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Przed nami wyjątkowe dni
Grudzień nieodłącznie kojarzy się z Bożym Narodzeniem.
W naszym mieście w klimat zbliżających się świąt wprowadzi
nas m.in. jarmark przygotowany na placu Wolności.
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wokół nas

Trzeba sobie stawiać ambitne cele
Rozmowa
z Małgorzatą Mańką-Szulik,
prezydentem Zabrza

6 grudnia 2016 roku mija dokładnie
dziesięć lat od momentu, gdy po raz
pierwszy złożyła Pani ślubowanie jako
prezydent Zabrza. Patrząc wstecz, jak
podsumowałaby Pani tę dekadę?
Pod wieloma względami ostatnia dekada
była dla nas, dla zabrzan, bardzo istotna.
Równolegle realizowaliśmy kilkanaście ważnych, dużych i skomplikowanych inwestycji. Celem tych działań był zrównoważony
rozwój miasta oraz poprawa warunków
życia mieszkańców. Jestem przekonana,
że idziemy dobrą drogą, budując potencjał
Zabrza w oparciu o innowacyjną gospodarkę, medycynę, kulturę, naukę, sport oraz
turystykę. Wiele obszarów życia miasta wymagało pobudzenia lub uporządkowania.
W ostatnich dziesięciu latach pozyskaliśmy
z Unii Europejskiej i funduszy zewnętrznych
1,4 miliarda złotych na finansowanie projektów poprawiających jakość życia w mieście,
a także zwiększających jego atrakcyjność dla
turystów. Chciałabym podkreślić, że wszystkie pozytywne zmiany, jakie wprowadziliśmy w ostatnich latach w Zabrzu, w ogromnej mierze są także zasługą mieszkańców.
Największą wartością naszego miasta nie
są bowiem gmachy czy drogi, ale właśnie ludzie. Dzięki nim udaje się realizować ambitne plany. Wspólnym wysiłkiem spełniamy
w Zabrzu marzenia o przyjaznym mieście,
gdzie rozbudowywanej infrastrukturze towarzyszy bogata oferta kulturalna, edukacyjna, sportowa i rekreacyjna.
Wspomniała Pani o turystyce. Dziesięć
lat temu Zabrze jako miasto odwiedzane przez turystów wydawało się czymś
abstrakcyjnym...
Dla wielu osób tak właśnie było. Pamiętam
rozmowy sprzed dziesięciu lat dotyczące
turystyki przemysłowej w Zabrzu. Niektórzy słuchali wtedy z niedowierzaniem. Turystyka w Zabrzu wydawała się wielu osobom
czymś nierealnym. Ale gdy dysponuje się
tak wielkim potencjałem, trzeba sobie stawiać ambitne cele i dążyć do ich realizacji.
Teraz okazuje się, że możemy przyjmować
trzysta tysięcy zwiedzających rocznie. Inwestycje w zabrzańskie obiekty na Śląskim
Szlaku Zabytków Techniki to mniej więcej
jedna czwarta wartości budżetu miasta.
Na rozwój turystyki przeznaczyliśmy ponad

dwieście milionów złotych. Jeszcze istotniejsze jest to, że turystyką postindustrialną w Zabrzu udało nam się zainteresować
Śląsk, Polskę i Europę. A trzeba pamiętać, że
to wyjątkowo wymagający rodzaj turystyki.
Symboli tej dekady jest więcej. Które
uznałaby Pani za najważniejsze?
Pobudzenia wymagało wiele obszarów
życia miasta. Rozpoczęliśmy w ogromnej
skali modernizację wodociągów i kanalizacji. Dzięki zaangażowaniu funduszy
z budżetu miasta udało się przyspieszyć
rozpoczęcie budowy zabrzańskiego fragmentu Drogowej Trasy Średnicowej, czyli
największej arterii komunikacyjnej w regionie. Rozwiązaliśmy jeden z większych
problemów społecznych w mieście – odkupiliśmy tzw. mieszkania pohutnicze i wpisaliśmy je w program rewitalizacji przestrzeni
miejskiej. Dziś nasz program uznawany jest
za wzorcowy. Doprowadziliśmy do poszerzenia zabrzańskiej części Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, którą kompleksowo uzbroiliśmy i obecnie pozyskujemy kolejnych inwestorów. Zainicjowaliśmy program rewitalizacji terenów ekologicznie zdegradowanych.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
zainstalowaliśmy w mieście system monitoringu wizyjnego. Przejęliśmy i wyremontowaliśmy dworzec kolejowy. Rozbudowujemy Szpital Miejski, stworzyliśmy Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka, prowadzimy
projekt termomodernizacji kilkudziesięciu
obiektów użyteczności publicznej, rozwijamy sieć dróg miejskich. Kiedy patrzę na
naszą filharmonię, która latami grała piękne koncerty w małej sali szkoły muzycznej,
a teraz brakuje biletów na jej koncerty
noworoczne w Domu Muzyki i Tańca, to
widać przestrzeń, jaką stworzyliśmy dla
kultury w naszym mieście. Przed pierwszą
edycją Międzynarodowego Festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego niektórzy
pytali: Penderecki w Zabrzu? Myśmy odpowiadali: a dlaczego nie? Takie projekty

pokazują, że Zabrze dojrzało do tego, żeby
dyskutować o sztuce i to bardzo ambitnej
sztuce. Dziś gościmy takie osobistości, jak
Lech Majewski czy Janusz Kapusta, organizujemy wyjątkowe przedsięwzięcia
poświęcone twórczości Bruna Schulza.
Wybudowaliśmy, basen, korty tenisowe,
sale gimnastyczne czy funkcjonalne przedszkole. Świadectwem przemian są nowe
osiedla mieszkaniowe, stadion mogący już
teraz pomieścić 24 tysiące wiernych kibiców Górnika Zabrze, zrewitalizowana hala
„Pogoń”, korty tenisowe, nowoczesna bieżnia. I tak można by jeszcze wymieniać...
Zabrze jest miejscem przyjaznym także
dla edukacji i nauki…
Miasto konsekwentnie inwestuje w oświatę. Realizujemy zarówno interesujące
projekty edukacyjne, jak też prowadzimy
politykę rozbudowy obiektów na potrzeby
szkół. Zabrze staje się coraz bardziej rozpoznawalnym ośrodkiem akademicki. Współpracujemy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, wspólne projekty realizujemy
z Politechniką Śląską, której wydziały Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej prężnie się rozwijają. Tworzymy
warunki do działalności uczelni niepublicznych. Podejmujemy inicjatywy naukowo-dydaktyczne z Uniwersytetem Śląskim.
Dumą miasta jest Śląskie Centrum Chorób
Serca, z którym stworzyliśmy pilotową jednostkę wdrożeniową Kardio-Med Silesia.
Instytuty Polskiej Akademii Nauk czy Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wzbogacają potencjał Zabrza w zakresie nauki,
innowacyjności i otwarcia na gospodarką.
Wybory samorządowe wygrała Pani
z jednym z najlepszych wyników w kraju.
Obecnie zarządza Pani naszym miastem
już trzecią kadencję. Co przesądziło o zaufaniu, jakim obdarzyli Panią zabrzanie?
Mieszkańcy przede wszystkim cenią sobie
autentyzm. Do samorządu wybierają swoich reprezentantów spośród kandydatów,
których znają, a co za tym idzie, którym
ufają. Ale też osoby z własnego środowiska
łatwiej rozliczyć z obietnic. To wszystko sprawia, że działalności samorządowej towarzyszyć musi ambitna wizja, konsekwencja
w jej urzeczywistnianiu oraz ogromna odpowiedzialność. Dlatego staram się inicjować,
wspierać i konsekwentnie prowadzić działania zmierzające do rozwoju Zabrza – miasta,
z którego możemy być dumni.

Rozmawiał: Igor Cieślicki
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Prezydent Andrzej Duda gościł z wizytą w Zabrzu
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Prezydent Andrzej Duda z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik i wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem

O śląskich wartościach
i kopalni „Makoszowy”
Przy pomniku Poległych Powstańców Śląskich na cmentarzu
parafii św. Andrzeja złożył kwiaty, a w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkał się z mieszkańcami. W środę, 23
listopada, prezydent RP Andrzej Duda przebywał z wizytą w Zabrzu. Jednym z tematów rozmów z przedstawicielami samorządu i związków zawodowych była sytuacja kopalni „Makoszowy”.

s. 33

Sport

Rozrywka

foto: Igor Cieślicki

Trzeba sobie stawiać ambitne cele

s. 38

– Spotkałem się z przedstawicielami załogi kopalni „Makoszowy”. Rozmawialiśmy
na temat problemów zakładu, o których
ostatnio jest głośno. Ja się absolutnie
nie uchylam od dialogu i będę się starał
ze swej strony ten dialog wspomagać
– podkreślał w Zabrzu prezydent Andrzej Duda.
– Temat kopalni „Makoszowy” był podejmowany przeze mnie i zabrzański samorząd
już wielokrotnie. Staramy się żywo uczestniczyć w tych procesach – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Kopalnia „Makoszowy” ma dobre złoża,
dobrze przygotowaną załogę i jest zakładem bardzo bezpiecznym. Jeśli popełni
się teraz fałszywy krok, to powrotu nie
będzie. Rozmowa z panem prezydentem
Andrzejem Dudą, którą udało się zorganizować, pokazuje, że pan prezydent nie
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przechodzi obojętnie nad tym zagadnieniem. Przyjął przygotowane materiały
i wyznaczył ministra swojej kancelarii do
kontaktu w tym temacie – dodaje.
Podczas spotkania z mieszkańcami
prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę na śląski etos pracy i kultywowane
w naszym regionie wartości rodzinne.
– Śląsk jest miejscem dla Polski niezwykle
ważnym. Jest przede wszystkim miejscem
związanym z bardzo silnym etosem pracy. Pracy solidnej, wykonywanej nawet
w trudzie, nawet ciężkiej bardzo pracy,
ale zawsze wykonywanej z ogromną powagą, z myślą o rodzinie, o wspólnocie.
Dlatego nie wolno dopuścić do dalszej
pauperyzacji Śląska – podkreślał prezydent, zwracając jednocześnie uwagę
na zauważalny rozwój naszego miasta. – Jeszcze kilka lat temu bezrobocie



GOR

foto: Igor Cieślicki

Spotkanie w hali MOSiR było okazją do porozmawiania i zrobienia sobie zdjęcia z prezydentem

Podczas wizyty wystąpiła Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy”

foto: Andrzej Hrechorowicz / KPRP

w Zabrzu wynosiło ponad 20 procent.
Dziś jest niższe niż średnia w Polsce,
a bezrobocie w Polsce mamy obecnie jednocyfrowe. W Zabrzu wynosi ono w tej
chwili nieco ponad siedem procent. To
jest zasługa dobrej polityki realizowanej
przez władze lokalne, dobrej polityki realizowanej przez samorząd miejski i to
jest także państwa zasługa – mówił do
mieszkańców prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że
przywracanie gospodarki na dobre
tory jest związane ze znajdowaniem
inwestorów, stwarzaniem warunków
także w systemie podatkowym, by
inwestycje się opłacały oraz wpływaniem na politykę europejską, by nie
blokowano możliwości wydobycia węgla. – To także kwestia dobrej synergii
pomiędzy przemysłem, który jest zagrożony emisją CO2 , a polską nauką, żeby
przemysł stawał się jak najmniej emisyjny, byśmy mogli wykorzystywać węgiel
stosując czyste technologie, umożliwiające jego spalanie i przetwarzanie – mówił
prezydent.
Podczas spotkania w hali MOSiR-u
prezydent Andrzej Duda odebrał z rąk
prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik zaproszenie do udziału w przyszłorocznej, jubileuszowej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny.
Prezydent podczas swojego wystąpienia na spotkaniu z mieszkańcami Zabrza
odpowiedział na okrzyki części zebranych. – A co do tych, którzy tutaj skandują
o ratowaniu gimnazjów, powiem krótko:
różne zmiany są dokonywane w Polsce na
przestrzeni ostatnich 27 lat. Jedne są lepsze, drugie są gorsze – mówił.
Podkreślił, że on sam chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroklasowego liceum. – I myślę, że ten
system, gdy szkoła znała ucznia, a uczeń
znał szkołę, a przede wszystkim środowisko tej szkoły, był dobrym rozwiązaniem
– ocenił prezydent. Jego zdaniem, te
szkoły dobrze przygotowały uczniów
do egzaminów końcowych i kontynuowania nauki.
– Oczywiście, jest pytanie, czego nas
uczą. Z całą pewnością trzeba uczyć
inaczej, niż mnie uczono w mojej szkole
przed 1989 rokiem. Zapewniam państwa,
że polska szkoła będzie uczyła prawdziwej, polskiej historii, historii, w której
wiadomo, kto był zdrajcą, a kto był bohaterem – podkreślił Andrzej Duda.
Wizycie towarzyszył występ Górniczej
Orkiestry Dętej „Makoszowy” pod dyrekcją Henryka Mandrysza. 

foto: Igor Cieślicki

wokół nas

Prezydent RP złożył kwiaty pod pomnikiem Poległych Powstańców Śląskich
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Znamy wyniki III edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

Cztery miliony podzielone

Te projekty wybrali
mieszkańcy:
Biskupice
• bezpieczne przejścia dla pieszych
(montaż solarnych „kocich oczek”)
foto: UM Zabrze

Centrum Południe
• „Pomóżmy dzieciom zrozumieć świat”
– wyposażenie sali do terapii integracji
sensorycznej

Trzynaście projektów zostanie zrealizowanych w ramach III
edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. W mieście
pojawią się m.in. nowe boiska, place zabaw i plenerowe siłownie. W listopadzie poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców.

– W trwającym od 21 do 27 października
głosowaniu wzięło udział ponad 27 tysięcy mieszkańców Zabrza, którzy łącznie oddali przeszło 66 tysięcy głosów – wylicza
Eugeniusz Mizerski z Wydziału Budżetu
i Analiz Finansowych Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji
przedsięwzięcia zabrzanie zgłosili ogółem 96 projektów. 88 z nich spełniało
wymogi formalne i trafiło pod głosowanie. Mieszkańcy zdecydowali, że zrealizowanych zostanie dziewięć inwestycji
w tzw. dzielnicach dużych (powyżej 5
tys. mieszkańców) i cztery w tzw. dzielnicach małych (do 5 tys. mieszkańców).
Najwięcej, bo po trzy inwestycje, „wy-
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walczyli” mieszkańcy osiedli Tadeusza
Kotarbińskiego i Mikołaja Kopernika.
– Kolejne edycje Zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego pokazują, że mieszkańcom nie brakuje ciekawych pomysłów,
dzięki którym nasza Mała Ojczyzna ma
szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Dziś możemy nie tylko
korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale samemu je kreować, dostrzegać
potrzeby i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi. Każdy zabrzanin może mieć
swój udział w pozytywnych przemianach,
jakie przechodzi nasze miasto. Bardzo się
cieszę, że mieszkańcy z tego korzystają.
Dziękuję za udział w głosowaniu – dodaje.
Łączna wartość inwestycji, które zostaną wpisane do przyszłorocznego budżetu, sięga 4 mln zł. 

GOR
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Guido
• siłownia zewnętrzna na Janku
Mikulczyce
• boisko piłkarskie o wymiarach
34 na 60 metrów ze sztuczną trawą
i oświetleniem
• mikulczycki plac zabaw
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
• modernizacja chodników, wytyczenie
ścieżki rowerowej oraz montaż ławek,
koszy na śmieci oraz koszy na psie
odchody
• „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego”
– boisko piłkarskie i bieżnia
lekkoatletyczna (II etap)
• wielopokoleniowa ścieżka zdrowia
Rokitnica
• wielofunkcyjne, ogólnodostępne boisko
dla dzieci i młodzieży przy Szkole
Podstawowej nr 28 im. Miłośników
Rokitnicy
Makoszowy
• rozbudowa placu zabaw przy ul.
Szymały
Osiedle Mikołaja Kopernika
• Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu
przy basenie „Aquarius Kopernik”
(lodowisko, rolkowisko, muszla
koncertowa)
• miejsca postojowe przy ul. Gagarina
wraz z krainą rekreacyjno-sportową
dla dzieci oraz siłownią dla młodzieży
i dorosłych
• oświetlenie i wybrukowanie ścieżek
oraz uzupełnienie ławek i koszy na
śmieci na placu przy pawilonie

wokół nas
Przed nami Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy

foto: Igor Cieślicki

Święta wkraczają do miasta

Święty Mikołaj ze swoją świtą na ulicy Wolności

– Impreza rozpocznie się 2 grudnia o godzinie 14.30. Na mieszkańców będzie czekać szereg atrakcji. Plac Wolności odwiedzi bałwanek Olaf wraz ze swoim show,
a towarzyszyć mu będą Śnieżynka i Elf
oraz bajkowe postacie, które będą rozdawać prezenty. Tego dnia zaświecimy miejską choinkę oraz wyruszymy z niezwykle
widowiskową paradą Świętego Mikołaja.
Będą występy dzieci, konkursy z nagrodami oraz świąteczna fotobudka – zapowiada Małgorzata Kamińska, zastępca
dyrektora ds. artystycznych Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zabrzu, który przygotowuje imprezę wraz z Urzędem
Miejskim oraz Zabrzańskim Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości.
6 grudnia od godziny 12 na wszystkie
dzieci będzie czekał Mikołaj wraz z pomocnikami, którzy specjalnie na tę oka-

zję przybędą na plac Wolności nie tylko
na saniach, ale także na militarnych pojazdach. Z kolei 16 grudnia, od godziny
14.30 do 19, potrwa impreza „Idą Święta 2016”. Dla mieszkańców zagra kapela góralska „Jaworowe Skrzypce”, będą
anegdoty i opowieści o świętach, anielskie animacje zaprezentują szczudlarze,
nastąpi przekazanie Betlejemskiego
Światła Pokoju. Zaplanowano Wigilię
dla mieszkańców, spektakl „Cudowna
podróż” i występ Górniczej Orkiestry
Dętej „Makoszowy”. Imprezę uświetni

wystrzałowa wyrzutnia śniegu i konfetti. Rozdawane będą także choinki.
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy, przygotowany tradycyjnie na placu
Wolności, będzie można odwiedzać do
22 grudnia. Na mieszkańców czekać
tu będą świąteczne wypieki, ozdoby,
prezenty czy wyroby rękodzieła artystycznego. Wśród pachnących lasem
choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników z pewnością
nie zabraknie atrakcji. Szczegóły na
www.mok.art.pl. 
GOR

foto: MOK

Świąteczne koncerty, warsztaty artystyczne, konkursy i animacje dla dzieci – to tylko część
atrakcji, jakie czekają na mieszkańców Zabrza i wszystkich
gości, którzy odwiedzą nasze
miasto podczas Zabrzańskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego „Idą Święta”.

Jarmark na placu Wolności można odwiedzać do 22 grudnia
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wokół nas
Wspólna inicjatywa Politechniki Śląskiej, policji i zabrzańskiego samorządu

Granice wolności muszą być w nas samych

Panel dyskusyjny z udziałem Andrzeja Iwana, Bartłomieja Tomczaka i Zbigniewa Stryja

jest coraz większa, to wciąż wielu sięga po
używki. Równie często zdarza się hazard.
Myślę, że problem z nałogami, we wszystkich formach, dotyczy nawet 40-50 procent profesjonalnych sportowców – mówi
Bartłomiej Tomczak.
– Zaprosiliśmy do udziału w konferencji
maturzystów i studentów, chcąc pokazać
konsekwencje uzależnień, ale również alternatywę dla używek – zwraca uwagę
Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej
Policji w Zabrzu.
Podczas konferencji można było odwiedzać stoiska Wydziału Prewencji KMP
w Zabrzu, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kół Naukowych i Samorządu
Studenckiego WOiZ. 
WG

Studenci w auli politechniki
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Prof. Krzysztof Wodarski,
dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki
Śląskiej
– Wolność od... to wolność
od wszelkiego rodzaju zależności
i uzależnień. Wolność do...
to wolność do aktywności twórczej,
indywidualnego rozwoju osobowościowego, rozumnej samorealizacji i autokreacji. Ta konferencja
to początek współpracy miasta,
naszej uczelni i zabrzańskiej policji,
zgodnie z porozumieniem, jakie
zawarliśmy już w lipcu tego roku.
Mam nadzieję, że to spotkanie
da nam siłę, by fachową wiedzę
na temat problemu uzależnień,
którą mają specjaliści, stale upowszechniać, by stało się to naszym
orężem w walce z nałogami.

foto: UM Zabrze

Spotkanie w kampusie Politechniki Śląskiej zorganizowane zostało 24 listopada.
W programie konferencji znalazł się m.in.
panel dyskusyjny z udziałem aktora Zbigniewa Stryja oraz sportowców Bartłomieja Tomczaka, skrzydłowego drużyny
NMC Górnik Zabrze, oraz Andrzeja Iwana, popularnego przed laty piłkarza, znanego również z długoletniej walki z nałogiem alkoholowym i hazardowym.
– Sam nigdy nie miałem do czynienia z uzależnieniem, ale było to cały czas gdzieś
obok. Głównie alkohol, który pomagał
niektórym radzić sobie z porażkami, ale
również uświetniać zwycięstwa. To prawdziwy problem, bo choć świadomość sportowców o konieczności dbania o siebie

Nowy oręż

foto: Igor Cieślicki

foto: UM Zabrze

– Każde uzależnienie to pewien rozwijający
się proces. Spotykamy się dziś, by porozmawiać o profilaktyce, która byłaby skuteczna dla studentów, osób dorosłych. Ta
profilaktyka to przede wszystkim szerzenie
wiedzy o tym, co alkohol może zrobić z życiem człowieka. Kolejny etap to chociażby
seminaria, spotkania, happeningi propagujące zdrowy styl życia – tłumaczy Jan
Szulik, koordynator ds. uzależnień przy
Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

foto: UM Zabrze

Na konferencję „Wolność od…
Wolność do… drogi i rozdroża
pokonywania własnych słabości” zaprosił w listopadzie Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej. To wspólna
inicjatywa uczelni, policji oraz zabrzańskiego samorządu.

Jan Szulik i Bartłomiej Tomczak
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wokół nas
Prof. Kazimierz Szymczyk bohaterem kolejnego filmu Telewizji Zabrze

Wspaniały lekarz i skromny człowiek

mia medyczna i jest szansa na otrzymanie
mieszkania. Znaleźliśmy się tutaj i tak już
zostało – opowiada Bogumiła Szymczyk.
W 1952 r. Kazimierz Szymczyk został
asystentem w nowo otwartej Klinice
Otolaryngologii Śląskiej Akademii Medycznej. W 1960 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, habilitował się
siedem lat później. Nigdy nie wszedł
w układy z komunistami, co pozwoliło
mu zachować to, co najcenniejsze – własną tożsamość. Tytuł profesora uzyskał
dopiero po upadku komunizmu. Ludzie
pamiętają go jako wybitnego, wprowadzającego nowe metody leczenia,

fachowca i człowieka, dla którego pacjenci byli najważniejsi.
– Miałam ogromne zaufanie do ojca. Kiedy
się okazało, że kwalifikuję się do wycięcia
migdałków, postawiłam go w bardzo trudnej sytuacji. Powiedziałam, że albo ty tato
wytniesz mi te migdałki, albo się nie zgadzam – uśmiecha się Teresa Szymczyk,
córka profesora, również lekarz.
W ramach cyklu „Przede wszystkim człowiek” powstało już sześć filmów. Bohaterami wcześniejszych byli Wilibald Winkler,
Norbert Kroczek, Piotr Skrzynecki, Wilhelm Kasperlik i ks. Franciszek Pieruszka.
Filmy można oglądać na antenie TVZ lub
stronie internetowej www.tvzabrze.eu.

WG

foto: Igor Cieślicki

– Mąż pochodził z prostej rodziny. Matka
wpoiła mu, że w życiu najważniejsze są religia, ojczyzna i rodzina. I tego się trzymał
przez całe życie. Tradycje patriotyczne wyniósł z rodzinnego domu, dlatego po wojnie nasze życiorysy nie bardzo pasowały do
nowej rzeczywistości. My nigdy nie chcieliśmy robić kariery, chcieliśmy tylko zawsze
pomagać chorym ludziom – wspomina dr
Bogumiła Szymczyk, wdowa po znakomitym laryngologu.
Kazimierz Szymczyk medycynę studiował
po wojnie we Wrocławiu, ale jego dalsze
losy związane były z Zabrzem. – Dowiedzieliśmy się, że w Zabrzu powstaje akade-

foto: arch. rodzinne

Wybitny laryngolog i naukowiec, prof. Kazimierz Szymczyk,
to bohater kolejnego filmu Telewizji Zabrze z cyklu „Przede
wszystkim człowiek”. To już
szósty obraz przybliżający wybitne postacie nauki, kultury
czy gospodarki związane z naszym miastem. Jego premiera
odbyła się 9 listopada w Łaźni
Łańcuszkowej.

Córka i żona profesora podczas premiery filmu

Przedwojenna monografia ks. Józefa Knosały doczekała się przekładu

Zabrze na kartach książki
Promocja książki odbyła się 16 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 18. – To bardzo ważne wydawnictwo
zarówno dla samych zabrzan, jak i dla
miłośników historii regionu. Monografia
księdza Józefa Knosały nie jest tylko zbiorem suchych faktów i dat, pisał on bowiem
także o ludziach i dla ludzi – mówił podczas spotkania Bernard Szczech, histo-

ryk, były dyrektor Muzeum Miejskiego
w Zabrzu, który podjął się tłumaczenia.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zwracała uwagę na szczególne
przywiązanie autora do „małej ojczyzny”
widoczne na kartach jego dzieła. – Dzięki
niemu również i my możemy lepiej ją poznać i utożsamiać się z nią – podkreślała
prezydent Zabrza.

foto: wikipedia

„Historia miasta Zabrze” to dzieło napisane pod koniec lat
20. XX wieku przez filozofa i historyka ks. Józefa Knosałę
(na zdjęciu). Publikacja, wydana niegdyś w języku niemieckim, właśnie doczekała się polskiego przekładu.
Ks. Józef Knosała żył w latach 1878–1951.
Zostawił po sobie wiele prac poświęconych regionowi, w tym monografii
śląskich miejscowości. Wydana właśnie
książka to zapis dziejów miasta od jego
zarania do lat 20. XX wieku. Wydawnictwo jest dostępne w sprzedaży w filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.

WG
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Komisja Budżetu i Inwestycji
1.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
5.12 godz. 17.00 – opiniowanie wniosków komisji oraz analiza projektu
budżetu na rok 2017.
15.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
1.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
5.12 godz. 17.00 – opiniowanie wniosków komisji oraz analiza projektu
budżetu na rok 2017.
15.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
7.12 godz. 17.30 – MOK – działalność
inwestycyjna w latach 2015–2016 w celu
poprawy atrakcyjności kulturalnej. Podsumowanie – realizacja wniosków z prac
komisji za lata 2015–2016. Przygotowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
14.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
7.12 godz. 16.00 – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wykorzystanie
obiektów sportowych, oświatowych
i kulturalnych. Podsumowanie – realizacja wniosków z prac komisji za lata
2015–2016.
14.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
1.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
12.12 godz. 17.00 – podsumowanie pracy komisji za 2016 roku; opracowanie
sprawozdania z pracy komisji za 2016
rok; przygotowanie planu pracy komisji
na 2017 rok.
15.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
12.12 godz. 15.00 – podsumowanie pracy komisji i opracowanie sprawozdania
z działalności komisji za 2016 rok;
opracowanie planu pracy komisji na
2017 rok.
14.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
1.12 godz. 15.00 – ocena działalności
Izby Wytrzeźwień w Zabrzu; sprawozdanie za rok 2015.
Sprawy organizacyjne.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
7.12 godz. 16.00 – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wykorzystanie
obiektów sportowych, oświatowych
i kulturalnych. Podsumowanie – realizacja wniosków z prac komisji za lata
2015–2016.
14.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
1.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
5.12 godz. 17.00 – opiniowanie wniosków komisji oraz analiza projektu
budżetu na rok 2017.
15.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
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Za nami listopadowa sesja Rady Miasta

O podatkach i budżecie
Trzynaście uchwał przyjęli radni podczas sesji Rady Miasta
zwołanej 14 listopada. Dotyczą one m.in. stawek podatków
na 2017 rok oraz określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach położonych na obszarze miasta, ale nie stanowiących jego wyłącznej własności.
Jednym z tematów poruszonych podczas listopadowej sesji Rady Miasta były
wyniki trzeciej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Podczas sesji radni określili przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości oraz środków transportowych.
W ostatnim przypadku przyjęte zostały
stawki na poziomie lat 2013–2016. Ustalono wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.
Radni określili zasady przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta
dotyczące projektów statutów dzielnic.
Zostały one opublikowane na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu
(www.bip.um.zabrze.pl) w zakładce
„Konsultacje społeczne z mieszkańcami”. Swoje uwagi można zgłaszać do
9 grudnia 2016 r. na piśmie lub pocztą
elektroniczną na adres sekretariat_
brm@um.zabrze.pl. Opinie dotyczące
zgłaszanych uwag zostaną opublikowane do końca roku.
Podczas listopadowej sesji radni nie wyrazili zgody na uruchomienie w naszym
mieście kasyna gry. 
SOR
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Usłyszane na sesji:
– Ja uznałem tak, jak głosowałem.
– Jak zrozumiałem pana radnego, to
bardzo oczekuje pan na kobiety w swojej
komisji.

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

Grudzień
1 (czw.) 	Antoni Strzoda
Damian Trześniewski
	Brygida Sarad
Czesława Kowalczyk
5 (pn.) 	Borys Borówka
8 (czw.) Dariusz Walerjański
	Adam Ilewski
12 (pn.) 	Jan Dąbrowski
	Łucja Chrzęstek-Bar
	Mirosław Dynak
Rafał Marek
	Łukasz Pach
15 (czw.) 	Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański
19 (pn.) 	Borys Borówka
22 (czw.) 	Elżbieta Adach

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

wokół nas

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Zabrzanie uczcili 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Przez plac Warszawski przemaszerowały poczty sztandarowe

Zagrała orkiestra Henryka Mandrysza

Pamiętając o bohaterach
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 przygotowali happening patriotyczny, Filharmonia Zabrzańska
zaprosiła na koncert „My, Pierwsza Brygada”, a w kościele
św. Anny odprawiona została uroczysta msza w intencji Ojczyzny. Zabrzanie na różne sposoby uczcili obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.
Manifestujmy swój patriotyzm. To święto łączy wszystkich Polaków – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Zabrzańskie obchody Narodowego
Święta Niepodległości tradycyjnie
zorganizowane zostały na placu Warszawskim. Dla mieszkańców zagrała

foto: UM Zabrze

foto: Jerzy Przybysz

– Nasza przeszłość, naznaczona krwią
i ofiarą życia wielu naszych przodków,
zobowiązuje nas szczególnie do dumy
z polskiej kultury, tradycji i historii.
Zróbmy wszystko, by 11 listopada był
dniem radosnym i wyjątkowym dla
każdego Polaka. Jest to przecież dzień
ponownych narodzin naszej Ojczyzny.

Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 zaprezentowali
etiudę artystyczną z cyklu „Szkicownik
Polski”. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali następnie do kościoła
św. Anny, gdzie odprawiona została
msza w intencji Ojczyzny. Uświetnił ją
występ chóru Resonans con tutti. Po
nabożeństwie pod krzyżem na placu
kościelnym złożone zostały kwiaty.
W ramach imprez towarzyszących obchodom Filharmonia Zabrzańska zaprosiła na koncert polskich pieśni patriotycznych i piosenek wojskowych.
W hali sportowej Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego rozegrany został 23. Międzynarodowy Turniej Koszykówki z okazji
Święta Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze.

WG

Przygotowana przez uczniów etiuda historyczna

Obchodom towarzyszył turniej koszykówki
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wokół nas
ZespóŁ Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przyjął imię prof. Zbigniewa Religi

Uczniowie wybrali patrona
Profesor Zbigniew Religa został
patronem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu. Uroczystość związana z nadaniem
imienia odbyła się 18 listopada
w Teatrze Nowym. Uczestniczyli w niej m.in. najbliżsi wybitnego kardiochirurga.
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foto: Igor Cieślicki

Odnowiony budynek szkoły
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foto: Igor Cieślicki

i Konstanty Damrot. Na prof. Zbigniewa
Religę zagłosowało 75 procent uczestników referendum.
– Myślę, że zdecydowały
dokonania, wielki autorytet i determinacja profesora. Potrafił dążyć do
celu pomimo różnorodnych przeszkód – mówi
Tomasz Janocha, pomysłodawca referendum.
– To duża odpowiedzialność mieć takiego patrona. Myślę, że dzięki temu
będziemy bardziej zmotywowani do rozwijania
swoich talentów – uważa Weronika Wawrzyniak, jedna z uczennic.

foto: Igor Cieślicki

– Bardzo się cieszę, że
Zabrze wciąż pamięta
o moim mężu – mówi
Anna Religa, wdowa po
profesorze Zbigniewie
Relidze. – Zespół Szkół
Ogólnokształcących to
piękna, olbrzymia szkoła z tradycjami
i charakterem – dodaje.
– To nie pierwsza szkoła,
której nadawane jest
imię mojego ojca, ale za
każdym razem jest to dla
nas ogromna przyjemność. To wyraz uznania
dla tego, co ojciec robił.
Zabrze zawsze zajmowało wyjątkowe
miejsce w jego sercu, tu zostawił sporą
część swojego życia – zwraca uwagę dr
Grzegorz Religa, również kardiochirurg.
W skład mieszczącego się przy ul. Wolności Zespołu Szkół Ogólnokształcących
wchodzą Gimnazjum nr 1 i I Liceum
Ogólnokształcące.
– „Jedynka” to marka w Zabrzu, ale w pewnym momencie przestała wystarczać.
Z inicjatywą nadania naszej szkole imienia wyszli uczniowie, którzy przygotowali
referendum w tej sprawie – mówi Lidia
Szafrańska, dyrektor ZSO. – Bardzo mnie
ucieszył ten wybór, ponieważ nazwisko
profesora Zbigniewa Religi wiele w Zabrzu
znaczy. Uczniowie często podkreślają, że
to, co im się w osobie pana profesora niezwykle podoba, to jego ludzkość, otwartość
na drugiego człowieka i niezrażanie się
niepowodzeniami. Mam nadzieję, że będą
się u nas kształcić przyszli pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca czy Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii – dodaje.
Kandydatami na patrona szkoły byli
również powstańcy śląscy, Karol Miarka

Dyrektor Lidia Szafrańska i prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik podczas uroczystości w Teatrze Nowym

Przygotowany przez uczniów happening

– To wyjątkowa szkoła, wyjątkowy patron
i wyjątkowi młodzi ludzie, którzy dostrzegli w osobie profesora Religi swój drogowskaz. To bardzo ważne, że młodzież potrafi docenić ludzi, którzy bezinteresownie
ukochali drugiego człowieka. To dobrze
wróży na przyszłość – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Powiedzieć o profesorze Zbigniewie Relidze, że był wielkim człowiekiem, to za
mało. To trzeba czuć. Myślę, że w Zabrzu
poczucie tego, kim był profesor Religa,
i tego, że był zabrzaninem z wyboru, jest
i będzie jeszcze narastać – podsumowuje Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi. 

GOR

wokół nas
W Warszawie obradowała sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa

Przebieg procesu naprawczego prowadzonego w kopalni
„Makoszowy”, związanego z podpisanym porozumieniem
przez rząd i stronę społeczną z 17 stycznia 2015 r., był tematem podjętym podczas posiedzenia sejmowej Komisji do
Spraw Energii i Skarbu Państwa, które odbyło się 30 listopada.
W obradach uczestniczyła delegacja zabrzańskiego samorządu z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik.
W obradach wzięli także udział poseł
na Sejm RP prof. Marian Zembala oraz
przedstawiciele organizacji związkowych
KWK „Makoszowy”. – Od ponad dwóch
i pół roku zabiegamy o zapewnienie kopalni „Makoszowy” możliwości dalszego funkcjonowania. W Zabrzu doskonale znamy
konsekwencje tzw. wygaszania wydobycia.
Efektem likwidacji w naszym mieście kolejnych kopalń był wzrost bezrobocia sięgający 24 procent. Wiemy też, ile czasu i pracy
kosztowało nas rozwiązywanie problemów
społecznych i gospodarczych. Działaliśmy
skutecznie, bo obecnie bezrobocie wynosi

niespełna 8 procent, lecz dzięki tym doświadczeniom tym bardziej zabiegamy o ocalenie
miejsc pracy górników kopalni „Makoszowy”
– mówiła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiając społeczne skutki
ewentualnej likwidacji zakładu.
Prezydent Zabrza przedstawiła dotychczasowe działania podejmowane dla
ratowania kopalni. Apelowała o umożliwienie załodze pełnej realizacji programu
naprawczego. Podkreślała, że zamknięcie
kopalni będzie procesem nieodwracalnym, ponieważ spowoduje utratę złoża
węgla, ale też koszty związane z zabez-

foto: UM Zabrze

Dyskusja o kopalni „Makoszowy”

Jeden z szybów kopalni

pieczeniem wyrobisk oraz rekultywacją
terenów pokopalnianych.
Wypowiedź prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik wzmocnił poseł na Sejm RP prof.
Marian Zembala, który prosił o danie kopalni jednego roku w celu urentownienia
działalności.
Posiedzenie komisji zakończyło się o godzinie 2.20 na ranem. Warto podkreślić,
że zarówno parlamentarzyści z regionu,
przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, jak też związkowcy z kopalni „Makoszowy” wspólnym głosem wskazywali na
potencjał kopalni oraz potrzebę przeprowadzenia działań mających na celu umożliwienie dalszej działalności zakładu. 

GOR

BARBÓRKA 2016
Uroczystości Barbórkowe są częścią śląskiej tożsamości.
To czas wspólnego świętowania i kultywowania wielowiekowych tradycji.
Obchody Barbórkowe wzbudzają dumę i poczucie solidarności.
Święto wskazuje także na istotne znaczenie nowoczesnego
przemysłu wydobywczego zarówno dla gospodarki, jak
też dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Mamy nadzieję, że w tych trudnych dla całej branży czasach
wszelkie decyzje o przyszłości kopalń
będą podejmowane w sposób odpowiedzialny i rozważny.
Życzę wszystkim Górnikom nieustającej opieki Świętej Barbary,
bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy oraz zdrowia
i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Ze Śląskim Szczęść Boże
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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W Domu Muzyki i Tańca odbył się jubileuszowy koncert „Serce za serce”

Ćwierć wieku troski o nasze serca
ki
ślic
Cie
or
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o:
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t

foto: Igor Cieślicki

Anna Religa i prof. Marian Zembala

Jubileusz uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

– Te koncerty zostały wymyślone po to, by
w możliwie najlepszej oprawie podziękować
tym, którzy nas najhojniej wspierają, zarówno finansowo, jak i merytorycznie – podkreśla Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
Statuetka „Przyjaciel Fundacji” trafiła
w tym roku m.in. do Domu Muzyki i Tańca, który na miejsce corocznych koncertów wybrał ćwierć wieku temu prof. Zbigniew Religa. – Koncerty „Serce za serce”
są na stałe wpisane w działalność Domu
Muzyki i Tańca. W ciągu 57 lat istnienia
gościliśmy na naszej widowni około jedenastu milionów ludzi. Można powiedzieć,
że ci ludzie są przyjaciółmi Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – uśmiecha się Wie-
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sław Śmietana, dyrektor DMiT. Statuetki
otrzymali także Paweł Łysoń, Kazimierz
Gacek, LEKS Sp. z o.o., Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o., „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen.
J. Ziętka oraz katowicki oddział TVP.
Jubileusz był okazją do przyznania
Nagród 25-lecia Fundacji. W kategorii „Partner” otrzymali je prof. Marian
Zembala i Śląskie Centrum Chorób Ser-

ca, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
i miasto Zabrze, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w Warszawie, Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Wojska Lotnicze Sił Powietrznych RP.
– Najistotniejsze jest to, że w ciągu tych
25 lat wspólnie wprowadziliśmy szereg
nowoczesnych rozwiązań w zakresie
medycyny sercowo-naczyniowej – mówi
prof. Marian Zembala.

Nagrodzony zespół naukowy z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nasze Zabrze Samorządowe 12/2016
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Po raz 25. Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii podziękowała
swoim przyjaciołom i darczyńcom. Jubileuszowy koncert „Serce za serce” odbył się 19 listopada w Domu Muzyki i Tańca. Na
scenie wystąpił Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk”.

foto: Igor Cieślicki

Laureaci Nagrody 25-lecia Fundacji

Nagrodzeni statuetkami „Przyjaciel Fundacji”

foto: Igor Cieślicki

Nagrodzeni zostali także sponsorzy,
wśród nich Grupa Żywiec S.A., Tauron
Polska Energia S.A., Bank Polska Kasa
Opieki S.A., JAS – FBG S.A., Naturell
Polska S.A. oraz Lidl Sp. z o.o. Nagrodę naukową im. prof. Zbigniewa Religi
otrzymała w tym roku dr Magdalena
Mazurak, autorka książki „Kolumbowie. Kardiologia w eponimach”. Nagrodzony został także zespół naukowy w składzie: prof. Krzysztof Bartuś,
prof. Jerzy Sadowski, prof. Bogusław
Kapelak i prof. Rafał Drwiła z Instytutu
Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – To dla nas duży zaszczyt i przyjemność – podkreśla prof. Jerzy Sadowski.
– Oczywiście, znaliśmy profesora Religę
i podziwialiśmy go. Jesteśmy dumni, że
nagrodziła nas nosząca jego imię Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii – dodaje.
Podczas gali uhonorowana została także sama fundacja, która otrzymała złotą
odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. „Kryształowe Serca” odebrali także najbardziej zasłużeni
pracownicy ośrodka.
– Nasze plany na najbliższe lata dotyczą
co najmniej dwóch urządzeń. Pierwsze
z nich to rodzina polskich protez serca Religa Heart, które chcemy wprowadzić na
globalny rynek usług medycznych. Ale będzie jeszcze coś więcej. Sądzimy, że w przyszłym roku dr Grzegorz Religa zastosuje
po raz pierwszy naszego robota kardiochirurgicznego – zapowiada dr Jan Sarna.
– Działalność fundacji jest wielce pożyteczna, użyteczna i właściwie możemy powiedzieć, że fundacja stała się niepublicznym
instytutem naukowo-badawczym, który
działa na rzecz rozwoju kardiochirurgii
w Polsce – podsumowuje prof. Andrzej
Karbownik, prezes Rady Fundacji.

GOR

foto: Igor Cieślicki

wokół nas

Najbardziej zasłużeni pracownicy FRK otrzymali „Kryształowe Serca”
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Zabrze 2006–2016

D e k ada r o z w o j u
W grudniu 2016 roku mija dziesięć lat od momentu, gdy Małgorzata Mańka-Szulik złożyła ślubowanie
jako nowo wybrany prezydent Zabrza. Jak w tym czasie zmieniło się Zabrze? Co nowego pojawiło się
w krajobrazie naszego miasta? Co zyskali mieszkańcy? Zapraszamy na niezwykły spacer po Zabrzu.
Rozwój gospodarczy

Z 1 miliarda do 2,5 miliarda złotych wzrosła wartość majątku
gminy na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

foto: Fortum

Teren między Rokitnicą a Mikulczycami to dziś jeden z najbardziej
dynamicznie rozwijających się obszarów wchodzących w skład
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na jego kompleksowe
uzbrojenie samorząd przeznaczył ponad 60 milionów złotych.
Nabywców znalazło już osiem położonych tu działek,
trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami.

wizualizacja: IKEA Centres Polska

Nowe inwestycje realizowane są
także w innych częściach miasta.
Trwa budowa elektrociepłowni Fortum.

Z myślą o osobach rozpoczynających działalność
gospodarczą powstało Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości. W mieście działa także Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości.
Bezrobocie w Zabrzu spadło z 21 procent w styczniu
2006 r. do niespełna 8 procent we wrześniu 2016 r.

Już wkrótce zacznie powstawać kompleks
handlowo-rekreacyjny IKEA.
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Inwestycje
W ostatnich dziesięciu latach zabrzański
samorząd pozyskał z Unii Europejskiej
i funduszy zewnętrznych 1,4 mld zł.

Ponad 41 mln zł dołożono z kasy gminy do budowy zabrzańskich
odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. Łączny koszt inwestycji
przekroczył 700 mln zł. Dzięki połączeniu trasy z autostradami A1 i A4
zyskaliśmy prawdziwe okno na świat.

Nowoczesne budynki mieszkalne
powstały m.in. przy ulicach Żywieckiej
i Niedziałkowskiego. Dobre warunki do
prowadzenia działalności stworzone
zostały także dla prywatnych
deweloperów. Do nowych siedzib
przeniosły się Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.

Pasażerów przyjeżdżających do
Zabrza wita gruntownie odnowiony
dworzec kolejowy. Dawny blask
odzyskał zabytkowy gmach dyrekcji
Huty Donnersmarcków, przy wsparciu
miasta remontowane są
również inne zabytkowe obiekty.

Realizowany w ostatnich latach
projekt poprawy gospodarki
wodno-ściekowej to największa
inwestycja w historii Zabrza.
Kompleksowa przebudowa
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
kosztowała 800 mln zł.
W efekcie powstał stabilny fundament
dla dalszego rozwoju miasta.
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Na zakupy zaprasza
zmodernizowane Targowisko
Miejskie „Pod Ratuszem”.

EDUKACJA

Nowe przedszkole otwarte zostało przy ul. Lipowej w Mikulczycach.
Na jego budowę przeznaczono z miejskiej kasy 9,7 mln zł.

Ponad 30 szkół i przedszkoli objął realizowany od 2007 r.
program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Łącznie wyremontowanych budynków jest już dwa razy tyle.
Na realizację programu przeznaczono 90 mln zł.
Nowe sale gimnastyczne
powstały przy szkołach
w Biskupicach, Mikulczycach
i Pawłowie oraz przy ul. Czołgistów.
Z myślą o uczniach
i podnoszeniu kwalifikacji
nauczycieli realizowane są
liczne projekty edukacyjne,
jak na przykład
„Poznaję, badam, wiem”,
w ramach którego dwa tysiące
gimnazjalistów odwiedziło
Brukselę i Paryż.
Rozwijane jest
szkolnictwo zawodowe.
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TURYSTYKA PRZEMYSŁOWA

Wizytówką Zabrza stała się turystyka przemysłowa.
Tysiące osób odwiedzają każdego miesiąca Kopalnię Guido oraz systematycznie
rozbudowywany kompleks Sztolnia Królowa Luiza. Tłumy przyciągają kolejne
edycje Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki.

Wartość projektów realizowanych w ostatnich latach przez Muzeum
Górnictwa Węglowego przekracza 200 mln zł. Aż 131 mln zł to
wysokość dofinansowania pozyskanego ze źródeł zewnętrznych.

foto: Bogusław Makar

Systematycznie powiększa się
baza noclegowa.
Na turystów przyjeżdżających
do Zabrza czeka m.in.
pierwszy w mieście
4-gwiazdkowy hotel
należący do sieci Diament.
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PROJEKTY SPOŁECZNE
Co roku przybywa inicjatyw w ramach organizowanego
wiosną Metropolitalnego Święta Rodziny.

Z myślą o rodzinach wielodzietnych oraz
osobach starszych zainicjowane zostały programy
„Rodzina na 5+” oraz „Zabrzański Senior 65+”.

Zabrze jako pierwsze miasto w Polsce poradziło sobie z problemem dawnych mieszkań zakładowych, komunalizując
lokale pohutnicze. Setki osób, które zostały sprzedane wraz z zajmowanymi mieszkaniami, mogły odetchnąć.

Bezpieczeństwo
W budynku ratusza uruchomione zostało
nowoczesne centrum miejskiego monitoringu.
Siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę,
o porządek w mieście dba również straż miejska.
Realizowane są liczne programy profilaktyczne, jak np.
„Lepiej razem niż osobno” czy „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Samorząd konsekwentnie angażuje się w działania
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.
Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego policjanci mają m.in.
do dyspozycji nowe radiowozy i urządzenia do badania
trzeźwości kierowców. Samorząd finansuje też
dodatkowe patrole. W efekcie współpracy miasta z policją
możliwe stały się zakrojone na szeroką skalę remonty
budynków komendy i komisariatów.
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foto: Bogusław Makar

KULTURA

Jako jedno z trzech miast województwa mamy własną filharmonię,
która od kilku lat występuje w nowej siedzibie, przygotowanej
w niezwykle klimatycznym budynku dawnej biblioteki.

Tysiące osób przyciągają
cykliczne festiwale: tańca,
rysowania, kwiatów
czy orkiestr dętych.
Tłumy bawią się
na organizowanych
w mieście plenerowych
koncertach, takich jak
np. impreza z cyklu
„Lato ZET i Dwójki”.

foto: Watchout Productions

Zabrze to miasto kultury. Za nami już cztery edycje Międzynarodowego
Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego. Wśród odwiedzających
Zabrze osobistości ze świata kultury i polityki znaleźli się również
przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso,
Lech Wałęsa, Andrzej Wajda, Lech Majewski czy Janusz Kapusta.

Zabrze staje się „bohaterem” srebrnego ekranu.
W naszym mieście kręcone były sceny
do opowiadającego historię profesora Zbigniewa
Religi filmu „Bogowie” oraz obrazu „Gwiazdy”,
którego premiera planowana jest już niebawem.

Gruntowne remonty przeszły gmachy Domu Muzyki
i Tańca, Teatru Nowego oraz siedziby Dzielnicowych
Ośrodków Kultury. Działalność wystawienniczą wznowiło
Muzeum Miejskie, które zaprasza do Galerii Café Silesia
oraz sali przy ul. Powstańców Śląskich.
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NAUKA I MEDYCYNA

foto: Politechnika Śląska

Konsekwentnie rozbudowywany i modernizowany jest Szpital Miejski.
Najnowocześniejszym w południowej Polsce ośrodkiem ginekologicznopołożniczym jest wchodzące w jego skład Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.
Stworzenie ośrodka kosztowało 46 mln zł. To największa w ostatnich latach
inwestycja w ochronie zdrowia realizowana ze środków publicznych.

W naszym mieście powstał także pierwszy
w regionie Park Technologii Medycznych.

Politechnika Śląska utworzyła w Zabrzu pierwszy w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej. Rozbudowywany
jest kampus Wydziału Organizacji i Zarządzania. Kolejne pokolenia lekarzy i dentystów kształci Śląski
Uniwersytet Medyczny. Unikatowe w skali Europy Centrum Czystych Technologii Węglowych uruchomił
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. O nowe pawilony powiększyło się Śląskie Centrum Chorób Serca.
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SPORT I REKREACJA

Ponad 24 tysiące kibiców może zasiąść na dwóch poziomach
zadaszonych trybun nowego stadionu przy ul. Roosevelta.
To w tej chwili jedna z najnowocześniejszych aren piłkarskich w Polsce,
która oferuje także szereg innych atrakcji.

W Zabrzu powstały trzy orliki, kilkadziesiąt wielofunkcyjnych boisk przy szkołach oraz kilkanaście plenerowych siłowni.
Wyremontowana została hala „Pogoń”, w której mecze rozgrywają szczypiorniści NMC Górnik Zabrze. Z myślą o miłośnikach
pływania powstał kompleks rekreacyjny „Aquarius Kopernik”, a gruntowny remont przeszedł basen przy placu Krakowskim.
Przy ul. Olimpijskiej otwarta została hala tenisowa z kortami o nawierzchni stosowanej podczas światowych turniejów
najwyższej rangi. Bieżnia z prawdziwego zdarzenia powstała na terenie obiektu Walki Makoszowy.

Ekologia
Pionierskim przedsięwzięciem
w skali kraju i jedną z największych
proekologicznych inwestycji
w regionie była rekultywacja
zdegradowanych terenów nad Bytomką.
Projekt objął dziesięć obszarów
o łącznej powierzchni ponad 183 ha.
Zniknęły tam dzikie wysypiska i ruiny
budynków. Odkażona lub wymieniona
została gleba, posadzono nowe rośliny
i wyznaczono ścieżki dla rowerzystów
i spacerowiczów.
Konsekwentnie realizowany jest
program ograniczania niskiej emisji.
Mieszkańcy zmieniający na ekologiczny
sposób ogrzewania swoich domów
mogą liczyć na dofinansowanie
w wysokości nawet 80 procent
poniesionych kosztów, co stanowi
rekord wśród miast regionu.
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Kolejny obiekt ze szlaku zabytków techniki nagrodzony w prestiżowym konkursie

– To ważny dzień dla wszystkich architektów,
ale również dla samorządów. Przestrzeń to
coś, co w dużej mierze zależy właśnie od
świadomości władz samorządowych, od
tego, w jaki sposób wyłonimy projekt czy
przeprowadzimy jego realizację. Naszą rolą
jest także pokazywanie efektów tych prac
i promowanie tego, czym region może się
chwalić – podkreśla Henryk Mercik z Zarządu Województwa Śląskiego.
Przypomnijmy, że zabrzańska łaźnia została wybudowana w 1890 r. przy kopalni „Królowa Luiza”. Była pierwszym tego
typu obiektem na Górnym Śląsku. Budynek służył górnikom jako zaplecze socjalne i składał się z łaźni oraz szatni z charakterystycznymi hakami na łańcuchach,
na których zostawiano odzież oraz rzeczy
osobiste. Przez ostatnie dekady budynek
popadał w ruinę. Dawny blask odzyskał za
sprawą projektu realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Podświetlony budynek łaźni prezentuje się bardzo efektownie

foto: Igor Cieślicki

Zabrzańska Łaźnia Łańcuszkowa zdobyła wyróżnienie
w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. W siedemnastej
już edycji przedsięwzięcia rywalizowały 43 realizacje zgłoszone w czterech kategoriach.
Łaźnię doceniono wśród zrewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej.

Konferencja turystyczna

– Łaźnia Łańcuszkowa będzie bramą kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Tutaj turyści
będą rozpoczynać jego zwiedzanie – zapowiada dyrektor MGW Bartłomiej Szewczyk.
W ramach rewitalizacji łaźni wykonano
m.in. remont dachu i elewacji, wymienio-

no okna i drzwi oraz wzmocniono fundamenty. Wnętrze zostało gruntownie
uporządkowane i odnowione, pojawiły
się betonowe posadzki i nowe oświetlenie, odrestaurowano zabytkową cegłę
oraz stuletnią ceramikę ścienną i podłogową. W budynku wydzielono trzy sale
– łańcuszkową, ekspozycyjną i restauracyjną – o łącznej powierzchni ponad 1,2
tys. metrów kwadratowych. Organizowane są tu koncerty, spektakle, wystawy
czy konferencje.
– Jeszcze niedawno na przedsięwzięcia
związane z rozwojem w naszym mieście
turystyki przemysłowej wiele osób patrzyło
z niedowierzaniem. Widząc to, co już mamy
w tym obszarze, jestem przekonana, że Zabrze będzie gościło najbardziej wymagających turystów – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Grand
Prix tegorocznej edycji konkursu zdobyła
realizacja Międzynarodowego Centrum
Kongresowego wraz z zagospodarowaniem terenu po byłej kopalni „Katowice”.

GOR

foto: Igor Cieślicki

Nie pierwszy sukces

Zabytkowe wyposażenie obiektu
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Zabrzańskie obiekty były już wyróżniane w poprzednich edycjach konkursu
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Kopalnia Guido zdobyła Grand Prix przed rokiem. Wyróżnienie otrzymało wówczas także Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. W 2013 r. doceniono projekt modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz
Centrum Zarządzania Kryzysowego. W 2012 r. wyróżnienie przyznano za rozbudowę i zaadaptowanie na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej budynków byłej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z kolei w 2009 r.
wyróżniono renowację zieleńca oraz terenów wokół kościoła Bożego Ciała.
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Łaźnia Łańcuszkowa zachwyciła jurorów

wokół nas
Zabrze włączyło się do rządowego programu Mieszkanie Plus

„M” na każdą kieszeń

– Program Mieszkanie Plus będzie wsparciem prowadzonych przez Zabrze działań
w zakresie budowy nowych mieszkań w ramach towarzystw budownictwa społecznego. Nasze miasto współdziała między
innymi z Międzygminnym Towarzystwem
Budownictwa Społecznego, efektem czego
jest budowa osiedla przy ulicy Żywieckiej,
współpracuje także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pozyskując środki na remonty mieszkań komunalnych i socjalnych
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Cieszę się, że w krótkim czasie od podpisania pierwszych porozumień do programu Mieszkanie Plus przystępuje Zabrze – podkreśla Włodzimierz Stasiak,
wiceprezes BGK Nieruchomości S.A.
– Łącznie podpisujemy dziś listy intencyjne
z trzynastoma gminami z całej Polski oraz

foto: Igor Cieślicki

Mieszkania na wynajem powstaną w Zabrzu w ramach
rządowego programu Mieszkanie Plus. Zakłada to list
intencyjny podpisany przez
przedstawicieli miasta oraz
Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości.

Jeden z bloków na osiedlu przy ul. Żywieckiej

z Agencją Mienia Wojskowego, dysponującą gruntami Skarbu Państwa. Jesteśmy
w stałym kontakcie z kolejnymi podmiotami. Rozmowy wkrótce powinny zaowocować dalszymi porozumieniami – dodaje.
Na budowę mieszkań Zabrze wskazało
nieruchomość położoną w rejonie ulic
Pawliczka i Wolności. Porozumienie jest
wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz. Uzyskanie pozytywnej oceny ekonomicznej i prawnej ma
doprowadzić do zawarcia ostatecznej
umowy inwestycyjnej. Mieszkania, jakie powstaną we wskazanych przez po-

szczególne gminy lokalizacjach, mają
się charakteryzować umiarkowanymi
czynszami, dostępnymi także dla słabiej
uposażonych rodzin.
Tymczasem warto przypomnieć, że
miejska spółka ZBM-TBS rozpoczęła realizację inwestycji związanej z budową
nowych mieszkań przy ul. Trocera. Osiedle będzie się składać z sześciu czterokondygnacyjnych budynków, w których
znajdą się 72 lokale. W ofercie będą zarówno kawalerki, jak i mieszkania dwuoraz trzypokojowe o powierzchni od 33
do 67 metrów kwadratowych. 
GOR

Nowa publikacja naukowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Górnicze narracje

„Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia
to je do mie wszystko” to tytuł najnowszej publikacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jej bazą stały się przeprowadzone przez
autorów wywiady z górnikami.

Zawierająca sto górniczych wypowiedzi
książka powstała w efekcie realizacji projektu naukowo-badawczego prowadzonego w oparciu o środki Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
miasta Zabrze. To pierwszy tego typu
zbiór dostępny dla badaczy górniczej kul-

tury. Większość narracji przeprowadzonych jest w języku polskim oraz w gwarze
śląskiej. Część powstała w oparciu o wywiady przeprowadzone w Niemczech.
Najstarszy z rozmówców urodził się
w 1925 r., najmłodsi mieli w czasie realizacji projektu 24 lata. Do grona narratorów

zaliczają się zatem
zarówno
czynni,
jak i emerytowani
pracownicy, reprezentujący wszelkie
szczeble kopalnianej
hierarchii, różnorodne funkcje i specjalności. O pracy i życiu
opowiadają ludzie,
którzy urodzili się
i mieszkają w Zabrzu
od pokoleń i ci, którzy do Zabrza, do pracy w kopalni, przyjechali z różnych stron
Polski. Poprzez tak szeroki wybór „Narracje górnicze...” starają się odzwierciedlić
cały przekrój kopalni, jej świat podziemny
i na powierzchni, gdyż obie przestrzenie
są ściśle od siebie zależne. 
GOR
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W Zabrzu testowane będą opracowane na Politechnice Śląskiej innowacyjne elektrofiltry

foto: UM Zabrze

Nowa broń w walce z niską emisją

Konferencja w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Innowacyjne elektrofiltry kominowe, które nawet o 90 procent
mogą zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, będą
testowane w naszym mieście. Przewiduje to list intencyjny, jaki
w listopadzie podpisali przedstawiciele Centrali Zaopatrzenia
Hutnictwa oraz samorządów Zabrza, Sosnowca i Żywca.
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nym, bez eliminowania węgla jako paliwa
– zwraca uwagę Adam Gorszanów, prezes Grupy CZH. Nagrodzone urządzenie potwierdziło już swoją skuteczność
w prototypowych instalacjach.
Kolejnym etapem będą testy w rzeczywistych warunkach. – Jesteśmy otwarci

Zaprezentowane elektrofiltry
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Montowane na kominach niewielkie
elektrofiltry są w stanie zmniejszyć
ilość zanieczyszczeń nawet o 90 procent. Urządzenie, które opracowali naukowcy z Politechniki Śląskiej, może być
stosowane zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i większych budynkach komunalnych, a co najważniejsze,
można je stosować w przypadku już
istniejących i funkcjonujących palenisk.
– Podstawowym parametrem charakteryzującym użyteczność elektrofiltra jest jego
skuteczność. W najprostszych rozwiązaniach skuteczność ta może się wahać
w zakresie od 60 do 90 procent, w zależności od rodzaju i jakości źródła emisji
– mówi dr Robert Kubica z Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania
Procesowego Wydziału Chemicznego
Politechniki Śląskiej.
Nowe urządzenie zwyciężyło w konkursie ogłoszonym przez Grupę CZH
oraz Izbę Gospodarczą Sprzedawców
Polskiego Węgla. – Konkurs dotyczył
opracowania technologii, która pozwoli w skuteczny sposób ograniczyć niską
emisję w budynkach indywidualnych, czyli
w urządzeniach kotłowych niskotemperaturowych, w ogrzewnictwie rozproszo-

na inicjatywy służące poprawie jakości
powietrza. Stworzenie jak najlepszych
warunków do życia mieszkańców to dla
nas priorytet. To urządzenie może być antidotum na nasze bolączki. Liczę na to,
że naukowcy dadzą nam do ręki rozwiązanie, które będzie na tyle skuteczne, że
będziemy mogli szerzej je wdrażać. Wchodzimy w pierwszy etap prac, czyli testowanie tego urządzenia. Wierzę, że będziemy
mogli rekomendować Wojewódzkiemu
czy też Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska takie rozwiązanie jako powszechnie stosowane – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
Elektrofiltr zaprezentowano podczas
konferencji zorganizowanej 18 listopada w Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Politechniki Śląskiej. List intencyjny dotyczący współpracy przy poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań
w zakresie ograniczania niskiej emisji
podpisali przedstawiciele Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa oraz samorządów Zabrza, Sosnowca i Żywca.
– Samorządy walczą z tym problemem
od wielu lat, a nie jest to ani łatwe, ani
tanie. Działania podjęte w tym obszarze przez nasz zabrzański samorząd są
bardzo intensywne i szeroko zakrojone.
W ostatnich latach na walkę z niską emisją wydaliśmy już ponad 150 milionów
złotych – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Naukowcy szacują
koszt montażu urządzenia w domu na
około 2,5-3 tys. zł. 

SOR

wokół nas
Za nami 26. konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku”

Pr

foto: Jerzy Przybysz

Znamy Ślązaka Roku!

Tegoroczna laureatka startowała w konkursie już kilkunastokrotnie. Wygrała
za... trzynastym podejściem. – I niech mi
ktoś powie, że to liczba pechowa – śmieje
się pani Teresa, która na co dzień jest...
sołtysem. – Ten konkurs tak wciąga, że jak
bym się nie zgłosiła, to by mnie pokręciło,
że nie mogę się spotkać z tymi ludźmi, pogodać, posłuchać, jak oni godają. Tego się
nie da nauczyć, to przechodzi z pokolenia
na pokolenie, a konkurs to nasze święto
Ślązaków. Pomyślałam, że opowiem m.in.
o utworzonej przeze mnie izbie tradycji
w Sośnicowicach. Tam jest dużo moich rodzinnych rzeczy i cieszy mnie, że one tam
zostaną, gdy mnie już nie będzie – mówi
Teresa Szymońska.
Tytuł Honorowego Ślązaka Roku trafił
w tym roku do Tadeusza Kijonki. – Zupełnie się tego nie spodziewałem. Moja śląskość jest wartością stałą i aktywną, a to wyróżnienie
fo
to
:J
er
zy
rozumiem jako uznanie
dla mojego dorobku
i zaangażowania
na tym polu –
mówi Tadeusz
Kijonka, pisarz,
poeta, dziennikarz, wieloletni
redaktor naczelny miesięcznika
„Śląsk”.
Teresa Szymońska z Sośnicowic

WG
zy

Dorota Simonides
i Jan Miodek oraz europoseł Jan Olbrycht.
– Nie mieliśmy wątpliwości,
komu w tym roku przypadnie pierwsze
miejsce. Najlepsze riposty, kontakt z widownią oraz jurorami, ale też doskonała
dykcja przeważyły o wygranej pani Teresy
Szymońskiej – tłumaczy prof. Jan Miodek.

foto: Jerzy Przybysz
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Finał 26. konkursu „Po naszymu, czyli po
śląsku” odbył się 20 listopada w Domu
Muzyki i Tańca. O zaszczytny tytuł rywalizowały trzy osoby, które w drodze eliminacji wyłonione zostały spośród ponad
80 kandydatów. Byli to Helena Leśniowska z Piekar Śląskich, Teresa Szymońska
z Sośnicowic i Marcin Bartusiak z Radzionkowa. W jury zasiedli profesorowie

z

Teresa Szymońska z Sośnicowic została Ślązaczką Roku 2016. W kategorii młodzieżowej
bezkonkurencyjna okazała się 12-letnia Julia
Kobiór z Bierunia. Tytułem Honorowego Ślązaka Roku uhonorowano Tadeusza Kijonkę.

s
by

Nagrodę w kategorii młodzieżowej odbiera 12-letnia Julia Kobiór

Towarzyszące konkursowi występy

Alicja Majewska
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Pawłowie świętował 80. urodziny

foto: Igor Cieślicki

Szkoła, która łączy pokolenia

Na urodzinach nie mogło zabraknąć tortu

Były strzelające tuby z konfetti, górnicza orkiestra, ogromny tort
i przygotowane przez najmłodszych przedstawienie. Na 80. urodzinach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Pawłowie nie
brakowało atrakcji. Uroczystość przygotowano w sali gimnastycznej, którą od niedawna mają do dyspozycji uczniowie.

foto: Igor Cieślicki

Małgorzata Skubacz, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 6. – Jestem
dumna z panującej u nas atmosfery. Dzieci przychodzą do nas z uśmiechem, bo
wiedzą, że są u nas kochane – dodaje.
Podczas uroczystości przygotowane
scenki zaprezentowali uczniowie podstawówki i przedszkolaki. Zagrała górnicza orkiestra, a w powietrze wystrzeliły
tuby z konfetti. Nie mogło oczywiście zabraknąć urodzinowego tortu. Wszyscy

chętni mogli zwiedzić szkołę i wpisać się
do przygotowanej księgi pamiątkowej.
– Całe życie mieszkam w Pawłowie. Dzieci
i ich rodziny znam i ze szkoły, i z podwórka. Sama jestem absolwentką tej szkoły.
Kiedy przyszłam tu uczyć, miałam dyżur
na korytarzu i kończyła się przerwa, to
w mojej głowie pojawiała się myśl, że trzeba iść na lekcję. Dopiero potem pojawiała
się kolejna: no tak, muszę, ale już w innej
roli – śmieje się Jadwiga Bernaś, wicedyrektor placówki.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 tworzą Przedszkole nr 30 i Szkoła Podstawowa nr 34. Chodzi do nich ponad 250
maluchów. Obecny budynek wybudowano w latach 30. Poświęcenia szkoły
dokonał 24 kwietnia 1936 r. ks. Jerzy
Brejza. Kierownikiem szkoły był wtedy
Mieczysław Więckowski. Pięć lat temu
obok historycznego gmachu szkoły
otwarta została nowoczesna sala gimnastyczna. Ma ponad 650 metrów
kwadratowych powierzchni i nowatorski system wspomagający ogrzewanie
i klimatyzację. Obiekt kosztował 3,5 mln
zł. Nowy blask zyskał również budynek
szkoły, w którym przeprowadzona została gruntowna termomodernizacja.
– To bardzo kolorowa szkoła, z fajną,
przyjazną atmosferą. To, co wyróżnia ją
spośród innych szkół, to kameralność.
Dzięki temu wszyscy się dobrze znamy –
podsumowuje Sebastian Wazia, jeden
z uczniów. 

MM

– Bardzo miło wspominam lata spędzone w tej szkole. Zawsze panowała tu rodzinna, spokojna atmosfera. Dziś chodzą
tu moje wnuki, więc więź jest utrzymana
– uśmiecha się Krystyna Oczko, która
przez wiele lat uczyła w pawłowskiej
szkole języka polskiego.
– Dwadzieścia lat temu miałam przyjemność prowadzić jubileusz 60-lecia naszej
szkoły. Wtedy korzystaliśmy z gościnności Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Dziś
jesteśmy szczęściarzami. Mamy piękną,
wyremontowaną szkołę i salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia – podkreśla
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Przygotowane przez maluchy występy
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Dyrektor Małgorzata Skubacz
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Zabrzanie uczcili 98. rocznicę historycznej Obrony Lwowa

Uczestnicy uroczystości na placu przy kościele św. Anny

Spektakl „Szewcy”

Walczyli o miasto i Polskę
Mszą w intencji bohaterskich obrońców Lwowa z 1918 r. oraz
prezentacją sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza „Szewcy” uhonorowano w Zabrzu 98. rocznicę historycznej obrony
miasta przed wojskami ukraińskimi
Zabrzańskie uroczystości upamiętniające
wydarzenia sprzed prawie stu lat odbyły
się 26 listopada. Rozpoczęły się odprawioną w kościele św. Anny mszą w intencji

żyjących i zmarłych lwowian oraz Kresowian związanych z Zabrzem. Po nabożeństwie przed krzyżem na placu kościelnym
złożono wiązanki kwiatów. Uczestnicy ob-

chodów spotkali się następnie w Teatrze
Nowym, gdzie obejrzeli sztukę „Szewcy”
wystawioną przez artystów Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.
– To był wielki zryw ludności Lwowa, w tym
dzieci, tzw. Orląt Lwowskich, walczących
przez prawie cały listopad 1918 roku przeciwko wojskom ukraińskim. Dziś ta rocznica
dla Kresowian to przede wszystkim okazja,
by się spotkać, powspominać i trochę potęsknić za rodzinną ziemią – mówi Andrzej
Azyan, prezes zabrzańskiego Oddziału
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

WG

Za nami kolejna konferencja z cyklu Psychologia a medycyna

O zaburzeniach odżywiania

– Mieliśmy zaszczyt gościć reprezentantów
różnych środowisk. Na sali znajdowali się
psycholodzy, lekarze, nauczyciele i wychowawcy oraz dyrektorzy zabrzańskich placówek oświatowych, a co najważniejsze
– rodzice – zwraca uwagę Urszula Koszutska, dyrektor zabrzańskiej poradni.
Tematyka konferencji poświęcona była
zaburzeniom odżywiania u dzieci i młodzieży, zasadom ich racjonalnego żywienia, a także otyłości wieku rozwojowego

foto: PPP

Zaburzeniom odżywiania poświęcona była piąta już konferencja z cyklu „Psychologia
a medycyna”. Organizowane
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną spotkanie
odbyło się 3 listopada.
Uczestnicy konferencji w sali hotelu Diament

i roli chirurgii w jej leczeniu. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Katarzyna Ziora, kierownik Katedry i Kliniki
Pediatrii w Zabrzu, dr hab. Paweł Matusik, adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii Endokrynologii Dziecięcej, Dominika
Smyczek z Oddziału Chirurgii i Urologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka oraz Joanna Jurkiewicz, diete-

tyk ze Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
Podczas drugiego dnia konferencji zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe „Jak uchronić dzieci i młodzież przed
zaburzeniami odżywiania”. Spotkanie
zostało poprowadzone przez Agnieszkę
Jopert oraz Katarzynę Buczyńską z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rudzie Śląskiej. 
GOR
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Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej spotkali się w Łaźni Łańcuszkowej

Obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego

Z pomocą potrzebującym
W tym roku wyróżnienia trafiły do 30
pracowników socjalnych. – To pracownicy wzorowi, najczęściej z wieloletnim stażem pracy, którzy podnosili swoje kwalifikacje – mówi Danuta Dymek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Zabrzu. – Ta praca to powołanie. To są
ludzie, którzy na co dzień muszą wykazać
się mocną psychiką i pozytywnym nastawieniem, ponieważ mają do czynienia
z trudnymi problemami – dodaje.
Wśród nagrodzonych osób był m.in.
Grzegorz Kmieć, który w pomocy spo-

foto: Igor Cieślicki

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane zostały 22 listopada w Łaźni Łańcuszkowej. Spotkanie było
okazją do podziękowania za codzienną pracę oraz wręczenia awansów zawodowych.

Dyrektor Danuta Dymek

łecznej pracuje już 16 lat. – Z wykształcenia jestem prawnikiem, ale wiedziałem, że
chciałbym się zajmować taką branżą, która wiąże się z udzielaniem pomocy. Wybór
padł właśnie na pomoc społeczną. Jest to
działka trudna, czasami niedoceniana, bo
potrzeby są duże, ale też daje satysfakcję,
bo wielu rodzinom udaje się pomóc. Dzięki
temu mają siłę, żeby podejmować kolejne
wyzwania – podkreśla Grzegorz Kmieć.
– Praca z ludźmi to ciężki kawałek chleba,
aczkolwiek, jeżeli lubi się to, co się robi, to
nie postrzega się tego w kategoriach ciężkiej i trudnej pracy. Skupiam się raczej na
pozytywnych aspektach – uśmiecha się
Maria Kowalczyk-Cichy, kierownik Klubu Integracji Społecznej z Zabrza.
Spotkanie w Łaźni Łańcuszkowej było
też okazją do podsumowania działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w ramach którego niesie zabrzanom pomoc prawie 300 pracowników.
Przypomnijmy, że w lipcu z MOPR-u wyodrębnione zostało Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych. 

SOR

Trwa czwarta edycja konkursu „Profilaktyk Roku”

Zgłoś kandydatów do nagrody
Do 30 grudnia zgłaszać można kandydatury w ramach IV
edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2016”. Konkurs ma na celu
uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych,
realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza.
Tytuł przyznawany jest każdego roku
w kategorii indywidualnej oraz zespołowej. Kandydatów do tytułu „Profilaktyk
Roku” mogą zgłaszać instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe,
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stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Każdy
podmiot może zgłosić jednego kandydata w kategorii indywidualnej oraz jed-
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ną instytucję w kategorii zespołowej.
Zgłoszenia kandydatur na formularzu
dostępnym na stronie internetowej
www.um.zabrze.pl należy dokonać osobiście, w terminie do 30 grudnia 2016 r.,
w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
ul. Wolności 286, pokój 201 z dopiskiem
„Profilaktyk Roku 2016” lub w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ul. Park Hutniczy 6.

GOR

wokół nas
Za nami jubileuszowa edycja konferencji poświęconej kulturze Europy Środkowej

O arystokracji Starego Kontynentu

foto: Igor Cieślicki

Widownia teatru wypełniła się po brzegi

Panel dyskusyjny na scenie Teatru Nowego

nym tematem była rola arystokracji.
W Zabrzu pojawiło się kilkudziesięciu
profesorów z ośrodków naukowych
w Polsce, Czechach czy Austrii, żeby
dyskutować nad aktualnym stanem
wiedzy w tym zakresie. – Arystokrację
trudno ograniczyć do jednego regionu.
Arystokracja podlegała różnego typu ciśnieniom w przeszłości. Kiedyś była elitą
społeczną, później była mocno zdołowana i ściśnięta. Natomiast nowoczesne
spojrzenie naukowe pokazuje jakby nowe
aspekty tej grupy. Oczekuję po tej konferencji bardzo ciekawych inspiracji związanych z nowymi obrazami tej grupy i jej
aktywności także dzisiaj – mówi prof. Bogusław Dybaś, dyrektor stacji naukowej
PAN w Wiedniu. – Dla historyka i naukowca takie konferencje to chleb powszedni.
Naukowcy pracują w ten sposób, że przeprowadzają badania, które publikują, ale
nim je opublikują, warto te badania przedyskutować. Konferencja służy po prostu
dyskusji naukowej, służy przedstawianiu
pewnych nowatorskich tez i konfrontowaniu ich z opiniami kolegów, krytycznymi,
pozytywnymi, ale o to chodzi – dodaje.
Kompleksowe podejście do tematu
chwaliła też prof. Maria Blahova, członek Rady Naukowej Konferencji. – Temat
jest zawsze dobrze opracowany – chwali
profesor. – A ja w tym roku skupiłam się
na początkach czeskiej szlachty – dodaje.
Trwająca od 17 do 18 listopada konferencja zorganizowana została w Teatrze Nowym oraz Muzeum Górnictwa
Węglowego. Składała się zarówno z wykładów, jak i dyskusji, którym przysłuchiwała się zabrzańska młodzież.

foto: Igor Cieślicki

– Ta konferencja jest ważna nie tylko dla
Zabrza i Górnego Śląska. Jestem przekonana, że to ważna konferencja w Polsce.
Cieszę się, że ta inicjatywa, która zrodziła
się przed 20 laty, pięknie się rozwija i my
możemy do tej inicjatywy dokładać kolejne cegiełki – mówiła podczas inauguracji
konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Na przestrzeni 20 lat uczestnicy konferencji poruszali najrozmaitsze tematy. –
Wszystkie były ważne i nie były rozważane
tylko pod kątem historycznym. W panelu
dyskusyjnym próbujemy zawsze zobaczyć,
jak te problemy funkcjonują w tej chwili.
Próbujemy się przeglądać w tych wydarzeniach historycznych i zobaczyć czy się
bardzo zmieniliśmy – zwracała uwagę
Dorota Szatters, naczelnik Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Pierwsza konferencja była związana
z okrągłą rocznicą śmierci świętego
Wojciecha, patrona Polski. Tegorocz-

foto: UM Zabrze

Po raz 20. historycy, filozofowie i socjologowie z Polski i zagranicy spotkali się w Zabrzu,
by rozmawiać o kulturze Europy Środkowej. W tym roku
spotkanie dotyczyło w głównej mierze roli arystokracji na
Starym Kontynencie.

Prof. dr hab. Józef Dubiński z PAN

– Główny walor tego typu spotkań tkwi
właśnie w wymianie informacji. Dowiadujemy się, co koledzy robią, nad czym
pracują. Usiłujemy ustalić stan badań,
poziom wiedzy na jakiś temat i robimy
jednocześnie bilans tego, co należy zrobić, jakie sprawy jeszcze nie zostały wyjaśnione. Do niektórych tematów wracamy
wielokrotnie, mamy nowe hipotezy, nowe
pomysły, znajdujemy nowe źródła historyczne i wówczas musimy zmienić nasze
spojrzenie na wiele spraw. Myślę, że to jest
właśnie fascynujące, że nigdy nie mamy
tej wersji ostatecznej, ta dyskusja trwa
właściwie na okrągło – podsumowuje
prof. Wojciech Iwańczak, członek Rady
Naukowej Konferencji. 

SOR
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lekcja historii
Przybliżamy historię zabrzańskiego klubu piłkarskiego

Kiedy powstała Walka?
Zabrze to miasto słynące z piłkarzy. Nikogo o tym przekonywać nie
trzeba. Nie można jednak zapominać, że piłkarskie Zabrze to nie
tylko Górnik, ale także inne kluby, często zdecydowanie starsze od
„Trójkolorowych”. Do najstarszych należy makoszowska „Walka”.
W 1983 r. Górniczy Klub Sportowy Walka
Makoszowy dumnie świętował 60-lecie istnienia. Imprezy jubileuszowe trwały niemal
cały rok, a najważniejszymi wydarzeniami
były rocznicowy turniej halowy (z udziałem
m.in. Górnika, Polonii Bytom i Zagłębia Sosnowiec), a także dwa mecze towarzyskie
z I-ligowym 1 FC Union Berlin (NRD).
Dla wielu związanych z klubem działaczy i kibiców jubileusz 60-lecia zorganizowany akurat w 1983 r. był niezrozumiały. Nie trzeba
było zresztą być wybitnym znawcą sportu,
by zauważyć, że coś się nie zgadza. Na wydanych z okazji jubileuszu gadżetach w herbie
klubu widniała data 1922. Podobnie w pamiątkowej broszurce. Jakby nie liczyć, wychodzi 61 a nie 60 lat. Jak do tego doszło?
Dziś wiemy, że głównym powodem „przeniesienia” o rok jubileuszowej fety klubu był
stan wojenny, który uniemożliwiał właściwe
zorganizowanie wydarzeń w 1982 r. Same
uroczystości i towarzyszące im wydawnictwa ukazały jednak pewien problem. Otóż
nikt do końca nie był przekonany, w którym
roku klub naprawdę powstał. Warto zacytować ówczesnego prezesa Eugeniusza
Kobielę: „Zaduma nad historią sprowadza
z miejsca jedno pytanie: dlaczego 60-lecie?
Przecież poprzednik „Walki” – „Jedność”,
powstał w 1919 r., a klub o dzisiejszej nazwie w 1924 r. Można było sztucznie „doszywać” lat, zresztą są na to dowody i były
podstawy historyczne, ale nasi poprzednicy
wzięli rok 1922 za podstawę dlatego, aby
zaakcentować fakt powstania polskiej organizacji walczącej z germanizacją tych ziem,
ze wszystkim co niemieckie, z pełną świadomością i wytyczonym celem”.
Historia piłki nożnej w Makoszowach sięga 1919 r. Wówczas to miejscowi działacze
postanowili powołać polski klub sportowy o nazwie „Jedność”. Był to klub, jakich
wówczas na Górnym Śląsku powstawało
wiele. Problemy, z jakimi zmagało się państwo niemieckie po I wojnie światowej, coraz częstsze agresywne wystąpienia władz
niemieckich przeciwko górnośląskim Po-

32

lakom i w końcu wybuch I powstania śląskiego sprawiły, że ludność deklarująca się
jako polska starała się na wszelkie sposoby
podkreślić swoje zaangażowanie i postawę,
także na gruncie sportowym. Z tego powodu w każdej niemal wsi tworzyły się gniazda zrzeszające patriotycznie nastawionych
członków Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” oraz pierwsze polskie kluby sportowe.
Swoją nazwą bardzo często akcentowały
one właśnie propolskie postawy piłkarzy.
Wspomnijmy tylko o takich klubach, jak
„Poniatowski” Szombierki, „Kościuszko”
Radlin, „Polonia” Bytom, „Orzeł” Wełnowiec
czy właśnie makoszowska „Jedność”. Warto

pamiętać, że klub z Makoszów był jednym
z pierwszych tego typu zespołów.
Prezesem „Jedności” został Wawrzyniec
Makselon, na sekretarza obrano sędziego
piłkarskiego Józefa Barona, a skarbnikiem
został Roman Chwaszcza. Pod ich opieką
powołano dwie sekcje: piłki nożnej oraz palanta (Schlagball). Trenowali w nich głównie
młodzi chłopcy z Makoszów, spośród których wielu było już wcześniej zrzeszonych
w ramach klubu Spielverein Makoschau.
Swe treningi (ćwiczby) oraz mecze odbywali na zbudowanym na gminnych łąkach
boisku (obecna ul. Szymały).
Pierwszy makoszowski klub sportowy
w 1920 r. zmienił nazwę na „Wolność”. Pod
nową nazwą został zarejestrowany jako
członek Związku Towarzystw Sportowych
Okręgu Górnośląskiego (ZTS), działającego
przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym
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w Bytomiu. Było to elementem niezbędnym, aby móc przystąpić do rozgrywania
oficjalnych meczów, a w przyszłości także
udziału w rozgrywkach ligowych. Z inicjatywy ZTS 8 sierpnia 1920 r. powołano również
Górnośląski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
(GOZPN), który rozgrywki te miał organizować. Drużyna z Makoszów została przyporządkowana do rozgrywek w 12. obwodzie
śląskim, tzw. obwodzie zabrskim. Prezesem
obwodu został pochodzący z Makoszów Paweł Mika. Zwycięzcą obwodu została drużyna „Strzała” Zabrze, zaś zespół z Makoszów
zajął drugie lub trzecie miejsce. W składzie
„Wolności” grali wówczas: Rudolf Wojtek,
Franciszek Biskupek, Alojzy Buchta, Franciszek Pilny, Bernard Mika, Nikodem Pielok,
Roman Burkowski, Maksymilian Szołdra,
Maksymilian Orzeł, Wilhelm Wieczorek i Jerzy Lecybil. Wszyscy wymienieni piłkarze
byli mieszkańcami Makoszów. Niezwykle
ciekawą jest za to postać trenera, którym
przez pewien czas był Knut Helge-Helgesson, szwedzki lekkoatleta, późniejszy trener
„Polonii” Bytom. To właśnie on uczył makoszowskich chłopców podstaw gry w piłkę.
W tym samym czasie w rozwój klubu zaangażowany był również Tadeusz Grabowski, piłkarz „Polonii” Warszawa przybyły na
Śląsk na zaproszenie władz plebiscytowych.
Wraz z wybuchem III powstania śląskiego
działalność klubu „Wolność” została zawieszona, a wielu działaczy i piłkarzy walczyło
w trakcie powstania. Klub wznowił działalność w 1922 r., od tej pory jako jednosekcyjny (piłka nożna). Na zebraniu w lokalu
Grzywocza obrano wówczas nowy zarząd
klubu, z prezesem Romanem Chwaszczą,
sekretarzem Janem Lecybilem i skarbnikiem Maksymilianem Kowolikiem.
Wielu badaczy właśnie w 1922 r. dopatruje
się właściwego początku makoszowskiego
klubu. Należy jednak podkreślić, że pogląd
taki nie jest do końca uprawniony. W jego
nowym zarządzie znaleźli się bowiem działacze aktywni już wcześniej (m.in. Roman
Chwaszcza, Alojzy Buchta), a i trzon drużyny nie uległ większym zmianom (Alojzy
Buchta, Bernard Mika, Nikodem Pielok, Jan
Lecybil). Wydaje się więc, że nie możemy
mówić o reaktywacji sensu stricte, ale jedynie
o wznowieniu działalności po przerwie spowodowanej działaniami powstańczymi. Nie
jest to zresztą o tyle dziwne, że swe działanie
zawiesiło również sporo innych polskich klu-
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Front przetrwał próbę czasu
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w centrum naszego miasta...
Na archiwalnej fotografii zobaczyć można charakterystyczny budynek
stojący u zbiegu dzisiejszych ulic Wolności i Miarki. Po latach zniknęła
działająca na parterze kawiarnia, ale sam zaokrąglony narożnik zachował się w bardzo podobnej formie. Znacznie bardziej zmieniło się otoczenie, w którym pojawiło się sporo nowych elementów. 
GOR

Archiwalna fotografia budynku u zbiegu ulic Wolności i Miarki

Otoczenie budynku zmieniło się na przestrzeni lat
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Nowe okoliczności po plebiscycie sprawiły, że
działacze musieli poszukiwać wyjścia z trudnej sytuacji. Postanowiono więc, że należy
doprowadzić do fuzji z innymi istniejącymi
w Makoszowach towarzystwami, również borykającymi się z podobnymi problemami. 16
maja 1924 r. w gospodzie Naczeńskiego spotkali się przedstawiciele „Wolności”, a także
klubu „Strzelec” Makoszowy i miejscowego
gniazda „Sokoła”, którzy postanowili o połączeniu tych trzech bytów w jeden klub sportowy o nazwie „Walka” Makoszowy, posiadający drużyny piłki nożnej i palanta.
We władzach sfuzjowanego klubu pierwszoplanową rolę tworzyli działacze dawnej
„Wolności”. Prezesem pozostał Roman
Chwaszcza, który był też pomysłodawcą
nazwy nowego klubu. W zarządzie ponadto
pozostali Jan Lecybil (sekretarz), Maksymilian Kowolik (skarbnik) i Emanuel Makselon
(gospodarz). Drużyna piłkarzy „Walki”, której
trzon nie uległ zmianie w wyniku fuzji, została w tym samym roku zgłoszona do rozgrywek śląskiej klasy C i już w pierwszym swym
sezonie osiągnęła awans. Niestety, bardzo
silna konkurencja sprawiła, że w kolejnych
latach drużyna z Makoszów (nieustannie
borykająca się z problemami finansowymi)
była jedynie lokalnym średniakiem.
Dzień 16 maja 1924 r. jako rok powstania klubu po raz pierwszy świętowany był w 1934 r.,
w ramach jubileuszu 10-lecia. Co jednak ciekawe, w 1937 r. lokalna prasa zapraszała na
zabawę z okazji 15. rocznicy powstania. Sami
działacze więc chyba traktowali sprawę dość
dowolnie, byle znalazł się pretekst do organizacji festynu. Nie ulega jednak wątpliwości,
że w świetle obecnej wiedzy klub sportowy
„Walka” jest kontynuatorem tradycji „Wolności” i „Jedności” Makoszowy, a więc jego
początki sięgają 1919 r. Sprawia to, że jest to
obecnie niekwestionowanie najstarsza zabrzańska drużyna piłkarska. I co niezmiernie
ważne, tradycje piłkarzy-powstańców kontynuuje do dnia dzisiejszego.

Damian Halmer

Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

foto: Jerzy Przybysz

bów z Górnego Śląska, a nawet sam GOZPN.
Przyłączenie Makoszów do Polski sprawiło,
że paradoksalnie klubowi wiodło się gorzej, niż przed plebiscytem. Od 1922 r. klub
borykał się z notorycznymi problemami finansowymi i brakiem trenera. Śląskie kluby
budowały swoją pozycję na piłkarskiej mapie Polski w oparciu o zakłady przemysłowe,
głównie kopalnie i huty. Tymczasem szyby
„Delbrück”, w których zatrudnieni byli niemal
wszyscy mieszkańcy Makoszów, przyznane
zostały stronie niemieckiej. Klub musiał się
więc samofinansować, w oparciu o skromne
składki. Z tego powodu nie został zgłoszony
do rozgrywek o mistrzostwo Śląska w 1922 r.
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Sport
Po rundzie jesiennej Górnik Zabrze zajmuje ósme miejsce w tabeli

Straty jeszcze do odrobienia

Wygraną w ostatnim spotkaniu jesieni
zapewnili Górnikowi Maciej Ambrosiewicz oraz Hiszpan Igor Angulo. Pierwszy z nich popisał się pięknym uderzeniem z dystansu w okienko, drugi głową
ustalił wynik meczu w przedostatniej
minucie regulaminowego czasu gry.
– Na boisku spotkały się dwie zasłużone
dla polskiej piłki firmy. Szczególnie jestem
zadowolony z wejścia w drugiej połowie
Łukasza Wolsztyńskiego oraz główki Igora
Angulo, która dała nam cenne trzy punkty. Piękna była też bramka Macieja Ambrosiewicza. Mieliśmy wielkie emocje na
ławce, gdyż to było trudne spotkanie, ale
liczy się wygrana. Na końcu każdy punkt

foto: Jerzy Przybysz

Zwycięstwem 2:1 w wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec zakończył swoje występy
w rundzie jesiennej sezonu
2016/2017 Górnik Zabrze. Podopieczni trenera Marcina Brosza zimę spędzą na ósmym
miejscu w tabeli I ligi z kilkupunktową stratą do prowadzących ekip z Chojnic i Katowic.
W listopadzie Górnik pokonał u siebie 4:0 Wisłę Puławy

może mieć swoje znaczenie – mówił na
pomeczowej konferencji szkoleniowiec
Górnika Marcin Brosz.
Wygrana w Mielcu dała zabrzanom na
koniec rundy jesiennej ósme miejsce
w tabeli. Do sensacyjnie prowadzącej
Chojniczanki Chojnice tracimy w tej chwili
dziewięć punktów, „oczko” mniej do zajmującego drugie miejsce GKS-u Katowice. Do końca sezonu pozostało piętnaście
kolejek, wszystko zatem może się zdarzyć.
– Żadnych deklaracji nie będziemy składać. W przyszłym roku trzeba po prostu

Ruszyła Szachowa Liga Szkolna 2016/2017

wygrywać. W zasadzie wszystko w Zabrzu
i kilka razy na wyjazdach – podkreśla kapitan Górnika Adam Danch.
Ostatni przed zimowym rozbratem
z piłką trening piłkarze Górnika odbyli
28 listopada. Potem dostali dwa tygodnie wolnego. Ponownie w klubie mają
się stawić w połowie grudnia. Przyszłoroczne treningi zaplanowane są od
9 stycznia. Na inaugurację rundy wiosennej Górnik podejmować będzie na
początku marca GKS Tychy. 

WG
foto: Jerzy Przybysz

Pionki i wieże poszły w ruch
Blisko siedemdziesięcioro dziewcząt i chłopców z klas od
pierwszej do szóstej uczestniczyło w inauguracji Szachowej
Ligi Szkolnej 2016/2017. Zawody rozegrano 23 listopada w auli
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.
Młodzi szachiści na starcie rozgrywek

– Nasza liga funkcjonuje już dziesięć lat.
W tym czasie dochowaliśmy się mistrzów
Polski do lat ośmiu i dziesięciu, ale to nie
jedyne talenty, które się pojawiły. Szachy
przede wszystkim uczą koncentracji i indywidualnego myślenia, a dla każdego
młodego człowieka to doskonały sposób
na rozwój – mówi Maciej Janiszewski,
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prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego MAT Zabrze-Grzybowice, współorganizatora Szachowej Ligi Szkolnej.
W tym roku w ramach ligi rozegrane
zostaną dwa turnieje drużynowe, pozostałe cztery w przyszłym roku. Po
zakończeniu rywalizacji zespołowej
zaplanowany jest dwudniowy turniej

Nasze Zabrze Samorządowe 12/2016

indywidualny, w którym będzie można
zdobyć punkty pozwalające osiągnąć
wyższą kategorię szachową. Zwycięzcy
Ligi, zarówno w klasyfikacji drużynowej,
jak i indywidualnej, otrzymają medale,
dyplomy i nagrody rzeczowe. 

WG

sport
NMC Górnik Zabrze trzyma się czołówki swojej grupy

Puchary odjechały, została Superliga

Dwumeczu z fińskim zespołem nasi szczypiorniści nie będą wspominali najlepiej...

– Szczerze mówiąc, obawiałem się tej
drużyny. Zaimponowali mi ambicją, ciągiem na bramkę, rzutami z każdej pozycji. Nie mogliśmy dać im się rozhulać, bo
inaczej byłoby ciężko. Dobrze zagraliśmy
w obronie, dobrze zagrał Martin Galia
w bramce – podsumowywał to spotkanie trener NMC Górnika Ryszard Skutnik. Mecz zakończył się zwycięstwem
zabrzan 32:25, a strzelecką formą błysnął rozgrywający Górnika Michał Adamuszek, trafiając do siatki jedenaście

razy. – Różnie to bywało, ale dziś wreszcie jestem zadowolony. Nie brakowało mi
pozycji. Wygraliśmy, bo fajnie zagraliśmy
w grze obronnej, ale zawsze są jakieś
mankamenty. W pierwszej połowie były
takie rzuty rywala, że powinniśmy tam być
i je obronić – ocenił mecz Michał Adamuszek. W grudniu Górnik podejmować
będzie u siebie Pogoń Szczecin, a na
wyjeździe zmierzy się z Chrobrym Głogów. Powrót na ligowy parkiet w lutym.

WG

foto: Jerzy Przybysz

Jeszcze przed meczem trzeciej rundy
Pucharu EHF z mało znanym fińskim
zespołem Riihimäki Cocks wydawało
się, że tym razem los dopisał Górnikowi. Pierwsza połowa nie wskazywała,
że ostateczny wynik może być aż tak
fatalny. NMC Górnik grał mądrze, bardzo dobrze rozgrywał piłkę i regularnie
kontrował. Brakowało tylko wykończenia, bo dzięki świetnej dyspozycji bramkarzy Cocks zabrzanie zmarnowali aż
osiem „setek”. Druga połowa okazała
się jednak koszmarem. Po sześćdziesięciu minutach tablica wskazywała 30:19.
– W pierwszej połowie zmarnowaliśmy
mnóstwo setek. Choć i tak się jeszcze
jako tako trzymaliśmy – mówił po meczu
Mateusz Kornecki, bramkarz Górnika.
– Ale po wyjściu na drugą połowę totalnie
się pogubiliśmy. Nie wykorzystywaliśmy
w ogóle naszych atutów, a ich bramkarz
bronił praktycznie wszystko. Nie mieliśmy pomysłu jak grać… – wzdycha.
Zabrzanie do rewanżu przystąpili mocno zmotywowani, ale różnicy jedenastu bramek nie udało się odrobić. Górnik wygrał co prawda spotkanie, ale
jedynie jedną bramką (30:29).
Po pucharowej wpadce Górnik miał
szansę zrehabilitować się w pierwszym
po tym wydarzeniu meczu Superligi.
Doszło do niego w Zabrzu 30 listopada, a przeciwnikiem był zespół Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Rywal
przed tym starciem zajmował piąte
miejsce w tej samej grupie rozgrywkowej co NMC Górnik (pomarańczowej),
gospodarze sklasyfikowani byli dwie
pozycje wyżej. Goście w tym meczu nie
chcieli tanio sprzedać skóry, zmuszając
zabrzan do sporego wysiłku, a przede
wszystkim koncentracji na parkiecie.

foto: Jerzy Przybysz

Szczypiorniści NMC Górnika
Zabrze odpadli z Pucharu EHF,
ale w rozgrywkach PGNiG Superligi trzymają się czołówki
swojej grupy. Listopad zakończyli na trzecim miejscu w tabeli. Przed zimową przerwą
w rozgrywkach jeszcze dwa
mecze grudniowe.

...ale na ligowym parkiecie idzie im dużo lepiej
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – komputerowy gryzoń,
5 – lekarz od układu moczowego,
8 – zeszycik na notatki, 9 – szewska nić,
10 – z płaskiego bocian nie jada, 11 – paliwo
do lampy z knotem, 12 – cuchnie w piekle,
14 – graficzny obraz funkcji, 16 – wyznaniowy odłam, 19 – symbol dobrych interesów, 21 – amerykański struś, 22 – ryby we
łbie, 23 – amerykański stan nad jeziorem
Erie, 24 – aluminium, 26 – głos lecących
żurawi, 28 – zespół Roberta Gawlińskiego,
29 – marka wermutu, 30 – były wokalista
The Police, 33 – specjalista od dachów,
35 – odwet, 37 – plakat reklamowy (najczęściej na słupie), 38 – nieprofesjonalista, 39 – Pigmej lub Masaj, 40 – broń osy,
41 – pomarańczowa to cellulit, 42 – osłania
namiot.

1

Pionowo: 1 – do niej po kapelusz, 2 – lodowy na rzece, samochodowy na ulicy,
3 – owocowy gagatek, 4 – Burczymucha z wiersza, 5 – efekt pracy posłów,
6 – ptak lub boisko, 7 – czerniakowski bard,
autor książki „Boso, ale w ostrogach”,
13 – nadużywa trunków, 15 – ta pani dostaje wypłatę z ZUS-u, 17 – modniś, 18 – sanki
ratowników górskich, 20 – narciarskie lub
spadochronowe, 21 – Apolonia Chałupiec,
25 – ćwierć godziny, 27 – oficjalnie o mężu,
30 – ostre natarcie kawalerii, 31 – epopeja Homera, 32 – towarzyszy błyskawicy,
34 – Stuhr lub Olbrychski, 36 – prymitywne posłanie.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Dla chcącego nic trudnego”, nagrody otrzymują: Maria Piontek i Stanisław Pędzich
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Joanna Młodzikowska – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 19 grudnia.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Joanna Świętojańska i Ginter
Glasneck – poczęstunek w McDonald’s, Maria Cichowska – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Konrad Kozdrój – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Parzydło, autorem cytowanego wiersza jest Adam Mickiewicz, a myśl Wergiliusza brzmi: „Praca wytrwała zwycięża wszystko”.

Nasze Zabrze Samorządowe

Rozwiązania nr 12 (260)

2
3

4
5

(imię i nazwisko)
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 19 grudnia. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

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

Nasze
Zabrze Samorządowe 12/2016
(adres)

przedstawia budynek ZSP nr 6 w Pawłowie. Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Jadwiga Niedbała, którą
prosimy o kontakt z redakcją do 19 grudnia.

ROZRYWKA

Głos morza...

3

Głos morza jak głoS Boga groźny, jEdnostajny

Centrum handlowe M1

Pełen stwoRzeń nieznanych rzek i głębin tajnych

ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

Wielki pieNisTy jęzor co się w męce zwija
NowE słowa wypLuwa i zaraz zabija
I szuka znów, próBuje...
A mY w śLinie jego
Płynący z naRodzenia do skonania swego

Z 11 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub
przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17
– do 19 grudnia.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

kwitnie fioletowo jesienią,
afrykański kraj jak trujący gaz,
biblia islamu,
działa w mafii,
potrzebna na lekcji geometrii,
żółty ptaszek w klatce,
kontroler z komedii Gogola,
drewniany pajacyk Gepetta.

6

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 19 grudnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Monteskiusza, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 19 grudnia.
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Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła na spotkanie z wnuczką wybitnego naukowca

Wypowiedział zwycięską wojnę tyfusowi

Spotkanie zorganizowane 3 listopada
w Miejskiej Bibliotece Publicznej związane było z ukazaniem się na rynku książki
amerykańskiego pisarza Artura Allena
„Fantastyczne laboratorium doktora
Weigla. Lwowscy uczeni, tyfus i walka
z Niemcami”. Opisuje ona życie i działalność polskiego naukowca, który przed
prawie stu laty wynalazł szczepionkę
przeciwko zbierającemu wówczas śmiertelne żniwo tyfusowi plamistemu.
– Cały świat pracował nad wynalezieniem
tej szczepionki, ale to dziadek wpadł na to,
by wykorzystać wszy, których karmicielami
byli ludzie – mówi Krystyna Weigl-Albert.

foto: Jerzy Przybysz

Jego największym osiągnięciem było wynalezienie skutecznej szczepionki przeciwko
tyfusowi plamistemu. Do prac
nad jej stworzeniem wykorzystał... wszy, których karmicielami byli ludzie. Rudolf Weigl to
jeden z najwybitniejszych polskich biologów. O jego dokonaniach opowiadała w Zabrzu
wnuczka naukowca – Krystyna
Weigl-Albert, psycholog.
Nowe wydawnictwo podpisuje Krystyna Weigl-Albert

Szacuje się, że dzięki wynalezieniu szczepionki na tyfus plamisty uratowano na
świecie około dwadzieścia milionów ludzi. Rudolf Weigl za swą naukową działalność był dwukrotnie nominowany do
Nagrody Nobla. Z pewnością by ją dostał,
gdyby podpisał folkslistę, jak namawiali
go Niemcy, ale tego nigdy nie zrobił.
– Choć wielokrotnie mu grożono, nigdy
nie wyrzekł się polskości. Mówił nawet,
że uśmiercenie go może być dla niego
przysługą. Nie uległ nawet przed samym
gubernatorem Hansem Frankiem. Nie

chciał podać ręki mordercy jego kolegów,
naukowców. Drugi raz był nominowany
do Nagrody Nobla w 1948 roku, ale z kolei nie poparły go władze Polski Ludowej,
gdyż z jego dokonań korzystali też Niemcy.
A on cenił sobie po prostu etykę zawodową. Szczepionka była dla wszystkich ludzi,
którzy jej potrzebowali – zwraca uwagę
Krystyna Weigl-Albert. – Dziadek od samego początku miał świadomość, że na
ten bezmiar ofiar, jakie zbiera tyfus, trzeba
coś poradzić. I to właśnie zrobił – dodaje. 

WG

foto: wikipedia.org

Rudolf Weigl urodził się 2 września 1883 r. w Przerowie. W 1907 r. ukończył
studia przyrodnicze na Uniwersytecie Lwowskim. W okresie I wojny światowej rozpoczął prace nad nękającym wówczas cały świat niezwykle groźnym tyfusem plamistym. Był prekursorem wykorzystania owadów, głównie
wszy, jako zwierząt laboratoryjnych. Światowy rozgłos przyniosła mu akcja
szczepień w katolickich misjach belgijskich w Chinach. W okresie II wojny
światowej stał na czele Instytutu Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami. Dzięki swojej działalności uchronił przed śmiercią wiele osób. Karmiciele
wszy byli bowiem chronieni przez Niemców, którzy też potrzebowali szczepionki. W instytucie pracowali także żydowscy naukowcy. Po wojnie Rudolf Weigl zamieszkał w Krakowie. Zmarł 11 sierpnia 1957 r. w Zakopanem.

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, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład:
DMiT. Zdjęcie na okładce: Igor Cieślicki. 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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