku Sośnicy. Na granicy Zabrza i Gliwic gotowe jest już rondo, które kilkusetmetrowa jezdnia
połączy z węzłem Drogowej Trasy
Średnicowej. W miejscu budowy
przyszłego węzła uwagę przykuwają dwie potężne rury o średnicy ponad dwóch i długości
kilkudziesięciu
metrów.
– To zbiorniki retencyjne,
do których będzie spływać woda z drogi – tłumaczy Rafał Zasowski.
Na przyszłym węźle z ul.
Roosevelta nasza podróż dobiega końca. Za

Rafał Zasowski z firmy Eurovia Polska S.A.

Rondo na granicy Zabrza i Gliwic będzie łączyć z DTŚ kilkusetmetrowa jezdnia

nieco ponad rok
do tego miejsca dojedziemy już po gładkiej jak stół nowiutkiej
jezdni. – W tej chwili prace wykonane są
w około 30 procentach i postępują zgodnie z planem – podkreśla Rafał Zasowski.
Przypomnijmy, że ostatni z zabrzańskich
fragmentów Drogowej Trasy Średnicowej kosztować będzie 184 mln zł. W tegorocznym budżecie miasta na budowę drogi zapisano 85 mln zł. – Drogowa
Trasa Średnicowa to arteria niezwykle
ważna zarówno dla naszego miasta, jak
i całego regionu. Bardzo się cieszę, że jej
budowa nabrała tempa – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Intensywne prace trwają również w Gliwicach. To ważne, bo dopiero po otwarciu
gliwickich odcinków trasa skutecznie odciąży centrum Zabrza i w stu procentach
spełni swoje zadanie. Średnicówka w całości ma być gotowa na przełomie 2014
i 2015 roku. 
GOR
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Powstają podpory mostu nad potokiem Guido

wokół nas
Połączenie kopalni „Guido” i Muzeum Górnictwa Węglowego staje się faktem

Chcemy być najlepsi w Europie!
Umowę w sprawie połączenia
Muzeum

Górnictwa

Węglowe-

go i Zabytkowej Kopalni Węgla
Kamiennego „Guido” podpisali
w styczniu przedstawiciele samorządów województwa śląskiego
i Zabrza. Nowa instytucja kultury działać będzie od 2 kwietnia.
foto: Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski

Jej szefowie liczą, że wspólnymi
siłami uda się stworzyć najlepsze
muzeum górnicze w Europie.

foto: UM Zabrze

Działania zmierzające do połączenia obu
zabrzańskich instytucji kultury trwały już
od dawna. Ich ukoronowaniem było podpisanie 10 stycznia umowy pomiędzy samorządami województwa śląskiego i Zabrza.
Podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
marszałek Adam Matusiewicz oraz Jerzy
Gorzelik z zarządu województwa. – Naszą
ambicją jest, aby nowo powstała jednostka stała się najlepszym muzeum górnic-

Efektowny budynek sztolni przy ul. Miarki
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Umowa w sprawie połączenia obu instytucji została podpisana 10 stycznia

twa w Europie – podkreśla Jerzy Gorzelik.
Działające do tej pory pod nadzorem samorządu województwa MGW i podlegająca
gminie kopalnia „Guido” staną się oficjalnie
jedną instytucją 2 kwietnia. Przejmie ona
nazwę po Muzeum Górnictwa Węglowego,
a na jej „pokładzie” znajdą się personel
i mienie należące do obu jednostek. Styczniowa umowa podpisana została na dziesięć lat. Zgodnie z jej zapisami, muzeum
będzie otrzymywało dotację na działalność
w proporcjach: 51 procent z budżetu miasta, a 49 procent – z budżetu województwa.
W 2013 r. kwoty te zostały określone odpowiednio na poziomie 3,26 mln zł i 3,13 mln zł.
Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawować będzie prezydent Zabrza.
– Liczba turystów odwiedzających nasz region systematycznie rośnie. Połączenie obu
instytucji ułatwi zarządzanie nimi i umożliwi lepsze realizowanie zadań podejmowanych przez Zabrze, jako lidera na szlaku
zabytków techniki. Najlepsza nawet współpraca nie daje takich możliwości i szans jak
zarządzanie jedną instytucją – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
A wyzwań stojących przed nową instytucją
nie brakuje. Największym jest bez wątpienia
stworzenie Europejskiego Ośrodka Kultury
Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Jego
największą atrakcją będzie Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Rozbudowywana
jest podziemna trasa turystyczna w kopalni „Guido”, a dla turystów przygotowane
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będą również nowe obiekty na powierzchni.
Przypomnijmy, że Muzeum Górnictwa Węglowego powołane zostało do życia w 1981 r.
Początkowo było to jedyne państwowe muzeum tej branży w Polsce. W 1999 r. placówka została przejęta przez samorząd województwa śląskiego. Muzeum ma w swoich
zbiorach ponad 30 tysięcy eksponatów obrazujących poszczególne działy górnictwa,
rozwój myśli technicznej i górnicze tradycje.
Ważną częścią placówki jest Skansen Górniczy „Królowa Luiza” z unikatową parową
maszyną wyciągową pochodzącą z początku XX wieku. W obrębie skansenu położone
są również szyby „Carnall” i „Wyzwolenie”,
które będą ważnymi elementami budowanego obecnie kompleksu turystycznego.
Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego
„Guido” pierwsi turyści zwiedzili w czerwcu 2007 r. Od tego czasu tę poprzemysłową
perełkę odwiedziło już ponad 400 tysięcy
osób. Najnowszą z podziemnych atrakcji
jest tu uruchomiona na poziomie 320 podwieszana kolejka. W żadnym innym miejscu
w Europie turyści nie mają okazji do podobnej przejażdżki.
– Obrazujące historię górnictwa podziemne
trasy w połączeniu z edukacyjną, wystawienniczą i naukową działalnością prowadzoną dotychczas przez muzeum dają szansę na stworzenie instytucji o wyjątkowym
potencjale – podsumowuje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. 

GOR

wokół nas
Trójmiejscy specjaliści z zakresu konserwacji wraków zajmą się odkrytą w Zabrzu zabytkową łodzią

foto: Igor Cieślicki

Cenne znalezisko w sztolni

Dokładny wiek zabytkowej łodzi będzie znany po zakończeniu specjalistycznych badań

Ma 460 centymetrów długości i wzmocniony blachą drewniany kadłub. Gdyby tylko mogła mówić, zdradziłaby pewnie niejeden sekret
skrywany jeszcze przez Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną. Póki
co, będzie jedną z jej ozdób. Konserwacją łodzi odkrytej podczas
udrażniania podziemnego wyrobiska zajęli się już eksperci z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
wości i wygląd dzięki umieszczeniu w specjalnej kadzi wypełnionej glikolem. – Jeżeli
operacja się powiedzie, łódka już wkrótce

foto: ZKWK „Guido”

Łódź pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku,
czyli okresu, gdy Główna Kluczowa Sztolnia
Dziedziczna przeżywała okres swej świetności. Na cenne znalezisko natrafili pracownicy udrażniający odcinek sztolni od strony ul.
Miarki. Przykryta grubą warstwą mułu łódź
swój ostatni rejs zakończyła w rejonie tzw.
mijanki usytuowanej około 700 metrów od
wylotu sztolni.
– Trafiliśmy na prawdziwy zabytek. Łódka
ta najpewniej spełniała funkcję pomocniczą
przy transporcie węgla i ludzi. Zależy nam na
tym, by precyzyjnie ustalić wiek tego eksponatu. W tym celu nawiązaliśmy współpracę
z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.
Tamtejsi eksperci zajmą się konserwacją znaleziska, a także za pomocą metody datowania radiowęglowego będą w stanie określić
jego wiek – tłumaczy Tomasz Bugaj z Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”.
Po latach przebywania w beztlenowym środowisku łódka wymaga specjalistycznych
zabiegów konserwatorskich. Drewniany kadłub ma odzyskać swoje naturalne właści-

może stać się ozdobą sztolni – podkreśla
Tomasz Bugaj, który nie wyklucza, że najbliższe tygodnie mogą przynieść kolejne
cenne znaleziska. Prace nad udrożnieniem
sztolni idą bowiem pełną parą. Pracownicy trzech firm wybierają miejscami nawet dwumetrową warstwę mułu zarówno
od strony ul. Miarki, jak i szybu „Carnall”.
W tej chwili 2,5-kilometrowy odcinek, który ma być udostępniony turystom, jest
już udrożniony mniej więcej w połowie.
Unikalny w skali Europy kompleks turystyczny ma być gotowy w pierwszym kwartale
przyszłego roku. – Zwiedzający będą mieli
do wyboru kilka tras, których pokonanie zajmie od półtorej do nawet pięciu godzin – zapowiada Bartłomiej Szewczyk, dyrektor kopalni „Guido”. Część podziemnych wyrobisk
turyści będą pokonywać pieszo, fragment
trasy przepłyną łodziami. Uruchomiona
zostanie również stylizowana na rozwiązania z początku XX wieku kolejka szynowa.
Przypomnijmy, że Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna to najdłuższy tego typu
obiekt, jaki kiedykolwiek powstał w europejskim górnictwie węglowym. Łącznie ma
ponad 14 km długości. Przed laty sztolnia
służyła do spławiania węgla i odwadniania
okolicznych kopalń. Teraz będzie największą
atrakcją tworzonego w Zabrzu Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki
Przemysłowej. Wartość projektu sięga 70
mln zł. Na jego realizację zabrzański samorząd zdobył ponad 41 mln zł unijnej dotacji.

GOR

Prawdopodobnie tę łódź udało się odkryć podczas udrażniania sztolni
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z życia nas
wokół
samorządu
W niedzielę, 17 marca, odbędą się wybory do osiemnastu zabrzańskich rad dzielnic

Wybieramy dzielnicowych radnych
Do połowy lutego można zgłaszać swoje kandydatury w wy-

Ważne daty:

borach do rad dzielnic. Miesiąc

14 lutego, godz. 18

później pójdziemy do urn. Po raz

– do tego czasu przyjmowane są

pierwszy swoich radnych wybiorą

zgłoszenia kandydatów

mieszkańcy Zandki, która została

17 marca, godz. 8-17

wyodrębniona jako osobna dziel-

– w tym czasie odbędą się

nica miasta.
– Dziękuję dzielnicowym radnym poprzedniej kadencji za zaangażowanie w działania na rzecz swych dzielnic i lokalnych
społeczności. To również dzięki waszej
aktywności nasze miasto się rozwija i staje coraz bardziej przyjazne mieszkańcom
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata

Wybory w liczbach:
18 rad dzielnic dotyczą wybory
282 przedstawicieli wybierzemy
21 osób będą liczyły rady dzielnic
Centrum Północ i Centrum Południe

15 osób będą liczyły rady w pozostałych dzielnicach miasta

Mańka-Szulik. – Rady dzielnic są niezwykle ważnym elementem samorządności.
Dzięki włączeniu się w ich działalność
możemy mieć wpływ na to, co dzieje się
w naszym najbliższym sąsiedztwie. Zachęcam do zgłaszania swoich kandydatur
w zbliżających się wyborach, a wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału
w głosowaniu – dodaje pani prezydent.
Uprawnionych do głosowania jest ponad
140 tysięcy mieszkańców naszego miasta.
Na terenie poszczególnych dzielnic utworzono obwody głosowania obejmujące do
sześciu tysięcy mieszkańców. – Podział
na obwody głosowania tworzone w celu
przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic
różni się od stałego podziału miasta na obwody głosowania. Dlatego każdy wyborca
powinien przed dniem wyborów ustalić, do
którego obwodu głosowania należy – pod-
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wybory do rad dzielnic

kreśla Aleksandra Jurecka, pełnomocnik
ds. wyborów. Dokładne informacje o granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostępne są
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.zabrze.pl) oraz na obwieszczeniach wyborczych na terenie miasta.
Dla dokonania wyboru rady dzielnicy najistotniejsze znaczenie ma liczba
zgłoszonych kandydatów. Powinna być
ona większa od liczby mandatów do
rady o trzy osoby. – W przypadku braku
wymaganej ilości kandydatów wybory
w danej dzielnicy nie zostaną przeprowadzone – zaznacza Aleksandra Jurecka.
Kandydatów do rady dzielnic należy zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej do
14 lutego 2013 r. do godz. 18. Zgłoszenia
może dokonać sam kandydat lub pierwsza osoba z listy osób popierających kandydata. Zgłaszając kandydatów należy
podać ich nazwisko, imię, wiek, miejsce
zamieszkania, nazwę rady i numer telefonu kontaktowego. Do każdego zgłoszenia
należy dołączyć pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, zgody na przetwarzanie danych

Pamiętaj!
Obwody do głosowania w wyborach
do rad dzielnic różnią się od tych znanych m.in. z wyborów do parlamentu.
Szczegółowe informacje dotyczące
podziału miasta na obwody do głosowania oraz siedzib poszczególnych
komisji można znaleźć na obwieszczeniach wyborczych oraz na stronie
internetowej www.um.zabrze.pl.
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osobowych w związku z wyborami, a także
o posiadaniu prawa wybieralności do rady.
Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę rozumie się również
zgłoszenie jednego kandydata. Kandydować można tylko z jednej listy. Zgłoszenie
listy kandydatów do rady powinno być podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców
dzielnicy, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze. Wyborca może udzielić poparcia
dowolnej liczbie list kandydatów. Podpisując listę kandydatów, należy czytelnie wpisać imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Masz wątpliwości? Zapytaj!
Wszelkie informacje na temat wyborów
można uzyskać telefonicznie pod numerami 32 37 33 408 lub 32 37 33 425, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.
Miejska Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pokój 222.

Dyżury MKW zaplanowano na dni:
1 lutego, godz. 10-14
5 lutego, godz. 10-17.30
7 lutego, godz. 10-14
12 lutego, godz. 10-14
13 lutego, godz. 10-14
14 lutego, godz. 10-18
20 lutego, godz. 10-14
27 lutego, godz. 10-14
6 marca, godz. 10-14
14 marca, godz. 10-14

– Radni pełnią swoją funkcję społecznie, nie
otrzymują wynagrodzenia, ale mają realny
wpływ na inwestycje w ich dzielnicy. Mogą
brać udział w konkursach inicjatyw i zdobywać dofinansowanie dla projektów pozwalających wyjść naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców – mówi Aleksandra Jurecka.
– Zrealizowane do tej pory projekty wpłynęły między innymi na poprawę estetyki
wielu dzielnic, przyczyniły się do wzmocnienia integracji mieszkańców poprzez rozwój
inicjatyw kulturalnych oraz infrastruktury
wspomagającej aktywne formy spędzania
wolnego czasu – dodaje.
GOR

Krystian Jonecko,
Rada Dzielnicy Pawłów
Rada dzielnicy to przedsionek Rady Miasta. W radzie
dzielnicy działają ludzie,
którzy są najbliżej mieszkańców, znają ich
problemy, bolączki. W efekcie mogą na nie
reagować, wychodzą z różnorodnymi inicjatywami, by w danej dzielnicy żyło się lepiej.
Mówię o tym z perspektywy swojej kilkunastoletniej pracy w radzie dzielnicy. To
z pewnością niełatwe zadanie, ale radość
i satysfakcja z tego, co uda się zrealizować,
są ogromne. Zachęcam do angażowania się
w działalność rad dzielnic, bo dzięki temu
mieszkańcy mają szansę zmienić coś na lepsze w swoim otoczeniu.
Jan Kasprzyk,
Rada Dzielnicy Zaborze
Południe
Funkcjonowanie rad dzielnic wpływa pozytywnie na
rozwój całego miasta. To pierwszy stopień
kontaktu mieszkańców z urzędem, z prezydentem miasta. Jako rada mamy możliwość
przekazania bezpośrednio pewnych uwag.
Praca w radzie daje ogromną satysfakcję.
Pojawiają się tu nowe pomysły, inicjatywy,
dzięki którym dzielnica może zmieniać swój
wizerunek. Ludzie coraz częściej zdają sobie
sprawę, że działalność rady jest potrzebna.
Zbliża się czas wyborów do rad dzielnic. Myślę, że wszyscy powinni z tego prawa skorzystać i wybrać osoby do rad osoby, którym
na sercu leży wspólne dobro mieszkańców.
Jan Szulik,
Rada Dzielnicy Kończyce
Rada dzielnicy wspiera działania władz samorządowych
na najniższym szczeblu. Jest
najbliżej problemów mieszkańców, wychwytuje te niedogodności, które utrudniają codzienne życie. To szansa, by zmienić
coś w swym najbliższym otoczeniu. Jeśli
chcemy uczestniczyć w życiu swego miasta,

Dyżury radnych
Urząd Miejski,
ul. Powstańców Śl. 5-7
pok. 222
pn. 1500 – 1600
czw. 1000 – 1100

musimy utożsamiać się ze swoim środowiskiem. Wybory do rad dzielnic to obywatelski obowiązek, społeczna powinność. Nie
powinien skarżyć się ten, kto tej powinności
społecznej nie dopełni. Wybór rad dzielnic,
ich działalność to duża szansa dla mieszkańców, którzy w sposób zorganizowany mogą
mieć wpływ na swoje lokalne środowisko.
Krystyna Postrzednik,
Rada Dzielnicy Maciejów
Rady dzielnic są jedną z podstawowych form współpracy mieszkańców z urzędem
i władzami miasta. Pełnią rolę łącznika pomiędzy tymi ogniwami, a ponieważ członkowie rad dzielnic są wybierani spośród
i przez mieszkańców danej dzielnicy, mają
one ogromne znaczenie, bo to przecież
sami mieszkańcy znają najlepiej swoją dzielnicę i jej aktualne potrzeby. Rady
dzielnic wskazują kierunki rozwoju swojej
dzielnicy, zgłaszają i uczestniczą w rozwiązywaniu bieżących problemów mieszkańców oraz organizują działalność kulturalną
na terenie dzielnicy. Działalność członków
rad dzielnic jest w pełni pracą społeczną,
ale największą zapłatę otrzymujemy, widząc rozradowane serca mieszkańców.
Adrian Pyszka,
Rada Dzielnicy Helenka
Działalność rad dzielnic ma
duże znaczenie, bo dzięki niej
mieszkańcy mogą zapoznać
się z projektami i zagadnieniami ważnymi
dla miasta i lokalnej społeczności. Mogą też
przekazać swoje spostrzeżenia władzom
miasta. W przypadku naszej dzielnicy rada
stała się organem, który wypełnia lukę
w zakresie aktywności kulturalnej i sportowej. Rada dzielnicy pomaga również w sytuacjach problemowych, drażliwych, z którymi ludzie sami nie potrafią sobie poradzić.
Wybory do rad już wkrótce. Ważne, by ów
wybór nie był przypadkowy. Warto szukać
informacji o kandydatach i glosować, bo oddane głosy motywują radnych do pracy.

Luty

4. (pn.) Łucja Chrzęstek-Bar
Rafał Marek
7. (czw.) Stanisława Mikulak
18. (pn.) Elżbieta Adach
21. (czw.) Marianna Kaernbach
25. (pn.) Krystian Jonecko
28. (czw.) Jan Urban

Komisja Budżetu i Inwestycji
4.02. godz. 16.00 – informacja na temat
przebiegu kontynuowanych i planowanych
inwestycji w mieście w odniesieniu do aktualnego stanu finansów.
7.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
4.02. godz. 16.00 – informacje dotyczące
„Akcji zima”, analiza zamierzeń budżetowych na rok 2013, sprawy wniesione, bieżące i organizacyjne, wolne wnioski.
7.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
6.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.02. godz. 18.00 – realizacja wniosków
Komisji KiDz z 2012 r. – analiza skuteczności działania komisji w kontaktach z UM
(zestawienia w formie papierowej).
Komisja Oświaty i Wychowania
6.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
13.02. godz. 16.00 – analiza planu wykonawczego budżetu miasta za rok 2012,
które z zamierzeń udało się zrealizować –
inwestycje, remonty, wyposażenie.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
4.02. godz. 16.00 – informacja na temat
przebiegu kontynuowanych i planowanych
inwestycji w mieście w odniesieniu do aktualnego stanu finansów.
7.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
5.02. godz. 16.00 – ścieżki rowerowe na
terenie miasta. Plany rozwoju turystyki rowerowej w mieście.
6.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
6.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.02. godz. 16.00 – plany bezpieczeństwa
na wypadek zdarzeń terrorystycznych
i klęsk żywiołowych na terenie Zabrza oraz
w zakresie obrony cywilnej. Sprawy różne,
skargi i wnioski.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
4.02. godz. 18.00 – przedstawienie wyników badań dotyczących uzależnień w Zabrzu ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i dostępnością do
narkotyków
7.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
7.02. godz. 14.00 – kontrola jednostek pomocniczych Zabrza w związku z zakończoną kadencją.
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zdjęcia: Jerzy Przybysz

Zdaniem dzielnicowych radnych

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

wokół nas

wokół nas
Za nami XXI gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji

Grono laureatów się powiększa

Pięć osób z Zabrza znalazło się
w gronie tegorocznych laureatów
Laurów Umiejętności i Kompetencji. Przyznawane przez Regionalną Izbę Gospodarczą wyróżnienia
zostały wręczone 19 stycznia podczas gali zorganizowanej w Domu

Najcenniejszy laur odebrał w tym roku komisarz europejski Janusz Lewandowski

jestem w gronie budowniczych, ludzi, którzy wnoszą swoją cegiełkę w budowę naszego kraju – mówił honorowy gość gali.
Wśród 63 nagrodzonych w tym roku osób
i instytucji byli m.in. Ivan del Vechio – ambasador Republiki Chorwacji w Polsce,
Dariusz Lubera – prezes TAURON Polska
Energia S.A., Herbert Wirth – prezes KGHM
Polska Miedź S.A. Po raz pierwszy w historii laurów zdarzyło się, że nagrodę wręczono

foto: UM Zabrze

Najwyższe wyróżnienie, Diamentowy Laur
Umiejętności i Kompetencji, przypadło
w tym roku w udziale Januszowi Lewandowskiemu, komisarzowi europejskiemu
ds. budżetu i programowania finansowego.
Laudację na cześć laureata wygłosił prof.
Jerzy Buzek. – Wrażliwy na ludzką krzywdę,
niesprawiedliwość, pozostał wierny swym
zasadom. Wrażliwość na sytuację własnej
ojczyzny pozostała w nim do dzisiaj – podkreślał poseł do Parlamentu Europejskiego i były przewodniczący tego gremium.
Janusz Lewandowski przyznał na scenie
DMiT, że jest w Zabrzu po raz pierwszy. – Ludziom z mojego pokolenia to miasto kojarzy

foto: UM Zabrze

Muzyki i Tańca.

Wśród laureatów z Zabrza byli prezes Bogdan Kmiecik (z lewej) i sekretarz miasta Ewa Weber

się oczywiście z Górnikiem z epoki Oślizły
czy później Lubańskiego. Oni spowodowali,
że polska piłka stała się znana w Europie
i gdybym miał taką możliwość, to osobiście
przyznałbym im Laur Umiejętności i Kompetencji – mówił Janusz Lewandowski, odbierając wyróżnienie. – Dziś Śląsk sprawił
mi ogromną radość. Czuję się zaszczycony,
wiedząc, jak wiele wspaniałych postaci odebrało ten laur przede mną. Śląsk i Polska
są ciągle w budowie. Mam to szczęście, że
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pośmiertnie. Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznano bowiem prof.
Michałowi Kuleszy, doradcy społecznemu
Prezydenta RP, który zmarł kilka dni przed
uroczystością. Wyróżnienie w jego imieniu
odebrał Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, który również
znalazł się w gronie laureatów. – Dobre
myśli Michała są tu z nami, wierzę w to –
podkreślał wzruszony Olgierd Dziekoński.
Wśród zabrzańskich laureatów znalazła się
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sekretarz miasta Ewa Weber, której przyznano laur za profesjonalne realizowanie zadań
z zakresu budowania społeczeństwa informacyjnego i istotny wkład w informatyzację
miasta.
– To dla mnie niesamowite wyróżnienie,
a przede wszystkim kolejny element, który
będzie powodował chęć do dalszej pracy
i rozwoju, by nadal z uśmiechem i determinacją realizować wiele działań, nie poddawać
się. To też duża zasługa osób, które ze mną
współpracują, całego zespołu, któremu bardzo chciałabym podziękować – mówiła Ewa
Weber, która odebrała Złoty Laur w kategorii
„Menedżer, lider społeczno-gospodarczy”.
Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
trafił do prof. Marka Ściążko, dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyróżnienie odebrał również Bogdan
Kmiecik, prezes NMC Polska.
Wśród laureatów nie zabrakło także przedstawicieli zabrzańskiego środowiska medycznego. Złote Laury w kategorii „Pro Publico
Bono” otrzymali kierujący Katedrą i Kliniką
Chirurgii Klatki Piersiowej profesorowie Marek i Wojciech Rokiccy. – To docenienie naszej ponad 40-letniej pracy jako chirurgów
dla regionu. Z Zabrzem jesteśmy związani
od samego początku, mieszkamy tu od 1955
roku – mówił prof. Wojciech Rokicki. – Każdy
z nas zoperował kilkanaście tysięcy pacjentów, w większości pochodzących z Zabrza.
To dla nas sukces, że ktoś docenił naszą
ciężką pracę – dodał prof. Marek Rokicki.
Tegoroczną galę uświetnił koncert znakomitego muzyka jazzowego Leszka Możdżera,
który wystąpił wraz z AUKSO, orkiestrą kameralną miasta Tychy pod dyrekcją Marka
Mosia. 
MM

wokół nas
Zabrze otrzymało tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju

Nasze miasto na szczycie rankingu

Prawie tysiąc firm, instytucji i urzędów wzięło udział w tegorocznej
edycji konkursu „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju”. Prestiżowy
tytuł w kategorii miast otrzymało Zabrze. Nasze miasto zostało
docenione za działania w zakresie informatyzacji oraz ważne inwestycje infrastrukturalne.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas styczniowej gali zorganizowanej w sali
notowań Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. – Bardzo się cieszę, że podejmowane przez nas działania zmieniające wizerunek Zabrza są dostrzegane z zewnątrz.
Ta nagroda jest jednocześnie motywacją
do dalszej wytężonej pracy, by Zabrze było
miastem, w którym ludzie chcą mieszkać,
inwestować i spędzać wolny czas – mówi

prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” organizowany jest
przez Fundację
Innowacji
i Rozwoju.
Od 2007 r.
podejmuje
ona działania w zakresie
p r o m o w a ni a
przedsięwzięć
i inicjatyw o nowatorskim charakterze. Patronem
przedsięwzięcia są m.in.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy
RP, Przedstawicielstwo
Komisji
Europejskiej

w Polsce oraz Związek Banków Polskich.
W tegorocznej edycji konkursu, w dziesięciu
kategoriach, poddano ocenie 952 firmy, instytucje
i urzędy. Z naszego regionu zostało zgłoszonych 17 instytucji. Zabrze zostało docenione
za realizację takich projektów, jak poprawa gospodarki wodno-ściekowej,
budowa kolejnych odcinków
Drogowej Trasy Średnicowej,
budowa szerokopasmowej
sieci światłowodowej oraz
stworzenie
elektronicznego
systemu obiegu dokumentów.
Zorganizowanej w budynku
GPW uroczystości towarzyszyła
debata „Innowacyjność w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej
z uwzględnieniem trendów i rozwiązań w branży teleinformatycznej oraz
finansowej”. 
GOR

Roszady w Urzędzie Marszałkowskim po zawirowaniach wokół Kolei Śląskich

Zmiana na stanowisku marszałka
Związany od lat z Zabrzem Mirosław Sekuła został nowym marszałkiem województwa śląskiego.
Zastąpił na tym stanowisku Adama Matusiewicza, który podał się
zdjęcia: Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski

dymisji w związku z problemami
w funkcjonowaniu Kolei Śląskich.
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego
wybrali nowego marszałka podczas sesji
21 stycznia. – Dziękuję za zaufanie. Przystępuję do nowego etapu pracy. Najważniejszy obecnie problem regionu to utrata
prestiżu na skutek kłopotów z Kolejami
Śląskimi czy modernizacją Stadionu Śląskiego. Jestem przekonany, że razem
w rzetelnej pracy będziemy te problemy rozwiązywać – mówił po ogłoszeniu
wyników głosowania Mirosław Sekuła.
Odchodzący marszałek Adam Matusiewicz
dziękował radnym, pracownikom Urzędu
Marszałkowskiego i podległych jednostek

Ustępujący marszałek Adam Matusiewicz

za dwa lata współpracy. – W tym czasie
spotkało nas wiele problemów i musieliśmy z tym walczyć. Udało się pokonać te
przeszkody i doprowadzić do pozytywnych
zmian. Mojemu następcy życzę samych
sukcesów – podkreślał Adam Matusiewicz.
Mirosław Sekuła w latach 90. był przewodniczącym Rady Miejskiej, a później wice-

Nowy marszałek Mirosław Sekuła

prezydentem Zabrza. Przez kilka lat stał
na czele Najwyższej Izby Kontroli, ostatnio
był podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Finansów. – Dziękuję ustępującemu marszałkowi za współpracę, a nowemu życzę
powodzenia w podejmowaniu czekających
go trudnych wyzwań – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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W lipcu wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami

Będziesz segregować? Zapłacisz mniej!
Od lipca obowiązywać będzie znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z nią samorządy lokalne muszą zadbać między innymi
o stopniowe zmniejszanie udziału odpadów biodegradowalnych
w wywożonych na składowiska
śmieciach. Segregacja odpadów
opłaci się mieszkańcom, bo ci,
foto: Igor Cieślicki

którzy ją zadeklarowali, zapłacą
za odbiór śmieci mniej.
Nowa ustawa śmieciowa dostosowuje dotychczasowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami do wymogów unijnych. Nakazuje gminom stworzenie proekologicznego
systemu odbioru odpadów od właścicieli
nieruchomości. – Powołaliśmy zespół ekspertów pracujący nad wdrożeniem nowego
systemu gospodarowania odpadami. Aktualnie przygotowujemy się do ogłoszenia
przetargu, który wyłoni firmę zajmującą się
odbiorem śmieci od mieszkańców. Tworzymy też system informatyczny, który pozwoli
sprawnie obsługiwać przyjęte rozwiązania
– tłumaczy Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta Zabrza.
Do końca stycznia zarządcy nieruchomości
i właściciele budynków jednorodzinnych
mieli czas, by złożyć deklarację dotyczącą
selektywnej lub nieselektywnej zbiórki odpadów. Wiąże się to z wysokością opłaty,
która będzie pobierana za odbiór śmieci.
W przypadku segregacji przyjęta w Zabrzu
miesięczna stawka wynosi 9,85 zł od osoby.
Gdy odpady nie będą posegregowane – stawka wzrasta do 13,85 zł. Zróżnicowanie wysokości opłat w zależności od treści deklaracji
dotyczy również właścicieli nieruchomości,
które nie są zamieszkiwane. Tutaj stawka
dotyczy pojemnika, a jej wysokość uzależniona jest też od pojemności kontenera.
– Zamierzamy prowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną dotyczącą zalet
segregacji odpadów. Będzie ona skierowana do osób dorosłych. Dla uczniów szkół
różnego szczebla przygotowujemy program
edukacyjny, który do placówek oświaty trafi 1 września – zapowiada wiceprezydent Katarzyna Dzióba.
WG
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Dzięki nowym zasadom składowiska odpadów nie będą rosły w zastraszającym tempie
REKLAMA
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W naszym mieście rozpoczęło działalność Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Solidne wsparcie w biznesie

Możliwość załatwienia w jednym
miejscu spraw związanych z zakładaniem

działalności

gospo-

darczej, pomoc w poszukiwaniu
źródeł dofinansowania i szeroką
gamę szkoleń oferuje Zabrzańskie
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które w styczniu rozpoczęło działalność w naszym mieście.
Z udogodnień mogą korzystać zarówno osoby stawiające pierwsze
foto: Igor Cieślicki

kroki w biznesie, jak i już działający na rynku przedsiębiorcy.
– Naszym zadaniem jest promowanie przedsiębiorczości wśród zabrzan – mówi Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości. – Centrum gromadzi przedstawicieli instytucji uczestniczących w procesie zakładania działalności
gospodarczej i stwarza możliwość dopełnienia formalności w jednym miejscu. Skraca
to do minimum proces rejestracji firmy. Aby
wspomóc zabrzańskich przedsiębiorców,
organizowane będą szkolenia, konferencje
i spotkania umożliwiające zdobycie umiejęt-

Zespół Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Minimum formalności,
maksimum korzyści

foto: Igor Cieślicki

Małgorzata
Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza

Tymczasowa siedziba przy ul. Miarki

ności i wiedzy potrzebnej dla rozwoju firm
– dodaje. W styczniu odbyło się już m.in.
szkolenie dla właścicieli sklepów branży
spożywczej, dotyczące skutecznego konkurowania z dyskontami. Omówiono też zasady obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu
przy zastosowaniu kas fiskalnych w 2013 r.
ZCRP współpracuje m.in. z zabrzańskim
Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzę-

– Rozwój przedsiębiorczości jest kluczem do sukcesu każdego miasta.
Dlatego postawiłam na kolejny element, który ma zapewnić naszym
przedsiębiorcom lepszą obsługę
i zminimalizować czas poświęcany
na załatwianie formalności związanych z rejestracją i prowadzeniem
działalności gospodarczej. Ale oferta Zabrzańskiego Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości jest znacznie
bogatsza. Zachęcam do korzystania z wszystkich udogodnień i życzę
sukcesów w wykorzystywaniu proponowanych rozwiązań w praktyce.
dem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz kancelariami prawnymi.
Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uzyskać
w jednym miejscu kompleksowe infor-

macje z interesujących ich dziedzin, np.
podatków, staży czy też możliwości dofinansowania działalności gospodarczej.
– Planujemy organizowanie lekcji przedsiębiorczości dla młodzieży. Chcemy w ten sposób inspirować młodych ludzi do tworzenia
własnych firm, a co za tym idzie nowych
miejsc pracy – zwraca uwagę Katarzyna
Kucia. Profesor Jan Kaźmierczak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości,
podkreśla, że w ostatnich latach Zabrze wykonało wielką pracę, aby stać się miastem
atrakcyjnym dla biznesu. – Coraz wyraźniej
widzimy pozytywne rezultaty tego wysiłku.
Gratuluję władzom miasta kolejnej, bardzo
cennej i prorozwojowej, inicjatywy, a mieszkańców Zabrza gorąco zachęcam do skorzystania z oferowanych przez Centrum możliwości i szans, które dotyczą zarówno już
działających na rynku przedsiębiorców, jak
i tych mieszkańców Zabrza, którzy dopiero
zamierzają spróbować sił w działalności gospodarczej – mówi prof. Jan Kaźmierczak.
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości mieści się w budynku Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej u zbiegu ulic
Karola Miarki i Jagiellońskiej. Czynne jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30
do 15.30, tel. 32 630-35-90. Docelowo, po
zakończeniu prac remontowych, Centrum
będzie miało swoją siedzibę w dawnym
sklepie „Komfort” przy ul. Powstańców Śląskich 3. 
GOR
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Aż trzysta par ruszyło do wspólnego tańca podczas plenerowej imprezy na placu Warszawskim

Rekordowy polonez maturzystów

A

Pierwsze pary kroczyły dumnie w efektownych strojach typowych dla balów sprzed wieków

Ponad sześciuset maturzystów zatańczyło na placu Warszawskim
tradycyjnego poloneza. To rekord
w historii imprezy, która w tym roku
odbyła się już po raz szósty.
– Gdy zaczynaliśmy pięć lat temu, maturzystów tańczących poloneza na placu
Warszawskim było nieco ponad dwustu.
W tym roku przekroczyliśmy sześćset
zgłoszeń – wylicza Ewa Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego w Zabrzu, który tegoroczną imprezę przygotował wspólnie z VI Liceum
Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13.
– Taki plenerowy polonez to świetny pomysł. Jesteśmy jeszcze przed studniówką,
więc możemy go uznać za próbę generalną. Szkoda tylko, że jest tak zimno – śmiała się Karolina Przywara z VI LO. W tym
roku oprawa maturalnego poloneza była
wyjątkowa. Pierwsze pary ruszyły bowiem
do tańca w efektownych sukniach z epoki
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Tradycyjne słowa „Poloneza czas zacząć!”
wypowiedzieli prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i przewodniczący Rady
Miasta Marian Czochara. – Zabrze to miasto
kultury, sportu, medycyny, nauki i turystyki.
Ale to również, a może przede wszystkim,
miasto cudownych ludzi. Po raz pierwszy
mam wrażenie, że ten plac jest za mały –
podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, która na ręce maturzystów

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Jeden z elementów choreografii

i szlacheckich kontuszach. – To był pomysł
naszego dyrektora. Stroje wypożyczyliśmy z teatru – tłumaczyła Kasia
Niewiadomska z VI LO.
Dyrektor szkoły Dariusz
Ordysiński (na zdjęciu) przyznaje, że zainspirował go film „Pan Tadeusz”. – Wyobraziłem sobie, jak fantastycznie wyglądaliby
moi uczniowie w takich strojach. I gdy tylko
nadarzyła się okazja, przedstawiłem taki pomysł. Spodobał się, więc przystąpiliśmy do
jego realizacji. Stroje wypożyczyliśmy z Teatru Nowego. Trzeba było dokonać wyboru
uczniów, którzy w nich wystąpią. Były przymiarki, przygotowania, sprawdzanie czy dobrze leżą. Dziewczęta cieszyły się, że mogą
wystąpić w niespotykanych na co dzień sukniach – mówi dyrektor Dariusz Ordysiński.
Przyciągające uwagę stroje ułatwiły również
przygotowania pod względem technicznym.
– Ubrani w nie maturzyści wyróżniali się, co
było istotne dla układów choreograficznych.
Wiadomo było bowiem gdzie jest początek.
Myślę, że tegoroczni maturzyści będą mile
wspominać udział w tym przedsięwzięciu.
Ponad sześćset osób tańczących poloneza
to fantastyczny widok. Bardzo chciałbym
podziękować wszystkim nauczycielom,
którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie – podkreśla Dariusz Ordysiński.

Pokaz laserów i sztucznych ogni

przekazała studniówkowy prezent. To
czek na 25 tys. zł, które zostaną rozdzielone pomiędzy szkoły ponadgimnazjalne.
Organizowaną 24 stycznia imprezę uświetnił
pokaz laserów i sztucznych ogni. Na scenie
wystąpiły zespoły „Bez Matury” z II Liceum
Ogólnokształcącego oraz „Kram” z Zespołu
Szkół nr 10 w Zabrzu.
GOR, MM
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Za nami 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dla maluszków i seniorów
W leczeniu noworodków i opiece nad osobami w podeszłym wieku
pomogą pieniądze zebrane podczas 21. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Na ulicach Zabrza kwestowało 13 stycznia

foto: Jerzy Przybysz

Nie zabrakło tortu w kształcie serca

– Cieszę się, że mogę w ten sposób włączyć
się w akcję. To bardzo cenna inicjatywa.
Jurek Owsiak robi naprawdę coś dobrego. Każdy coś wrzuca do puszki, ludzie nie
przechodzą obojętnie – mówiła Ewa, jedna
z wolontariuszek.
W naszym mieście zebrano w tym roku około 50 tys. zł. Zgromadzone w Polsce i poza
jej granicami pieniądze zostaną tym razem
przeznaczone na dwa cele. Tradycyjnie już
pozwolą na zakup sprzętu pomocnego w leczeniu i ratowaniu życia noworodków. Po
raz pierwszy z kolei będą też wykorzystane na wyposażenie szpitali geriatrycznych
i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Chodzi
m.in. o pompy infuzyjne i żywieniowe, materace przeciwodleżynowe oraz sprzęt rehabilitacyjny.
Imprezy wpisujące się w 21. Finał Wielkie
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywały się
w różnych miejscach Zabrza. Na lodowisku
działającyn na terenie Śląskiego Rancho
zorganizowano licytację koszulek Górnika

foto: Jerzy Przybysz

350 wolontariuszy.

Licytacja koszulek Górnika Zabrze

Zabrze, a kibice mogli spotkac się ze swoimi
idolami z boiska. Odbył się też pokaz hokeistów RTH „Zryw”. W ZSO nr 12 przygotowano warsztaty garncarstwa i pokazy straży
pożarnej. Wystąpił również znany z programu „Mam talent” kwartet smyczkowy Red
Heels. W Miejskim Zakładzie Kąpielowym
można było tradycyjnie spróbować orkiestrowego tortu w kształcie serca.

MM

Kolejne zabrzańskie szkoły „pozazdrościły” już odnowionym placówkom

Licealne termomodernizacje
Kolejne zabrzańskie szkoły dołączą niebawem do placówek, które
dzięki termomodernizacji zyskały
już nowy blask. Tym razem prace
remontowe ruszą wkrótce w I i II

W przypadku obu szkół przetargi zostały już
ogłoszone. – W I LO dokonano wyboru wykonawcy, w II LO trwa sprawdzanie ofert.
W obu placówkach w ramach termomodernizacji zaplanowano remont dachu, elewacji,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, ocieplenie ścian oraz częściowy montaż
wentylacji mechanicznej – wylicza Leszek
Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Przypomnijmy, że w Zabrzu od kilku lat konsekwentnie realizowany jest program termo-

foto: Igor Cieślicki

Liceum Ogólnokształcącym.

Do pięknie wyremontowanego ZSO nr 11 dołączą wkrótce kolejne placówki

modernizacji placówek oświatowych. Do tej
pory objął on już około 30 obiektów. Zakrojone na tak szeroką skalę prace są możliwe
dzięki skutecznemu pozyskiwaniu finanso-

wego wsparcia inwestycji z Wojewódzkiego
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

MM
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Na castingi do „X Factora” przyjechali do Zabrza wykonawcy z odległych zakątków Polski i... świata

foto: Igor Cieślicki

Zabrze ma Factor X

sam jest muzykiem, więc jego techniczne
rady będą dla mnie z pewnością cenne –
mówi, oczekując na swój występ, Michał.
Spore nadzieje wiąże z programem 16-letni Antek Zamudio-Zeidler, który na zabrzańskie eliminacje przyjechał z Żukowa
na Kaszubach. – Chcę przede wszystkim
zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Oglądam różne programy muzyczne, zgłosiłem się do tego, bo darzę go największą
sympatią. Od półtora roku uczestniczę
w różnych muzycznych projektach, chodzę też do szkoły muzycznej, gdzie uczę
się wokalu. Najbardziej lubię jazz, blues
i soul. A dziś wykonam utwór Raya Charlesa – opowiada podekscytowany nastolatek.

Szalejący tłum „obserwował” ze spokojem generał Charles de Gaulle

W Domu Muzyki i Tańca odbyły się wszystkie przesłuchania do tegorocznej edycji programu „X Factor”. Producenci show telewizji TVN
przyznają, że zrezygnowali z organizowania castingów w innych miafoto: Jerzy Przybysz

stach, bo nigdzie nie ma takiej atmosfery jak w Zabrzu. Podczas trwających sześć dni nagrań mogli się o tym przekonać po raz kolejny.

foto: Igor Cieślicki

wylicza Michał. – Ze mną przyjechał kwartet
z Gdyni. Śpiewam od pięciu lat, dobrze się
czuję w repertuarze klasycznego rocka. Dziś
zaprezentuję utwór Eltona Johna. Kocham
muzykę, na co dzień grywam na ulicach,
w kościołach. Podoba mi się ten program.
Udział w nim to świetna przygoda. Na razie
jeszcze nie dopadła mnie trema, ale pewnie pojawi się przed występem. Najbardziej
zależy mi na opinii Czesława Mozila, który

Antek Zamudio-Zeidler z Żukowa

Dobry humor nie opuszcza Magdaleny Bałdych, choć na swój występ czeka już od
dobrych kliku godzin. Ale to i tak nic w porównaniu z drogą, jaką musiała pokonać do
Zabrza. – Urodziłam się w Gdańsku, wychowywałam w Gorzowie, a od trzynastu lat
mieszkam w Nowym Jorku – zdradza Magda.
– Oglądałam amerykańskie edycje „X Facto-

W holach Domu Muzyki i Tańca od
rana trwają gorączkowe przygotowania do występów. Ktoś nuci pod nosem
swój kawałek, ktoś inny próbuje ukoić zdenerwowanie rozmową z bliskimi.
Inni poprawiają makijaż, fryzurę, strój...
Michał Ostrowski przyjechał do Zabrza
z Tczewa. 23-latek próbował już swoich sił
w poprzedniej edycji „X Factora”. Wtedy
odpadł na samym początku. Przyznaje, że
w tym roku chciałby pozostać w programie
dłużej, ale liczy się przede wszystkim dobra
zabawa. – Jechałem tu dwanaście godzin –

18

foto: Jerzy Przybysz

Ostatnie poprawki przed nagraniem

Podczas castingów nie brakowało zespołów
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foto: Jerzy Przybysz

Czesław Mozil w drodze do DMiT-u

foto: Jerzy Przybysz

foto: Igor Cieślicki

Tatiana Okupnik wita się z fanami

Mozilem i Kubą Wojewódzkim zaprezentowało się około 300 wokalistek
i wokalistów. W Zabrzu mogliśmy też zobaczyć w akcji Patrycję Kazadi, która zastąpiła
prowadzącego dwie poprzednie edycje Ja-

foto: Jerzy Przybysz

n o
marzenie.
I to nas
łączy.
Chciara”, ale
ł a b y m
nigdy nie przyd o s t a ć
szło mi do głowy, żeby
Była okazja do przybicia „piątki” z Kubą
kontrakt pływystąpić w takim show. To
towy, wydać
był pomysł znajomych moich
w Polsce płytę
znajomych. Jeden z kolegów,
i tu koncertować.
kiedy usłyszał jak śpiewam, powieTrema? Jeszcze jej nie
dział, że koniecznie muszę się pokazać
odczuwam, ale pewnie to kwestia godzin
w polskim „X Factorze” – tłumaczy kobieta.
dzielących mnie od występu. W końcu
Magdalena przyznaje, że śpiewa od piętnana scenie w pewnym sensie się obnażastu lat. – Utrzymuję się ze śpiewania, śpiemy, stajemy przed jurorami, by poddać
wam po polsku z amerykańskim zespołem.
się krytyce i trzeba się z tym liczyć przyWyjeżdżając tam, wiedziałam dokładnie
chodząc do takiego programu – mówi.
czego chcę, że jadę tam po coś. Podobnie
jest teraz. Chcę wykorzystać swoją szansę.
Znacznie bliżej miała na casting Beata WiWszyscy, którzy tu dziś przyjechali, mają jedśniewska, 20-letnia krawcowa, która na
przesłuchania przyjechała ze Świętochłowic z mężem Damianem. – Razem występujemy w zespole Pentagon. Mamy już
płytę demo, a udział w takim programie
to dobry sposób na promocję – uważa
Beata, obdarzona potężnym głosem drobna brunetka, która swego czasu w „Mam
talent” wzruszyła do łez Agnieszkę Chylińską. Sporą termę miała przed występem Alicja Zakrzewska, 20-letnia modelka
z Zabrza. – Do tej pory śpiewałam głównie
w samochodzie. Ale w końcu uległam namowom znajomych – uśmiecha się Alicja.
Podczas trwających sześć dni castingów przed Tatianą Okupnik,
Czesławem

Beata Wiśniewska na scenie

rosława Kuźniara. – W tym roku zrezygnowaliśmy z castingów w innych miastach.
Wszystkie odbywają się w Zabrzu. Atmosfera w Domu Muzyki i Tańca jest niepowtarzalna – podkreśla Katarzyna Szałańska, producent „X Factora”. Trzecią
odsłonę show zobaczymy na
ekranach w marcu.
MM, GOR

Magdalena Bałdych przyleciała z USA

Castingi przyciągnęły do Zabrza tysiące ludzi z całej Polski i przyczyniły się do ogromnej promocji naszego miasta
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W Teatrze Nowym odbył się finał corocznej akcji Dziennika Zachodniego

Widownia pełna Mikołajów
Kilkudziesięciu Świętych Mikołajów zawitało w styczniu do Zabrza.
W Teatrze Nowym odbył się finał
corocznej akcji Dziennika Zachodniego, w ramach której czytelnicy
wybierają znaną osobę, od której
chcieliby dostać prezent. Później

Akcja „Wybierz sobie Mikołaja” została zorganizowana po raz dwunasty. Finał odbył
się 11 stycznia. W tym roku w rolę brodatego
świętego wcieliło się trzydzieści osób, które do Zabrza przywiozły nie tylko mnóstwo
cennych upominków, ale i ciepłych słów.
– Kiedy byliśmy mali, czekaliśmy niecierpliwie na Świętego Mikołaja. Teraz jesteśmy
dorośli i sami chcemy nim być. To taka sama
radość, a może nawet większa satysfakcja.
Dlatego ta zabawa z Dziennikiem Zachod-

foto: UM Zabrze

liczy się już szczęście w losowaniu.

Profesor Jerzy Buzek ufundował zagraniczną wycieczkę

nim jest tak wspaniała – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wśród obdarowujących znaleźli się również
m.in. wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk,
szef śląskiego Centrum Chorób Serca prof.
Marian Zembala, poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i były przewodniczą-

cy tego gremium Jerzy Buzek. – Czytelnicy
wybierają swojego Mikołaja, a my mamy
okazję spotkać się z mieszkańcami regionu, usłyszeć, co mają do powiedzenia. Tym
sposobem wszyscy są wygrani, a przy okazji
dobrze się bawią – mówił Jerzy Buzek, który
ufundował zagraniczną wycieczkę. 
WG

W styczniu chętnie odwiedzaliśmy przygotowane w kościołach stajenki

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Śladem zabrzańskich szopek

Szopka w kościele św. Kamila

Święta Bożego Narodzenia już za
nami, ale styczeń był okresem,
gdy wielu z nas odwiedzało szopki przygotowane w zabrzańskich
kościołach. Oto niektóre z nich...
Najbardziej okazałą szopkę można było
podziwiać w tym roku w kościele św. Józefa. Naturalnej wielkości figury zosta-
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Taką stajenkę można było zobaczyć w kościele św. Józefa

ły wykonane z drewna przez rybnickiego
rzeźbiarza Franciszka Masorza. Wyjątek to
woskowa figurka Dzieciątka, podarowana przez krakowskie siostry zakonne. Wykonana w latach 1965-1970 szopka, której fundatorem był ks. Henryk Paruzel,
dwukrotnie z powodzeniem brała udział
w międzynarodowych wystawach stajenek:
w 1984 r. w Niemczech i w 1994 r. w Belgii.
Kościół św. Kamila znany jest z kolei z ruchomych szopek, które przygotowuje brat

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2013

Franciszek Wieczorek. W tym roku ruchomej szopki nie było, stanęła mniejsza, choć
równie urokliwa. – Z zawodu jestem stolarzem, więc odkąd miałem możliwość pracować przy drewnie, robiłem proste szopki.
Przygotowanie ruchomej szopki to długi
proces. Nie sztuka zrobić szopkę, która huczy jak w fabryce. Trzeba tak skonstruować
motorki, żeby ich nie było słychać, żeby się
nie przegrzały. Potem można godzinami podziwiać – uśmiecha się brat Franciszek. MM

wokół nas
Wymierne efekty działań Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

foto: Igor Cieślicki

Inżynierskie wsparcie medycyny

Dyrektor Iwona Łobejko i prof. Marek Gzik

Wprowadzanie do praktyki klinicznej najnowszych rozwiązań
technicznych wspomagających lekarzy w skutecznej i szybkiej diagnostyce oraz leczeniu to główny
cel, jaki stawiają przed sobą naukowcy z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Wymierne efekty tych działań już
wkrótce będą mogli odczuć między innymi pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 5 w Sosnowu, który planuje
szeroko

zakrojoną

współpracę

foto: Igor Cieślicki

z zabrzańską placówką.

W laboratorium jest też twardościomierz

Działanie maszyny wytrzymałościowej prezentuje dr inż. Marcin Basiaga

– Medycyna idzie do przodu, ponieważ weszła
do niej technika – przyznaje Iwona Łobejko,
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. – Nasz szpital jest
jedynym Centrum Urazów Wielonarządowych
na Śląsku. Chcemy połączyć siły z Wydziałem
Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu, by dzięki
opracowywanym tu rozwiązaniom technicznym móc jeszcze lepiej, szybciej i bezpieczniej pomagać naszym pacjentom – dodaje.
Powołany w 2010 roku na Politechnice Śląskiej, a funkcjonujący od jesieni ubiegłego
roku w Zabrzu, Wydział Inżynierii Biomedycznej jest pierwszym i jedynym takim wydziałem w Polsce. Opracowywane są tu m.in. najnowsze typy implantów. Naukowcy stworzyli
również komputerowy system umożliwiający tworzenie wirtualnych modeli i szczegółowe zaplanowanie konkretnej operacji.
– Stworzenie modelu i dokładne zaplanowanie zabiegu pozwala skrócić jego czas o około 30 procent. Kolejną korzyścią jest zmniejszenie utraty krwi. Chcemy wprowadzić takie
rozwiązania do praktyki szpitalnej. Dzięki
współpracy chirurga i inżyniera możemy
dobrać optymalną metodę leczenia do konkretnego pacjenta, a nie do choroby – podkreśla prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Dr Marcin Kaczmarek, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z przemysłem, zwraca
uwagę, że Zabrze zapewnia znakomity klimat do tworzenia innowacyjnych rozwiązań
w medycynie. – W Polsce nie ma drugiego
miejsca, w którym funkcjonowałoby tak
dużo placówek działających w tej sferze.
Wystarczy wspomnieć o Śląskim Centrum
Chorób Serca, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii czy Instytucie Techniki i Aparatury Me-

dycznej – podkreśla dr Marcin Kaczmarek.
Dotychczasowa współpraca zabrzańskiego
wydziału i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 dotyczyła ortopedii. Teraz ma
być rozszerzana na inne dziedziny medycyny. – Celem jest to, by jak najlepiej rozpoznać
dany przypadek i pomóc choremu z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie ma do
zaoferowania nauka – podsumowuje prof.
Marek Gzik. 
GOR
REKLAMA
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Konkursy w ramach zabrzańskiej odsłony Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery rozstrzygnięte

Instrumentalny sposób na nudę

foto: Jerzy Przybysz

...jej zwycięskie fotografie

Marzena Górny...

Marzena Górny z Gimnazjum nr
2 zwyciężyła w konkursie foto-

dach – podkreśla Andrzej Kasperek, współorganizator Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Pierwsze miejsce w konkursie literackim zajął Jakub Gutt ze Szkoły Podstawowej nr 15.
W konkursie plastycznym, wśród przedszkolaków, zwyciężył Rafał Pyrsak z Przedszkola nr
REKLAMA

graficznym organizowanym w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zabrzu. Do udziału
w pracach jury organizatorzy akcji
zaprosili redakcję „Naszego Zabrza
Samorządowego”.

Dziękujemy,

a laureatce gratulujemy pomysłu
i życzymy kolejnych sukcesów!
Konkurs zorganizowano pod hasłem „Moje
umiejętności kluczem do przyszłości”. Marzena na swoich pracach w ciekawy sposób przedstawiła instrumenty muzyczne.
– Interesuję się muzyką. Od szóstego roku
życia gram na skrzypcach, a od półtora
roku na gitarze. Chciałam pokazać, że muzyka może być lekarstwem na nudę, smutki
i świetnym sposobem na spędzenie czasu.
Bardzo lubię fotografować, to mój pierwszy
udział w konkursie – opowiada Marzena.
W ramach Tygodnia Kariery przygotowano
w naszym mieście szereg imprez dotyczących poradnictwa zawodowego. Odbywały
się seminaria i szkolenia, był dzień otwarty Powiatowego Urzędu Pracy i Targi Pracy.
Młodzi zabrzanie rywalizowali też w konkursie literackim. – Chodziło o napisanie listu do
pracodawcy, w którym zostaną zaprezentowane umiejętności danej osoby, czyli to, na co
w tej chwili nastawia się rynek pracy. Nie na
konkretne zdobycie zawodu, ale na umiejętności, które są przydatne w zzróżnych zawo-
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12, a w kategorii szkół podstawowych – Maksymilian Kamiński z SP nr 15. W konkursie
multimedialnym nie przyznano pierwszego
miejsca, drugie zajęły ex aequo Magdalena
Kołoczek oraz Patrycja Bursy z Zespołu Szkół
Sportowych im. Janusza Kusocińskiego.  MM

wokół nas
Rok 2013 powitaliśmy wyjątkowym koncertem Filharmonii Zabrzańskiej

W Zabrzu jak na wiedeńskiej scenie
Po raz kolejny mieliśmy okazję
przekonać się, że nie trzeba jechać
na noworoczny koncert filharmoników wiedeńskich, by poczuć się
równie wyjątkowo. Najpiękniejszych arii operowych i operetkowych oraz przebojów muzyki
rozrywkowej mogliśmy posłuchać
podczas Koncertu Noworocznego
w Domu Muzyki i Tańca. O oprawę muzyczną na najwyższym poziomie zadbali artyści Filharmonii
foto: Igor Cieślicki

Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.
Trójka tenorów zaprezentowała się na scenie w oryginalnych strojach

lada gratka czekała na miłośników filmu
„Zapach kobiety” z niezapomnianą rolą Ala
Pacino. W Domu Muzyki i Tańca zabrzmiało
bowiem niezwykłe tango „Pro Una Cabeza”, do którego oprawę taneczną przygotowali artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Nie zabrakło też znanych arii operowych
i operetkowych. W Zabrzu przypomnieli je
znakomici tenorzy Paweł Skałuba, Tadeusz
Szlenkier i Adam Zdunikowski. Na scenie zobaczyliśmy także Zofię Czechlewską, Milenę
Burchardt, Adama Czechlewskiego i Marka
Kuliga z ZPiT „Śląsk”.

GOR

foto: Igor Cieślicki

– Nie musimy jechać do Wiednia, by przeżyć
równie wspaniałe chwile – podkreślała na
scenie Domu Muzyki i Tańca prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Jakiż może
być ten rok, jeśli zaczynamy go tak cudownie z naszą znakomitą orkiestrą, a na sali
gościmy tak wielu naszych przyjaciół? To
musi być dobry rok! – zaznaczała pani prezydent, składając zabrzanom noworoczne
życzenia.
W programie koncertu znalazła się m.in.
wiązanka niezapomnianych przebojów
Franka Sinatry. Usłyszeliśmy również takie
przeboje, jak „Yesterday”, „Only you” czy
„Maria” z musicalu „West Side Story”. Nie

Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
foto: Igor Cieślicki

Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego
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Współtwórca reformy samorządowej w Polsce nie żyje

Pożegnaliśmy profesora Kuleszę
Był wybitnym prawnikiem i ekspertem z zakresu funkcjonowania
samorządu terytorialnego. Spotkanie z nim zainaugurowało kilka lat
temu przygotowany przez Politechnikę Śląską i zabrzański samorząd
cykl otwartych wykładów „Forum
zarządzania”. W styczniu zmarł pro-

– Mówią, że byłeś jednym z twórców reform
ustrojowych Rzeczypospolitej. (...) Wspominają, że byłeś nauczycielem paru pokoleń
prawników. Wymieniają Twoje prace i publikacje. Budowałeś nową Rzeczpospolitą
w wielu płaszczyznach… Mówią dziś o Tobie w czasie przeszłym, podczas gdy Ty
wciąż jesteś – bo jesteś w nas, którym było
dane Ci towarzyszyć w tym budowaniu. (...)
Twoja nagła od teraz nieobecność staje
się dla nas zadaniem, bo – choć nie mamy
Twojej mądrości, Twojej rozważnej odwagi
ani Twojej wiedzy – budowanie państwa

foto: Jerzy Przybysz

fesor Michał Kulesza. Miał 65 lat.

Prof. Kulesza podczas wykładu w Zabrzu

to proces, który trwa. Nie wystarczy sama
wdzięczność – ważniejsza jest dalsza praca... – napisał na stronie Związku Miast Polskich dyrektor jego biura Andrzej Porawski.
Prof. Michał Kulesza urodził się w 1948 r.
w Łodzi. Był absolwentem i pracownikiem
naukowym Wydziału Prawa i Administra-

cji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w zagadnieniach związanych
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Był jednym z twórców reformy
samorządowej w 1990 i 1998 r. Pierwsza
z nich wprowadziła do ustroju Polski gminy, w efekcie kolejnej powstały powiaty
i województwa samorządowe. W ostatnich
latach był m.in. doradcą prezydenta RP ds.
samorządu.
– Niezastąpiony ekspert i prawnik, twórca
wielu przepisów i propagator idei samorządności. Nie narzucał autorytarnie swoich
pomysłów, ale wsłuchiwał się w potrzeby,
w głos mieszkańców. Zakładał, że ludziom
należy ufać i słuchać tego, co mają do powiedzenia w swoich sprawach – wspomina
prof. Michała Kuleszę jego kolega po fachu
prof. Jerzy Regulski, również doradca społeczny prezydenta RP.
W styczniu prof. Michał Kulesza miał gościć w Zabrzu podczas dorocznej gali wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji.
Niestety, przyznanego mu kryształowego
wyróżnienia już nie odebrał. Zmarł, po długiej i ciężkiej chorobie, kilka dni przed uroczystością... 
WG

W styczniu zmarł nagle Michał Smolorz, jeden z najbardziej znanych śląskich publicystów

Ta wiadomość była dla nas wielkim
szokiem. W styczniu, w wieku 57
lat, zmarł nagle Michał Smolorz, jeden z najbardziej znanych śląskich
dziennikarzy, scenarzysta, reżyser,
producent filmowy i telewizyjny.
Ci, którzy go znali, mówili o nim, że to prawdziwy człowiek renesansu, osoba o ogromnej
wiedzy, mądrze pojmująca współczesność –
ze świadomością, że nie można jej zrozumieć
do końca, jeśli się nie ma tradycji, historii.
– Odejście pana Michała jest krzywdą dla całego Górnego Śląska. To strata, z której nie
zdajemy sobie jeszcze sprawy. To był człowiek-instytucja, niezwykle prawy, bezgranicznie odważny i energiczny, fantastyczny
współczesny regionalista – mówi o zmarłym
reżyser i senator Kazimierz Kutz.
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Michał Smolorz był absolwentem Politechniki
Śląskiej, doktorem kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1978 r. w Telewizji Polskiej. W 1987 r.
wydał swoją słynną książkę „Cysorz”. W 1991
r., razem z przyjacielem i współpracownikiem Wojciechem Sarnowiczem, założył prywatne studio „Antena Górnośląska”. – Nazywano Cię człowiekiem kontrowersyjnym, ale
to jest słowo-wytrych. Właściwie tak mówią
ci, którzy nie chcą powiedzieć, co o Tobie naprawdę myślą – mówił, żegnając zmarłego,
Wojciech Sarnowicz.
Michał Smolorz wyprodukował ponad 200
filmów i widowisk telewizyjnych, w tym serię programów „Wesoło, czyli smutno. Kazimierza Kutza rozmowy o Górnym Śląsku”.
W katowickim ośrodku TVP był m.in. sekretarzem ds. programu, zastępcą redaktora
naczelnego i dyrektorem ds. ekonomicznych. Stworzył pierwszy w Polsce program
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To był człowiek-instytucja

Michał Smolorz miał zaledwie 57 lat

regionalny TVP. Wiele także publikował,
m.in. w „Dzienniku Zachodnim”, „Gazecie
Wyborczej”, „Polityce”. W 2012 r. wydał
książkę pt. „Śląsk wymyślony”, będącą jednocześnie jego rozprawą doktorską. Zmarł
nad ranem 10 stycznia 2013 r. Przyczyną
śmierci był zawał serca. 
WG

wokół nas
Pożegnaliśmy zmarłego w tragicznych okolicznościach byłego proboszcza parafii św. Andrzeja

Zostawił po sobie ładunek dobra
Ta wiadomość zszokowała niemal
wszystkich zabrzan. Była tak niespodziewana, tak zdawałoby się
absurdalna, że trudno było w nią
uwierzyć. W nocy z 10 na 11 styczGerard

Kowolik,

emerytowany

proboszcz parafii św. Andrzeja
i były dziekan dekanatu zabrzań-

foto: Jerzy Przybysz

nia zmarł tragicznie ksiądz prałat

skiego. Śmierć duchownego była
efektem pożaru, który wybuchł
w jednym z pomieszczeń pleba-

Podczas nabożeństwa żałobnego kościół
św. Andrzeja wypełnił się po brzegi. Na pogrzeb ks. Gerarda Kowolika przyszli licznie
nie tylko wierni z miejscowej parafii, ale też
osoby, które znały zmarłego z czasów jego
długoletniej posługi kapłańskiej, przedstawiciele zabrzańskich instytucji, szkół, zakładów pracy, duchowni. W uroczystościach
wzięli udział biskup gliwicki Jan Kopiec oraz
biskup Jan Bagiński z rocznika święceń ks.
Gerarda Kowolika, który w imieniu kolegów
dziękował zmarłemu. Homilię wygłosił bp
Jan Wieczorek.
– Odszedł pasterz nasz – mówił bp Jan Wieczorek, nawiązując do słów z liturgii Wielkiego Piątku. – Serce płacze, ale wiara koi
ból – dodał. Z kolei bp Jan Kopiec przypomniał zasługi Gerarda Kowolika. – Kościół
diecezjalny gliwicki, wsparty serdecznością
wspólnoty Kościoła opolskiego, żegna dziś
jednego z tych kapłanów, którzy pracą zaznaczyli bardzo ważną część w budowaniu
Kościoła partykularnego, najpierw w Opolu,
a potem w Gliwicach. Jest to ładunek dobra,
który pozostanie – podkreślał biskup.
W podobnym tonie wspominają zmarłego
mieszkańcy parafii św. Andrzeja. – Znałem proboszcza Kowolika prawie 30 lat.
Nigdy bym o nim nie powiedział złego
słowa. Jeśli kogoś musiał zbesztać, bo mu
się należało, robił to, ale nigdy w złości.
To był naprawdę sprawiedliwy człowiek,
który wszystkim wokół pomagał, niezależnie od wieku – podkreśla pan Jerzy, jeden
z parafian uczestniczących w pogrzebie.
Ks. Arkadiusz Kinel, obecny proboszcz parafii św. Andrzeja, zwraca uwagę na ogrom-

ch-Otmęcie. W 1961 r. został mianowany
proboszczem parafii św. Józefa w Gliwicach-Ligocie, a od roku 1978 r. kierował przez
27 lat parafią św. Andrzeja w Zabrzu. Przez
lata swej duszpasterskiej posługi ks. Kowolik dbał i troszczył się nie tylko o zewnętrzny
wizerunek najstarszej zabrzańskiej świątyni, ale przede wszystkim o pogłębianie życia religijnego swoich parafian. Szczególną
uwagę przywiązywał do, znanych w całym
Zabrzu, nabożeństw maryjnych, które celebrował z wyjątkową pieczołowitością, nadając im swój osobisty charakter.
We wrześniu 2005 r. ks. Gerard Kowolik
przeszedł na zasłużoną emeryturę i zamieszkał w domu parafialnym przy kościele
św. Andrzeja. Nie tak dawno, w 80. rocznicę swoich urodzin, tak wspominał swoją
posługę kapłańską: „Mamy w parafii obraz
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i to jest ta
pieczęć, znamię mojego kapłaństwa, mojego powołania. Po tych wszystkich latach
nie tylko chcę powiedzieć Te Deum Laudamus, ale także zmiłuj się nade mną, Boże.
Bo choć niewiele w życiu zrobiłem, niczego
wielkiego nie osiągnąłem – Pan Bóg oceni
– to zawsze chciałem jak najlepiej służyć
Panu Bogu i bliźnim”... 

WG
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nii, gdzie nocował duszpasterz.

ną charyzmę
ks.
Gerarda
Kowolika. I to
zarówno
w
czasach, gdy
był niezwykle
aktywny, jak
i później, gdy
na emeryturze
mógł wyciszyć
się, odpocząć.
– Cały czas
interesował
Ks. Gerard Kowolik
się sprawami
parafii, podporządkowując się jej życiu. Do
końca prowadził nabożeństwa, w których
prosił wiernych o modlitwę – mówi ks. Arkadiusz Kinel.
Ks. Gerard Kowolik urodził się w 1931 r. Wychowywał się w Biskupicach. Po ukończeniu
III Liceum Ogólnokształcącego w rodzinnym
mieście rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w katedrze w Opolu
z rąk ks. biskupa Zdzisława Golińskiego,
ordynariusza częstochowskiego. Następnie
rozpoczął posługę w parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Krapkowica-

Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego duchownego przyciągnęły tłumy
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lekcja historii
Powojenna historia Zabrza wciąż posiada jeszcze nie do końca zbadane tematy

foto: Dariusz Waleriański

Żydowski dom sierot – historia niepoznana

Dyrekcja Domu Dziecka w Zabrzu z kapitanem J. Drucknerem oraz H. Geller

W powojennych dziejach Zabrza bardzo ciekawym i ważnym epizodem jest kilkuletnia działalność żydowskiego domu sierot przy ulicy
Brysza. Urządzono go w dawnym budynku tzw. małej synagogi wybudowanym w 1898 roku.

Rysunek małej synagogi

W 1942 r. został przeznaczony do całkowitej przebudowy, zmiany jego zewnętrznego
wyglądu w celu zatarcia przez hitlerowców
śladów, że kiedykolwiek należał do społeczności żydowskiej. Władze niemieckie
planowały w nim urządzić szkołę muzyczną.
Zamierzano również w czasie II wojny światowej postawić w jego pobliżu barak dla jeńców wojennych, tworząc tu niewielki obóz
pracy. Hitlerowcom nie udało się zrealizować
planów przebudowy i rozbudowy tego bu-
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dynku. Jego obecna bezstylowa forma architektoniczna została dokonana po 1950 r.

Z różnych stron Polski
Przybywający do Zabrza od maja 1945 r. Żydzi założyli wspólnotę wyznaniową działającą jako Zrzeszenie Religijne. Na jej czele
stanął Jakub Wieselberg. Oprócz zrzeszenia
na terenie miasta działał jeszcze utworzony
sierpniu 1945 r. Centralny Komitet Żydowski. Przy działającej gminie żydowskiej od
września 1945 r. rozpoczął działalność dom
sierot żydowskich, choć oficjalnie w dokumentach podawano datę 15 grudnia 1945 r.
Inicjatorem jego założenia była organizacja
syjonistyczna Zjednoczenie Syjonistów Demokratów Ichud.
Od listopada 1945 r. dom przeszedł pod zarząd Komitetu Organizacyjnego Żydowskich
Zrzeszeń Religijnych. Kierownikiem domu
dziecka została dr Necha (Nechama) Geller.
W najnowszej publikacji dotyczącej społeczności żydowskiej po 1945 r. w Zabrzu błędnie zmieniono jej płeć na męską, co mogło
wynikać z rzadkiego hebrajskiego imienia.
Oprócz niej w domu pracowali jako nauczyciele Rudek Watenberg i Mira Kac.
Z zachowanych danych wiemy, że w 1948 r.
przebywało w domu 46 dzieci żydowskich.
Sieroty pochodziły z różnych obszarów dawnej Rzeczypospolitej. Były to dzieci, które
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Budynek ten stoi do dnia dzisiejszego. Dawniej sąsiadował z reprezentacyjną murowaną dwuwieżową synagogą, która spłonęła
w „Noc Kryształową” w 1938 r. Budynek
małej synagogi do 1940 r. pełnił rolę domu
z mieszkaniami dla pracowników gminy żydowskiej. Mieściło się tam również archiwum
oraz biblioteka, a w sierpniu 1902 r. otwarto
w jego podziemiach mykwę (łaźnię rytualną).

zostały przechowane w polskich katolickich
rodzinach lub przechowywane w zakonach
żeńskich. Po wojnie zostały oddawane lub
odbierane przez przedstawicieli organizacji
żydowskich i przekazywane do funkcjonujących żydowskich domów dziecka. Poszukiwaniami żydowskich dzieci oraz ich
odzyskaniem zajmował się kapitan wojska
polskiego Yeshayahu Druckner (1914-2004).
Większość odzyskanych przez kapitana
dzieci trafiała do domu dziecka w Zabrzu.
Z zachowanych pamiętników i notatek kapitana, które są przechowywane w Izraelu,
wiemy o 202 dzieciach z imienia i nazwiska,
które w okresie od grudnia 1946 do stycznia 1948 r. zamieszkiwały w zabrzańskim
domu dziecka. Wśród nich znajdował się
najmłodszy mieszkaniec domu dziecka –
półtoraroczny Edzio, urodzony gdzieś w Polsce w styczniu 1944 r. w stajni należącej do
chłopów, którzy ukrywali jego rodziców.
W listopadzie matka zostawiła go na oknie
jednego z domów.

Mały Edzio na kolanach kapitana

Jego tragiczna historia dobrze się skończyła. Po wojnie w 1947 r. odnalazła go matka,
która zamieszkała w Paryżu. W pisanym do
matki Edzia liście kapitan Druckner opisuje
jej syna: „Edzio jest bardzo żywy i z każdym
dniem staje się ładniejszy. Kiedy go odebrałem (z polskiej rodziny, która go uratowała
i przechowywała – przyp. red.) mówił: Daj karabin, będę strzelał do Żydów, a teraz mówi:
Ja, mały Żyd, pojadę do Palestyny. Wiem już
dobrze, że pojedzie do mamusi do Paryża”.
Dziś mały Edzio to obywatel Francji Edouard

lekcja historii

Kapitan w liście wspomina o organizacjach,
które zajmowały się emigracją dzieci zagranicę: Agudas Israel oraz Alijat ha Noar. Odzyskiwanie dzieci żydowskich miało swój cel.
Upatrywano w ocalałych dzieciach nadziei na
odbudowę „żydowskiego życia w Europie”.
Odzyskiwanie z polskich rodzin dzieci nie
zawsze było łatwe i proste, szczególnie z powodów emocjonalnych. Dzieci, które przebywały w domu sierot, pochodziły z różnych
obszarów Polski. W trakcie pobytu w domu
były one wychowywane w duchu narodowym i przygotowywane do życia w Palestynie. Przewóz, czy też bardziej przerzut,
żydowskich dzieci poza teren Polski z przeznaczeniem do zamieszkania w Palestynie,
odbywał się nielegalnie. Najczęściej trasa
przerzutowa przebiegała przez Czechosłowację, Francję, Włochy lub Grecję i Cypr. Nielegalny przewóz dzieci miał być finansowany
za pieniądze Żydów z Wielkiej Brytanii oraz
amerykański Joint Distribution Committee.
Ze strony angielskiej w wywożenie dzieci
angażował się rabin dr Shlomo Schoenfeld.
Z zachowanych dokumentów i relacji wiemy
tylko o kilku osobach z imienia i nazwiska,
które upubliczniły swoje relacje związane z przejściowym pobytem w tym domu
dziecka. Są to m.in. Rywka Motyl, córka Menachema z Golubia zwana Renią, ukrywana
w rodzinie polskiej w Chełmie nad Wisłą,
która przybyła do domu dziecka w 1946 r.
Następnie nielegalnie wywieziona do Francji, a potem do Izraela. Halina Rubinstein,
córka znanego przed wojną kupca tekstylnego z Warszawy, wyciągnięta z getta
warszawskiego jako 9-miesięczne dziecko
i przechowywana w rodzinie polskiego policjanta do domu dziecka trafiła w grudniu
1946 r. Stąd wywieziona do Holandii i zaadoptowana przez rodzinę Józefa Rakowera z Amsterdamu. Pensjonariuszką domu
dziecka była prawdopodobnie również Felicja Kożuch, matka znanego współczesnego pisarza i filmowca izraelskiego Etgara
Kereta, wyniesiona z getta warszawskiego.
W Izraelu, w kibucu Beit Lohamei Haghetaot, przechowywany jest pamiętnik ze zdjęciami z Zabrza kapitana Drucknera.
Dom sierot funkcjonował do września
1949 r. W maju 1949 r. na terenie miasta
przebywało 314 Żydów. Obecnie w budynku
dawnego żydowskiego sierocińca znajduje
się Dom Pomocy Społecznej nr 3.

Dariusz Walerjański

Nowe życie
w starych murach
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem zobaczmy, jak zmieniło się otoczenie obecnego Zespołu Szkół
Specjalnych nr 38...
Czarno-biała fotografia przedstawia fronton wybudowanego w 1911 r. budynku Gemeinschafthaus przy Pfarrstr. Obecnie to ul. ks. Damrota. W gmachu tym mieściła się
następnie szkoła powszechna ewangelicka. Obecnie w budynku przy ul. ks. Damrota
33 funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych nr 38. 
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Przerzut do Palestyny

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

Gmach przy ul. Damrota 33 został oddany do użytku sto lat temu

foto: Jerzy Przybysz

Rosenblatt z wykształcenia psycholog, który
po 46 latach przyjechał do Polski do Zabrza,
aby podążyć śladem miejsc, z którymi coś
go łączy.

Obecnie mieści się tu Zespół Szkół Specjalnych nr 38
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felieton

Trzymam kciuki za uczestników
Poszukiwania „faktora X” rozpoczęte! W Domu Muzyki i Tańca odbyły
się castingi do III edycji emitowanego na antenie TVN programu X Factor. Nie bez powodu Zabrze zapisało się na mapie brytyjskiego formatu.
Dom Muzyki i Tańca zapewnia salę koncertową, która jest jedną z najlepszych
w Polsce pod względem
warunków
technicznych
i organizacyjnych. Widownię
zapełnia prawie dwutysięczna publiczność.
Magia telewizji sprawia, że do miasta ściągają tłumy. Jedni przyjeżdżają pełni nadziei
na spełnienie marzeń o wielkiej karierze,
inni, przekonani, że każdy śpiewać może. Liczą na swoje pięć minut w medialnym show.
Są i tacy, których ściąga zwykła ciekawość.
Możliwość zobaczenia realizacji programu
od tzw. kuchni. Można zasiąść na widowni i mieć swój udział w tworzeniu show.
Do Zabrza przyjeżdżają również fani jurorów i nowej prowadzącej Patrycji Kazadi.
To niepowtarzalna okazja, by znaleźć się
tak blisko celebrytów. Liczną grupę stanowią również kibice, czyli rodzina i przyjaciele uczestników, którzy w zaciszu za-

brzańskiej sali zaciskają mocno kciuki
podczas występów i werdyktów jurorskich.
A jury w składzie Tatiana Okupnik, Czesław
Mozil oraz Kuba Wojewódzki decyduje, kto
dostanie bilet do dalszych rozgrywek. Dla
większości uczestników reguły programu są
brutalne, przetrwają tylko nieliczni. Bo aby
przetrwać, trzeba posiadać „faktor X”. A co
to właściwie znaczy? Pewnie jurorzy odpowiedzieliby, że trzeba mieć cały pakiet, opcję
„al Inclusive”, czyli wszystkie składniki, które
są potrzebne, aby odnieść sukces i przetrwać
w show biznesie. Dlatego weryfikacja uczestników musi być bardzo staranna. Kandydat
musi mieć wokalny talent, dobrze dobrany
repertuar. Do jurorów musi przemówić nutami, opowiedzieć głosem historię, wysłać
przekaz emocji, udowodnić, że posiada niebanalną osobowość. Dzięki takim igrzyskom
wokalnym można dogonić swoje marzenie.
Program weryfikuje, obnaża niedoskonałości, ale pozwala się sprawdzić. Uczestnicy

REKLAMA
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walczą o główną nagrodę, ale dostają jeszcze
coś znacznie cenniejszego – możliwość śpiewania dla innych. Program pomaga rozwinąć
skrzydła, daje możliwości, ale później to już
od uczestników zależy czy będą potrafili je
wykorzystać. Dziś często gonitwa za sławą
i pieniędzmi przesłania to, co dla artysty
powinno być największą wartością. Kuba
Wojewódzki, zapraszając do udziału w programie X Factor, na swoim profilu Facebook
napisał: „Keith Richards podobno 32 razy
podchodził do nagrania numeru Satisfaction,
aż wreszcie odbiły się w nim jego marzenia...
Ile razy TY będziesz podchodził do swoich
marzeń, jeśli pragniesz śpiewać dla ludzi? (...)
Śmierć bezczynnym!!!”
W poprzedniej edycji scena Domu Muzyki
i Tańca przyniosła szczęście uczestnikom
z naszego regionu. Do finału przeszedł zespół The Chance oraz Dawid Podsiadło,
który wygrał II edycję programu. Kto tym
razem otrzyma szansę na spełnienie swoich wokalnych marzeń?
Trzymam kciuki za uczestników z naszego regionu.

Anna Czernecka

TVN

sport
Wiemy już, kto jest najlepszym trenerem i sportowcem Zabrza 2012 roku
foto: UM Zabrze

Pamiątkowa fotografia laureatów tegorocznego plebiscytu

Podium w barwach Górnika
Po raz trzeci z rzędu Adam Nawałka zwyciężył w plebiscycie na najlepszego trenera w Zabrzu. Wśród sportowców pierwsze miejsce przypadło w udziale kapitanowi Górnika – Adamowi Danchowi. Laureatów
organizowanego już po raz 31. plebiscytu „Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej” poznaliśmy podczas styczniowego Balu Sportowca.

Najlepsi sportowcy 2012
1. Adam Danch (Górnik, piłka nożna)
2. Arkadiusz Milik (Górnik, piłka nożna)
3. Łukasz Skorupski (Górnik, piłka nożna)
4. Remigiusz Lasoń (NMC Powen, piłka

foto: Jerzy Przybysz

– To wyróżnienie dla całej grupy, z którą
współpracuję: piłkarzy, sztabu szkoleniowego i wszystkich osób, które przyczyniają się do tego, że Górnik gra coraz lepiej. Z dużymi nadziejami rozpoczęliśmy
ten sezon, ale w piłce nożnej trzeba mieć
dużo pokory. Im mniej gadania, a więcej dobrej roboty, tym lepiej – podkreśla
Adam Nawałka, który w ponad 30-letniej
historii plebiscytu jest pierwszą osobą sięgającą po zwycięski laur trzy razy z rzędu.
Na kolejnych miejscach uplasowali się w tym
roku Janusz Kowalski (Gwarek – piłka nożna),
Grażyna Nowak (Iskra – gimnastyka sportowa), Grzegorz Mataczyński (Olimpia – lekkoatletyka) i Ludwik Buczyński (Walka – boks).
Do ostatniej chwili toczyła się walka o prymat wśród zabrzańskich sportowców. Ostatecznie najwięcej głosów czytelników „Głosu
Zabrza i Rudy Śląskiej” zebrał Adam Danch,
kapitan Górnika Zabrze. – Gdyby tylko dało
się pokroić tę statuetkę jak chleb, to każdemu z drużyny oddałbym kawałek – mówi
Adam Danch, który minimalnie wyprzedził
w zestawieniu Arkadiusza Milika. Świeżo

ręczna)

5. Monika Hałasa (Olimpia, lekkoatletyka)
6. Prejuce Nakoulma (Górnik, piłka nożna)
7. Wiktoria Łopuszańska (Iskra, gimnastyka)

8. Marek Piechuła (JMP Racing, karting)
9. Filip Wichman (Gwarek, piłka nożna)
10. Grzegorz Bonk (Sparta, piłka nożna)
upieczony zawodnik Bayeru Leverkusen na
styczniowym balu się nie pojawił, ponieważ
w tym samym dniu wracał ze zgrupowania
w Portugalii. Nagrodę odebrał za niego brat
– Łukasz. Trzecie miejsce zajął bramkarz
Górnika – Łukasz Skorupski.
– Gratuluję wszystkim, którym udało się rozpalić serca tak wielu zabrzan. Ileż wspaniałych chwil przeżyliśmy dzięki wam w ubie-

Zwycięzcy: Adam Danch i Adam Nawałka

głym roku. Życzmy sobie, by ten rok był pod
tym względem jeszcze lepszy – zaznacza
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Bal Sportowca był również okazją do zaprezentowania najaktywniejszych w Zabrzu
nauczycieli wychowania fizycznego. Zostali
nimi Łukasz Pisiewicz, Bartłomiej Kozłowski, Marzena Pierścińska, Janusz Kubiczek,
Ewa Kniaś.
Uczestnicy tegorocznego balu bawili się
przy muzyce serwowanej przez DJ-a oraz
zespół „Chrząszcze”, który przypomniał największe hity lat 60. i 70. Wystąpił również
Jerzy Grunwald. 
GOR

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2013

29

sport
W zimowej przerwie NMC Powen wygrał dwa turnieje i jest gotów do gry w superlidze

Celujemy w szóste miejsce

Zimowa przerwa w rozgrywkach superligi piłki ręcznej była bardzo
pracowita dla graczy NMC Powen Zabrze. Podopieczni Cezarego Winklera trenowali głównie w swojej hali przy ulicy Wolności, ale też
sprawdzali formę w organizowanych turniejach. Pokazały one, że za-

foto: Jerzy Przybysz

brzanie dobrze są przygotowani do walki o ligowe punkty.

Powen wraca do walki o ligowe punkty

– Podczas przygotowań do rundy rewanżowej superligi wygraliśmy między innymi
dwa turnieje. Pierwszy, we własnej hali,
z udziałem silnych ligowców, jak Azoty Puławy i Chrobry Głogów. Potem były zawody
w Zawadzkiem, gdzie uczestniczyli też goście z zagranicy. Bardzo dobrze spisują się
pozyskani przez nas jesienią zawodnicy.
Patryk Kuchczyński został królem strzelców jednego z turniejów, a Mariusz Jurasik
był najlepszym zawodnikiem w obu startach – mówi Bogdan Kmiecik, prezes NMC
Powen Zabrze.
Spore powody do satysfakcji przyniosło
przede wszystkim zwycięstwo 31:26 nad
Azotami Puławy. Ekipa ta zajmuje obecnie

trzecie miejsce w tabeli superligi. W finale
Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego w Zawadzkiem zabrzanie
pokonali jednym oczkiem (26:25) AON Fivers Wiedeń.
– Zimowa przerwa na pewno nam się
przydała. Mieliśmy kilka mniejszych lub
większych kontuzji i ten czas pozwolił chłopakom na ich podleczenie. Jestem zadowolony, że zespół tworzy monolit. W trudnych momentach zawodnicy motywują się
wzajemnie i wspomagają. Myślę, że zmierza to w dobrym kierunku i jest świetnym
prognostykiem na ligę – podkreśla trener
Cezary Winkler.
– Chcemy wywalczyć na koniec rozgrywek
przynajmniej szóste miejsce w tabeli. Taki
układ pozwoli nam potem, w fazie play off,
uniknąć niewątpliwie najsilniejszych zespołów całej rywalizacji – Vive Targi Kielce
i Wisły Orlen Płock. A gdy to się powiedzie,
zobaczymy, jak daleko się nam uda zajść –
podsumowuje Bogdan Kmiecik.
Trzymamy kciuki!
WG

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dokończenie budowy pływalni na osiedlu Kopernika, a...

Stadion szybko nabiera kształtów
Około 300 pracowników uwija się każdego dnia
na budowie Stadionu im. Ernesta Pohla. Z kolei na
dobiega końca szczegółowa inwentaryzacja, która
umożliwi rozliczenie się z dotychczasowym wykonawcą

foto: Igor Cieślicki

budowie krytej pływalni w parku im. Jana Pawła II

i ogłoszenie przetargu
na wybór kolejnego.
Gotowa konstrukcja zadaszenia od strony ul. Damrota
Przypomnijmy, że budowa
basenu na osiedlu Kopernika
przygotować pracowników. Ale jedynie część z nich wistanęła jesienią ubiegłego
specyfikację doczna jest na trybunach, czy na parkingu
roku po tym, jak prowadząca
nowego prze- od strony wschodniej. Wielu pracuje już weprace firma „Budus” ogłosiła
targu – tłuma- wnątrz obiektu. Na niższych kondygnacjach
upadłość. – Przygotowujemy
się intensywnie do ogłoszenia
czy
Agnieszka trwają prace instalacyjne i murarskie. UkłaTrwają prace wewnątrz obiektu
przetargu na wyłonienie noweBober,
dyrektor dane są przewody elektryczne, zabudowygo generalnego wykonawcy. Zanim
Miejskiego Zakładu Ką- wane piony kanalizacyjne, a dzięki pracom
murarskim widoczne są już poszczególne
to jednak nastąpi, musimy między innymi
pielowego w Zabrzu.
skończyć inwentaryzację, która pozwoli nam Pomimo zimy prace idą pełną parą na bu- pomieszczenia użytkowe i ciągi komunikarozliczyć inwestycję z poprzednim głów- dowie stadionu przy ul. Roosevelta. – Każ- cyjne – tłumaczy Ludmiła Hernik ze spółki
nym wykonawcą i podwykonawcami oraz dego dnia na budowie pracuje około 300 „Stadion w Zabrzu”. 
GOR, WG
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Najpierw obóz w Grodzisku Wielkopolskim, potem w Turcji, czyli...

Zimowa zaprawa Górnika

Górnik Zabrze po bardzo udanej
rundzie jesiennej nie zamierza
oddawać pola rywalom i solidnie
przygotowuje się do wiosennej

Podopieczni trenera Adama Nawałki
w styczniu uczestniczyli w zgrupowaniu
w Grodzisku Wielkopolskim, a pierwsze tygodnie lutego spędzą w słonecznej Turcji. –
Do tej pory przygotowania przebiegają w stu
procentach tak, jak to sobie zaplanowałem.
Niestraszne były nam śnieg czy mróz. Podczas obozu w Grodzisku Wielkopolskim
mogliśmy trenować w bardzo dobrych warunkach i to cztery razy dziennie – mówił
w przerwie między obozami Adam Nawałka.
Do Turcji pojechało 29 zawodników. W składzie znaleźli się m.in. dopiero co pozyskany
Estończyk Sergei Mosznikow, jak również
„odzyskani” byli gracze ekipy z Roosevelta, czyli Grzegorz Bonin i Tomasz Zahorski.
W trakcie zgrupowania zabrzanie rozegrają
sześć sparingów. Hitem będzie z pewnością
potyczka z Zenitem Sankt Petersburg, czołowym zespołem ligi rosyjskiej, uczestnikiem
obecnej edycji Ligi Mistrzów.
W zaplanowanym na 25 lutego pierwszym
meczu rundy wiosennej Górnik będzie podejmować Piasta Gliwice. Zabrzańscy piłkarze wystąpią wówczas w nowych strojach.

foto: Igor Cieślicki

serii spotkań ekstraklasy.

Jeszcze przed piłkarzami w nowych strojach wystąpiły modelki

To efekt umowy podpisanej z firmą Adidas,
która została nowym partnerem technicznym zabrzańskiego klubu. Dostarczaniem
sprzętu dla piłkarzy zajmie się firma Kraksport. – Podpisaliśmy umowę na sprzęt na
najbliższe 3,5 roku. To zapewni spokojne życie przez ten czas zarówno pierwszej drużynie, jak i drużynom młodzieżowym. Cieszymy się, że tak znana marka będzie z nami
współpracować. Wierzę, że nowe stroje
przyniosą Górnikowi szczęście – mówi Artur Jankowski, prezes Górnika Zabrze.

Michał Siwik z Adidasa przypomina, że
właśnie w strojach tej firmy Górnik zdobył
w latach 90. m.in. wicemistrzostwo Polski.
– Mam nadzieję, że uda się nawiązać do
tych tradycji – uśmiecha się Michał Siwik
Nowe stroje przygotowano w trzech wersjach. Czarne piłkarze będą zakładać podczas meczów wyjazdowych. Przy ul. Roosevelta grać będą w jednym z dwóch białych
zestawów. Jeden z nich jest dedykowany
dla Górnika i został przygotowany specjalnie dla zabrzańskiego klubu.
GOR, WG

Piłkarze z Zabrza musieli uznać wyższość rywali w halowym turnieju juniorów

Puchar pojechał do Czech
Młodzi zawodnicy z czeskiego
miasta Frydek Mistek wygrali XXI
Międzynarodowy Halowy Turniej

nieco obniżyły loty, co wykorzystali rywale.
Gwarek w turnieju zajął przedostatnie, siódme miejsce, natomiast Górnik załapał się na

podium, choć tylko na jego najniższy stopień,
po emocjonującym starciu z ekipą z Vitkowic.
Turniej po dramatycznym spotkaniu finałowym z Piastem Gliwice wygrała ekipa
reprezentująca Frydek Mistek. Gliwiczanie
długo prowadzili w tym meczu, ale dali sobie w końcu strzelić bramkę wyrównującą,
a potem polegli w rzutach karnych.
WG

Piłki Nożnej Juniorów o Puchar
Prezydenta Miasta. W finale imprezy pokonali zespół Piasta Gliwice. Trzecie miejsce w turnieju

Kilka ostatnich lat w historii imprezy, rozgrywanej w hali zabrzańskiego MOSiR-u, to
dominacja miejscowych drużyn, czyli Gwarka Zabrze i Górnika. W tym roku obie ekipy

foto: Jerzy Przybysz

zajęli futboliści Górnika Zabrza.

Zwycięska ekipa z czeskiego miasta Frydek Mistek
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Mizerna
cicha, stajenka licha”, nagrody otrzymują: Teresa Bielecka – zaproszenie do Pizzerii Dominium, Małgorzata Galarda – poczęstunek w McDonald’s oraz Alicja Koba, Zbigniew
Kominek, Danuta Rudnicka i Bogusław Wilk – poczęstunek w restauracji Balaton. Po
odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 20 lutego.

Rozwiązania nr 2 (213)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)

32

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać
na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 20
lutego pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Adam Cielątkowski – poczęstunek w McDonald’s, Piotr Sekula – usługa w Kodak
Studio oraz Joanna Babczyńska – dwie wejściówki do klubu sportowego Shausha.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Pasterze, autorem cytowanego wiersza jest Andrzej
Sikorowski, a myśl Seneki brzmi: „Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam”.

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz

Nasze Zabrze Samorządowe

Poziomo: 1 – elektryczne urządzenie do
pieczenia mięs lub ciasta, 5 – wywar
z mięsa i warzyw, 8 – niejedna w dzienniczku niegrzecznego ucznia, 9 – Marcin, znany kabareciarz, 10 – nieduży pies
o wyłupiastych oczach, 11 – ubiór zakonnika, 12 – roślina na kwaśną zupę, 14 – wykaz
błędów w książce, 16 – Indianin z Meksyku,
19 – rozśmiesza w cyrku, 21 – zawiadomienie o nadejściu przesyłki, 22 – zarodek, 23
– wigilijna ryba, 24 – naczynie na prochy, 26
– kłopot, 28 – mebel dla babci lub dziadka,
29 – spiętrzenie kry lodowej, 30 – beczułka
na wino, 33 – opera Bizeta, 35 – działo, 37
– znana uOrkiestra, 38 – subiekt z „Lalki”,
39 – imię szwedzkiej aktorki Bergman, 40
– cesarz, któremu przypisuje się podpalenie
Rzymu, 41 – powieść Dostojewskiego, 42 –
najzimniejszy stan USA.
Pionowo: 1 – w parze z kołdrą, 2 – niecywilizowani ludzie, 3 – dolna szczęka, 4
– tytułowa postać z tragedii Szekspira, 5
– najstarszy polski dąb, 6 – niemiecki reformator Kościoła, 7 – opowiada w książce, 13
– osobowość lub… pisma, 15 – nieduży sportowy samolot, 17 – przesąd, 18 – kreślarki
trójkąt, 20 – państwo w Himalajach, 21
– ormiańska opera narodowa A. Tigraniana, 25 – rodzaj kozaczków, 27 – europejskie państwo na wyspie, 30 – zapalenie
migdałków, 31 – może być płytki, głęboki,
deserowy, 32 – język Seneki i Tacyta, 34 –
o stuprocentowym mężczyźnie, 36 – sztuka
czarnoksięska.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 2/2013

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
na zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 20 lutego. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a
17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia budynek ŚUM przy pl.
Traugutta. Nagrody otrzymują: poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła – Jolanta Borowicz oraz dwie wejściówki do klubu sportowego Shausha – Jerzy Gogolin. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 20 lutego.

rozrywka
3

Daję wam
tę ostatnią koronę pamiątek...
Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

Daję wam tę oStatnią koronę pamIątek
I łez, i daWnych mOich nadziei koronę...
STARA
SZKOŁA

DawnieJ myślaŁem rzeczy Uczynić szaLone,
Wami – założyć nowych nArodów pocZątek,
LeCz mi teraz wyStarczy mały zIemi kątek,
Gdzie w desKowej się zawrę mUszli i utonę.

4

1

SPONSORZY NAGRÓD

Z 15 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 20 lutego.

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie,
które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom
Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17
– do 20 lutego.

2
3
4
5
6
7

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

8

1 – tradycyjna polska potrawa z kapusty i mięsa, 2 – tęsknimy za nim zimą, 3 – po
nich jeździ pociąg, 4 – „autor” bułek, chleba, bagietki, 5 – efekt pracy sejmu lub
rady miejskiej, 6 – szwagier Pyzdry z „Janosika”, 7 – narciarski lub szachowy, 8 –
coś do barszczu.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Arystotelesa,
wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 20 lutego.
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kultura
Multimedialne wystawy prezentujące kulturę górniczą to propozycja Muzeum Górnictwa Węglowego

Od familoka do utopca

Autentyczny

wystrój

dawnego

familoka, postacie rodem z regionalnej mitologii i różne aspekty
górniczej obrzędowości poznać
można zwiedzając najnowsze wystawy stałe w Muzeum Górnictwa
Węglowego. Ekspozycje wzbogacone zostały o wiele multimedialnych efektów, które zapewniają

foto: Jerzy Przybysz

Wnętrze dawnego familoka

Nowe wystawy bardzo spodobały się najmłodszym zwiedzającym

rem tekstów prezentacji, które można tu
usłyszeć, jest Zbigniew Stryj, a swych głosów użyczyli aktorzy Teatru Nowego – opowiada Jan Jurkiewicz, muzealny kustosz.
Dla starszych osób nowa ekspozycja jest
okazją do tego, by powspominać dawne
czasy. Dla najmłodszych to interesujący
sposób na to, by dowiedzieć się, jak wyglądało niegdyś życie górnika. Można dotknąć
przedmiotów, które przed laty stanowiły tło
codziennych zajęć. W familoku zwiedzający
mogą podejrzeć wystrój ówczesnych wnętrz.
Są autentyczne sprzęty i dekoracje. Można
usłyszeć toczące się w gwarze rozmowy.
Zwiedzenie wystawy to również sposobność
do zapoznania się z górniczą obrzędowością
– mundurami, insygniami, muzyką oraz popularnym na Śląsku kultem św. Barbary. To
także wkroczenie w świat śląskich legend.
Niebezpieczeństwa czające się w mrokach
kopalni i podczas pieszych wędrówek na
odległą od domu grubę silnie oddziaływały bowiem na wyobraźnię śląskich kopaczy.
Regionalna mitologia jest dziedziną, która po raz pierwszy w śląskim muzealnictwie została zaakcentowana tak mocno.
– Na wystawie spotkamy postacie zjaw:

utopca, meluzynę, beboka i innych, nie wyłączając ducha kopalnianych podziemi, czyli
Skarbnika. Spotkanie z postaciami ze śląskiej mitologii nie pozwoli przejść obojętnie
przez najnowszą prezentację świata górniczej kultury – przekonuje Jan Jurkiewicz.

foto: Jerzy Przybysz

– Otwieramy wystawę, którą straciliśmy
w wyniku pożaru rok temu. To wspólne
dzieło powstało dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym bardzo dziękuję – podkreśla
Marek Dmitriew, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego.
Wystawa „Ze świata kultury górniczej” rozmieszczona została w trzech salach, a tradycyjne eksponaty wzbogacono o szereg
interaktywnych elementów. Pojawiają się
odgłosy rozmów i sceny filmowe. Do zwiedzających mówią przypominające żywych
ludzi manekiny. – Wystawa ma ogromne
walory edukacyjne. Chcieliśmy wzmocnić
ten przekaz za pomocą multimedialnych
środków. Od kilku lat staramy się modernizować nasze wystawy, by łatwiej nam
było kontynuować naszą opowieść. Auto-

foto: Jerzy Przybysz

gościom wyjątkowe wrażenia.

Atrakcją są mówiące do gości manekiny

– O tej wystawie możemy powiedzieć, że
powstała niczym feniks z popiołów. Cieszę
się, że dzięki niej będziemy mogli poznawać świat, który odchodzi już w przeszłość,
świat, który kryje się za tym heroicznym obrazem górnika, świat barwnej obyczajowości – podsumowuje Jerzy Gorzelik z zarządu
województwa śląskiego. 
MM

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41-800 Zabrze, ul. Generała de
Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny, Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT.
Zdjęcie na okładce: archiwum Druk: Drukarnia „Art-Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do
druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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Ekologia przede wszystkim
O tym, że II etap projektu „Poprawy gospodarki wodnościekowej” ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska
naturalnego w Zabrzu, mieszkańców miasta, jak się okazuje,
nie trzeba przekonywać. Hasła promujące realizowane
przedsięwzięcie, jakie nadesłali uczestnicy konkursu
wiedzy o projekcie, w większości dotyczyły właśnie jego
proekologicznego charakteru. 4 stycznia br. w Urzędzie Miasta
Zabrze uhonorowano autorów najlepszych propozycji.

niśmy wspierać te działania, bo to jest nasz
obowiązek, jako mieszkańców – powiedział
Tomasz Kozłowski, zwycięzca konkursu.

Aktualnie roboty budowlane prowadzone są w Pawłowie na ulicach Pszczyńskiej, Głogowskiej, Sudeckiej, Sikorskiego i Zembali. Na terenie Zaborza roboty trwają na ul. Lompy, Brola, Sierakowskiego, Zjednoczenia, Przykrej, św. Jacka i Limanowskiego, a także przy garażach w rejonie
ul. Kawika i Modrzewiowej. Od ul. Bujoczka rozpoczęły się roboty w Makoszowach.
W Mikulczycach prace prowadzone są w ulicach Leśnej, Nowodworskiej, Łowieckiej
i Moniuszki. Na Osiedlu Wyzwolenia prace
trwają na ulicy Dożynkowej. Wkrótce roboty
obejmą również Biskupice.

Laureaci konkursu:
Tomasz Kozłowski – I miejsce,
Eliza Durynek – III miejsce
i Grzegorz Miziarski – II miejsce

– To jest praca zbiorowa i zawsze to powtarzam
na spotkaniach z mieszkańcami, żeby tak właśnie traktowali nasz projekt – dodał Piotr Niemiec,
prezes ZPWiK.

Gospodarzami uroczystości rozdania nagród byli prezydent Zabrza, pełnomocnik
ds. realizacji projektu – Małgorzata MańkaSzulik i prezes Zarządu, dyrektor naczelny
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Piotr Niemiec.
Żeby coś działo się w mieście, ludzie muszą to miasto, swoje miasto, czuć. Cieszę się
ogromnie, że życiem Zabrza interesują się
mieszkańcy, bo to przecież dla nich właśnie
projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej jest realizowany. Mam nadzieję, że efekty tej inwestycji nie tylko jeszcze bardziej
zmienią oblicze Zabrza, ale również wynagrodzą nieuchronnie towarzyszące prowadzonym robotom uciążliwości – powiedziała, witając zebranych, prezydent miasta
Małgorzata Mańka-Szulik.
I miejsce w konkursie zajął Tomasz
Kozłowski, autor hasła: „Zabrze
– Ekologia przede wszystkim!”.
II nagrodę przyznano Grzegorzowi
Miziarskiemu za hasło: „Zabrze dla
Ekologii i Środowiska – Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej”.
Laureatka III miejsca – Eliza Durynek,
zaproponowała hasło: „Zostań
oczyszczony, bądź przyłączony”.

Wszyscy laureaci zgodnie zadeklarowali, że
informowanie o prowadzonych i planowanych w ramach projektu działaniach ma dla
mieszkańców miasta ogromne znaczenie.
– Przeczytanie informacji o tym konkursie zainspirowało mnie do poszukania informacji
o projekcie, to tak naprawdę dało mi wiedzę,
co się dzieje u nas. Myślę, że wszyscy powin-

Konkurs w formie quizu na temat realizowanej inwestycji, ogłoszono na łamach lokalnej prasy w listopadzie. Poza wskazaniem prawidłowych odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie
www.fs.zabrze.pl, uczestnicy konkursu zostali poproszeni o zaproponowanie hasła promującego projekt. Spośród osób, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie pytania konkursowe,
wybrana została trójka laureatów, których hasła
jury uznało za najtrafniej oddające ideę inwestycji. Zwycięzcę konkursu nagrodzono aparatem
fotograficznym, zdobywców II i III miejsca – ramkami cyfrowymi, dodatkowo wszyscy laureaci
otrzymali gadżety promujące projekt.

Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” realizowany jest w dzielnicach Zabrza: Pawłów, Zaborze Północne i Południowe, Makoszowy, Biskupice, Mikulczyce, osiedle Wyzwolenia, a także na terenie Oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
Wartość Projektu wynosi 164 742 236,92 PLN, w tym wartość dofinansowania z Funduszu
Spójności stanowi 103 858 479,36 PLN.
Zakres rzeczowy projektu:
• budowa i przebudowa ok. 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami ścieków
• budowa i przebudowa ok. 68 km kanalizacji deszczowej
• wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych elementów na Oczyszczalni ścieków
„Śródmieście”.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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