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Pod opieką św. Barbary
Barbórka obchodzona jest na Górnym Śląsku
od połowy XIX wieku. Właśnie ruszyły starania
o wpisanie związanych z nią zwyczajów
na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

wokół nas
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy wprowadza nas w klimat zbliżających się świąt

Miejska choinka na placu Wolności

Koncerty, występy przedszkolaków, konkursy z nagrodami
i barwne animacje to tylko niektóre z atrakcji czekających w ramach akcji „Idą Święta 2017”. Imprezy towarzyszą Zabrzańskiemu Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu, który do 22 grudnia
można odwiedzać na placu Wolności. W blasku miejskiej choinki
czekają tu na kupujących m.in. świąteczne smakołyki i ozdoby.
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy został uroczyście otwarty 1 grudnia.
Tego dnia na plac Wolności dotarła efektowna parada św. Mikołaja, a na miejskiej choince zapłonęły lampki. W poniedziałek, 4 grudnia, w godzinach od
12.00 do 16.00, na placu Wolności będzie
okazja do zrobienia sobie zdjęcia w świątecznej oprawie. Z kolei na 6 grudnia zaplanowano spotkanie ze św. Mikołajem.
Przygotowaną przez Muzeum Techniki
Wojskowej w Zabrzu imprezę ubarwią
prezentacje pojazdów militarnych i pokazy udzielania pierwszej pomocy.
– W piątek, 15 grudnia, w godzinach
14.30–18.00, zapraszamy na imprezę
świąteczną połączoną z zimową paradą,
którą ulicą Powstańców Śląskich do placu Wolności poprowadzi renifer Rudolf.
Świąteczne melodie zaprezentują nam
dzieci ze Studia Artystycznego Maciej.
Z myślą o najmłodszych w programie im-

prezy znajdzie się bajka „Psotne elfy”. Na
placu Wolności nastąpi podsumowanie finału akcji Szlachetna Paczka. Elfy Świętego Mikołaja wystąpią z pokazem żonglerki chorągwiami, a górnicza orkiestra dęta

oraz zaproszeni goście zagrają świąteczny koncert – zapowiada Katarzyna Flak,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zabrzu.
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy „Idą Święta” potrwa do 22 grudnia.
Dostępne tu będą bożonarodzeniowe
smakołyki, świąteczne wypieki, ozdoby, prezenty czy wyroby rękodzieła artystycznego. Wśród pachnących lasem
choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników na mieszkańców
Zabrza i gości spoza miasta czeka moc
świątecznych niespodzianek i atrakcji.
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Fot. UM Zabrze

Ulicą Wolności przeszła widowiskowa parada św. Mikołaja

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Igor Cieślicki

Święta zagościły już na ulicach

W świąteczny klimat wprowadzają mieszkańców występy przygotowane przez najmłodszych
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Warto wprowadzić górnicze święto na listę UNESCO
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W Barbórkę o poranku na ulicach można spotkać górniczą orkiestrę

Fot. UM Zabrze

s. 9

Szkoły w roli głównej

Pod opieką
świętej Barbary
W kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku obchodzona jest od połowy XIX wieku. Uroczystość świętej Barbary,
popularnie nazywana Barbórką, celebrowana jest jako wydarzenie religijne, zawodowe i rodzinne. Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu podjęło właśnie działania zmierzające
do wpisania górniczego święta na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Barbórka obchodzona jest już od ponad 160 lat. Górnicy rozpoczynali ten
dzień od krótkiej modlitwy przed ołtarzami św. Barbary znajdującymi się
w kopalnianych cechowniach. Nasi
przodkowie przygotowywali się do
wyjścia na msze święte i nabożeństwa
na placach kopalń, gdzie formował
się szyk kolumny marszowej. W odpowiedniej kolejności ustawiał się poczet sztandarowy, orkiestra, dyrekcja,
sztygarzy, za którymi do kościołów
szli pracownicy świętujący jubileusz
zawodowy. Po powrocie z nabożeństw
odbywał się uroczysty obiad dla jubilatów i dyrekcji, natomiast pozostali
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uczestnicy mszy i nabożeństw wracali
do domu, by tam, przy świątecznym
posiłku, świętować z rodziną. Barbórka stała się dniem wręczania nagród
za długoletnią pracę. W jej obchody
wpisały się karczmy piwne, gwarki czy
babski comber.
– Jakkolwiek trudno jest świętować w sytuacji likwidacji kopalń, pamięć o Barbórce powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom mieszkańców regionu,
ponieważ cały Górny Śląsk wyrósł „na
węglu” dzięki ciężkiej pracy górników.
Warto jest więc przyjrzeć się, jak świętowali Barbórkę nasi przodkowie, zakładając, że zarówno elementy obchodów

wokół nas

Osoby, które chciałyby pochwalić się swoimi relacjami czy materiałami związanymi z obchodami Barbórki, mogą przesyłać je do końca grudnia na mail: barborka@
muzeumgornictwa.pl. Można je też wysłać pocztą tradycyjną na adres Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze z dopiskiem „Barbórka”.
Materiały te zostaną dołączone do wniosku, a następnie koordynatorzy organizować będą
spotkania z depozytariuszami, podczas których przedstawią im wniosek, w tym m.in. plan
ochrony Barbórki. Osoby te zostaną też poproszone o podpisanie tzw. porozumienia depozytariuszy – niezbędnego, by wniosek o wpis na listę mógł się zakończyć sukcesem.

znane nam wyłącznie ze wspomnień, jak
i świętowanie, którego jesteśmy częścią,
są tak samo ważne – podkreśla Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
– Bez względu na to, które elementy
Barbórki są dzisiaj bardziej popularne
od innych, wszystkie trzeba traktować
jako dziedzictwo tego święta, ponieważ
niezmiennie jest to dzień świąteczny
górników i ich najbliższych. Jest także
dziedzictwem Górnego Śląska, elementem tożsamości mieszkańców regionu
– dodaje.
Pracownicy muzeum przygotowali już
część wniosku, która zawiera m.in. opis
i historię tradycji związanych z Barbórką. Wśród pomysłów na ochronę tego
dziedzictwa proponują prowadzenie
badań naukowych i działalność popularyzatorską w postaci wydawnictw,
konkursów czy strony internetowej.
Teraz zabrzańskie muzeum, które jest
koordynatorem podjętych działań, potrzebuje pomocy tzw. depozytariuszy,
czyli osób, które dane zjawisko praktykują i pielęgnują. To przede wszystkim
sami górnicy, ale też kopalnie, związki
zawodowe czy Kościół.

– Dlatego zwracamy się z apelem do
wszystkich tych osób, aby podzieliły się
z nami swoimi zdjęciami, krótkimi relacjami, filmami, nagraniami dźwiękowymi – wszystkim, co pozwoli nam zobrazować barbórkowe obchody na Górnym

Śląsku – mówi dr Beata Piecha-van
Schagen z MGW w Zabrzu. – Zachęcamy osoby, dla których Barbórka jest
ważna, o odpowiedź na nasz apel i włączenie się w działania, dzięki którym to
święto zostanie dostrzeżone w całej Polsce, a następnie może i na całym świecie
– dodaje.
– Zachęcam mieszkańców naszego miasta do tego, by podzielili się swoimi wspomnieniami i pamiątkami związanymi
z Barbórką. Podejmijmy wspólny wysiłek,
by wpisać górnicze święto na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Pokażmy Polsce i światu jeden z naszych regionalnych skarbów – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

GOR

Fot. UM Zabrze

Jak przekazywać materiały?

Uroczyste wręczenie szpady górniczej to jeden ze zwyczajów związanych z Barbórką

Ż y cz e ni a

BARBÓRKA 2017
Uroczystości barbórkowe to ważna część śląskiej
tożsamości. Na przestrzeni lat zmieniały swoją formułę,
jednak zawsze był to czas podniosły dla górników,
ich rodzin oraz najbliższych. Obchody barbórkowe
wzbudzają w nas dumę i poczucie solidarności.
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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Prace znakomitych fotografów z kilku krajów można oglądać w Łaźni Łańcuszkowej

Z obiektywem w industrialnej przestrzeni

Fot. Krzysztof Gołuch

przede wszystkim tym, aby wystawa stała
się spójną całością, opowiadała jakąś historię o mieście, tak, by widz przychodząc
tu, miał zbudowaną jakąś narrację i zobaczył to miasto pokazane przez wielu autorów – zwraca uwagę Arkadiusz Gola.
Jedną z uczestniczek pleneru fotograficznego była Francuzka Lea Arnaud.
Jak sama podkreśla, postanowiła wziąć
udział w tym przedsięwzięciu, by zdobyć nowy rodzaj doświadczeń. – To dla
mnie sposób na odkrycie trochę innej
kultury. Nie znałam dotąd tej części Polski i chciałam to zmienić, poznać nowych

Tegoroczna edycja sympozjum miała
miejsce w maju. – To już trzecia odsłona
przedsięwzięcia. Poprzednie także dotyczyły tematyki poprzemysłowej – mówi
Arkadiusz Gola, znany zabrzański fo-

tografik. – My na Górnym Śląsku, w Zabrzu, Katowicach, jak również w okolicach czeskiej Opawy, mamy podobne
dziedzictwo poprzemysłowe. Postanowiliśmy zaprosić do udziału w sympozjum
uczniów szkół plastycznych Górnego Śląska i Czech oraz studentów. Osoby, które zajmują się fotografią. Chcieliśmy, by
spojrzeli oni na ten region, na Zabrze, poprzez obiektywy swoich aparatów. Głównie chodziło o to, by otworzyć ich na to,
jak dziś można postrzegać krajobraz poprzemysłowy i zobaczyć człowieka, który
funkcjonuje w takim mieście – dodaje.
Uczestnicy sympozjum fotografowali
Zabrze przez dwa dni. Każdy z nich przygotował 10–15 zdjęć. Wybrane prace
oglądać można teraz w Łaźni Łańcuszkowej. – Przy wyborze zdjęć kierowałem się

Fot. Leszek Kowalski

Prace będące pokłosiem III
Międzynarodowego Sympozjum
Fotograficzno-Socjologicznego „Asymilacja człowieka
w przestrzeni postindustrialnej” podziwiać można w Łaźni
Łańcuszkowej przy ul. Wolności. Zdjęcia wykonali autorzy
z Polski, Francji i Czech.

Fot. Krzysztof Szlapa

Wernisaż wystawy przygotowanej w Łaźni Łańcuszkowej

Fot. Kamil Myszkowski

ludzi, zobaczyć w jaki sposób realizują
się oni w fotografii. Dla mnie fotografia
to rodzaj zachowania pewnych rzeczy,
zatrzymania ich w czasie. Kiedyś byłam
w opuszczonym domu i pomyślałam
wtedy, że dobrze by było zachować ten
czas. Bardzo lubię fotografować miejsca
opuszczone – mówi Lea Arnaud.
Sympozjum zorganizowane zostało
przez zabrzański samorząd oraz Śląski
Uniwersytet w Opawie, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Związek Polskich
Artystów Fotografików, Instytut Twórczości Fotograficznej, Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Zabrzu,
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach. 
MM
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Do końca 2019 r. gotowe ma być centrum handlowo-usługowe IKEA w Zabrzu

Wizualizacja: IKEA Centres Polska

Platan się rozrasta, IKEA wkrótce dołączy

Przy kompleksie powstaną tereny rekreacyjne dla mieszkańców

Ponad 130 punktów handlowych i usługowych powstanie
w kompleksie IKEA, którego budowa ruszy niebawem przy Drogowej Trasie Średnicowej na Zaborzu. Z częścią najemców inwestor podpisał już umowy. W centrum miasta zaawansowana jest
z kolei rozbudowa Centrum Handlowego „Platan”. Po zakończeniu prac stanie się ono jedną z największych galerii w regionie.
rekreacyjna o powierzchni pięciu hektarów. Będą tu m.in.: amfiteatr, sztuczna
plaża, miejsca do grillowania, a nawet...
trasy dla narciarzy biegowych.
– Nasz koncept wykracza daleko poza centrum handlowe. Chcemy być dla mieszkańców Zabrza i okolic miejscem, gdzie spotykają się ze znajomymi, chodzą do kina, na
kawę, uprawiają sporty, organizują pikniki, bawią się na koncertach i oglądają wy-

wizualizacja: Rockcastle Poland

Spółka IKEA Centres Polska zamierza
ogłosić w grudniu przetarg na wykonawcę przebudowy układu drogowego wokół nowego centrum handlowego. Obejmie ona m.in. budowę kilku rond, dróg
dojazdowych oraz ścieżek rowerowych.
Jednocześnie trwają prace projektowe
związane z rewitalizacją poprzemysłowych terenów wokół kompleksu. Docelowo powstanie tu bowiem przestrzeń

stawy – podkreśla Dariusz Węglicki, menedżer projektu w IKEA Centres Polska.
Choć budowa kompleksu dopiero się
rozpocznie, inwestor znalazł już najemców na około 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Wśród nich są m.in.:
Castorama, Komfort, RTV EURO AGD,
kino Helios, księgarnia Świat Książki,
biura podróży Itaka, Rainbow i Sun Way
Travel. Nowe centrum wraz ze strefą rekreacji zajmie powierzchnię 25 ha. Inwestor kupił ten teren od miasta za 22 mln
zł. To najwyższa dotąd kwota transakcji
dotyczącej sprzedaży nieruchomości na
terenie Zabrza.
Tymczasem trwają intensywne prace
związane z rozbudową Centrum Handlowego „Platan”. Przypomnijmy, że
na powierzchni nieco ponad 30 tysięcy
metrów kwadratowych funkcjonuje tu
obecnie około 80 sklepów i punktów
usługowych. Po rozbudowie galerii pojawi się około 30 kolejnych. Samo centrum „urośnie” natomiast do ponad 40
tysięcy metrów kwadratowych. W efekcie stanie się jedną z największych galerii handlowo-usługowych w regionie.
W ramach inwestycji zostanie rozbudowana strefa restauracyjna, powstanie
kino i strefa fitness, a klienci zyskają
dostęp do bezpłatnego wi-fi i punktów
ładowania. Wykonany zostanie także
nowy parking mogący pomieścić nawet 1400 aut. Przebudowane zostaną wjazdy i wyjazdy tak, aby zapewnić
sprawniejszą obsługę komunikacyjną. Zakończenie prac planowane jest
jesienią 2018 r.

GOR

Tak ma się prezentować odnowione i rozbudowane centrum
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Uczciliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada – dzień refleksji i wzruszeń

8

W obchodach uczestniczyli 11 listopada zarówno seniorzy, jak i najmłodsi mieszkańcy naszego miasta
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Fot. Jerzy Przybysz
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Na pl. Warszawskim zagrała górnicza orkiestra

Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod krzyżem na placu kościelnym
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Fot. Jerzy Przybysz

Zabrzańskie uroczystości tradycyjnie
już rozpoczęły się na placu Warszawskim. Uczestniczyli w nich przedstawiciele straży pożarnej, straży miejskiej,
uczniowie zabrzańskich klas mundurowych, a także kompania honorowa
zabrzańskiej policji. Dla mieszkańców
zagrała Załogowa Górnicza Orkiestra
Dęta „Makoszowy” pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 11 zaprezentowali etiudę artystyczną z cyklu „Szkicownik Polski” pt. „Wolność – kocham
i rozumiem”. Mszę w intencji Ojczyzny
odprawioną w kościele św. Anny uświetnił występ chóru Resonans con tutti. Po
nabożeństwie pod krzyżem na placu kościelnym złożone zostały kwiaty.
– To święto wielopokoleniowe. Serce się raduje, kiedy widzimy dziś na
placu i dzieci, i kombatantów, i polityków, i mieszkańców miasta. Jestem przekonana, że Zabrze może
być dumne ze swoich mieszkańców,
a mieszkańcy ze swojego miasta.
W tym poczuciu dumy świętujmy ten
piękny dzień 11 listopada, dzień niepodległości Polski – mówiła podczas
uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– To jest ważny dzień. Niepodległość, pamięć, tradycja, ale przede wszystkim budująca, pozytywna przyszłość. Chciałbym,
abyśmy ten dzień właśnie tak odebrali
– podkreślał prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.
W program obchodów Narodowego
Święta Niepodległości wpisał się także
koncert, na który zaprosiła 10 listopada
Filharmonia Zabrzańska. Podczas gali
operowej zaprezentowali się soliści
Aleksandra Opała, Sławomir Naborczyk i Adam Zaremba. 
MM

Fot. Jerzy Przybysz

Występ górniczej orkiestry
dętej oraz artystyczna etiuda historyczna znalazły się
w programie zabrzańskich
obchodów
Narodowego
Święta Niepodległości. W kościele św. Anny odprawiona
została uroczysta msza w intencji Ojczyzny.

wokół nas
Papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym ks. prałata Andrzeja Iwaneckiego

Proboszcz z Zabrza nowym biskupem

Ks. prałat Andrzej Iwanecki

Biskup nominat Andrzej Iwanecki urodził się 3 listopada 1960 r. w Siemianowicach Śląskich. W latach 1979–1986 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium
Duchownym w Krakowie, które później
zostało przeniesione do Katowic. W czasie studiów odbył obowiązkowy rok pracy w kopalni „Siemianowice”. 27 marca
1986 r. otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk biskupa Damiana Zimonia.
Nowy biskup pomocniczy wybrał jako
hasło biskupie zawołanie „Jezus jest
Panem”. Podkreśla, że w swojej posłudze chce kierować się przede wszystkim
zaufaniem do Boga i realizować Jego
wolę. Biskup nominat, mówiąc o priorytetach w swojej posłudze, wskazuje na potrzebę jedności w rodzinach,
parafiach, wśród osób duchownych. –
Pan Jezus modlił się za swoich uczniów,
aby byli jedno. Chcę te słowa realizować
w swoim życiu. Ufam, że z Bożą pomocą
to będzie możliwe – mówi biskup nominat Andrzej Iwanecki.

Podkreśla, że praca proboszcza pokazała mu, że ważny jest kontakt z wszystkimi wiernymi. – Jeśli parafia jest zdrowa,
to buduje Kościół powszechny. Trzeba na
co dzień być zasłuchanym w potrzeby ludzi, być blisko ich spraw – zaznacza nowy
biskup pomocniczy diecezji gliwickiej.
Nawiązując do wybranego zawołania
biskupiego „Jezus jest Panem”, mówi
o konieczności stawiania Chrystusa
na pierwszym miejscu w swoim życiu.
– Uważam to za niezwykle ważny warunek spełnienia się. To zawołanie było
w moim sercu od początku kapłaństwa.
Na obrazku prymicyjnym miałem napis
„Panem jest Jezus” – wspomina ks. Andrzej Iwanecki.
Nowy biskup pomocniczy diecezji gliwickiej jest aktywny sportowo, m.in.
jeździ na nartach oraz gra w siatkówkę. Jego ojciec Wilhelm był reprezentantem Polski w piłce ręcznej. Hobby
biskupa nominata to przed wszystkim
aktywny sport oraz kibicowanie. Lubi
muzykę i śpiew. Gra na gitarze, pianinie, harmonijce ustnej, a nawet na
perkusji. – Nasza rodzina była zawsze

Styczniowa uroczystość
Biskup nominat Andrzej
Iwanecki otrzyma święcenia
biskupie 7 stycznia 2018 r.
o godz. 12.30 w katedrze gliwickiej. Podczas uroczystości obecny
będzie abp Salvatore Pennacchio,
Nuncjusz Apostolski w Polsce.
muzykalna. Wspólnie śpiewaliśmy, szczególnie kolędy – uśmiecha się ks. Andrzej
Iwanecki.
Biskup nominat jest związany m.in. z Odnową w Duchu Świętym oraz Ruchem
Światło-Życie. Jego rodzice tworzyli
ruch Domowego Kościoła w archidiecezji katowickiej. Nowy biskup pomocniczy diecezji gliwickiej był w przeszłości
dziekanem dekanatu zabrzańskiego,
konsultorem diecezjalnym, członkiem
Diecezjalnej Rady Kapłańskiej i moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie.
Od 1998 r. jest proboszczem parafii św.
Franciszka z Asyżu na Zaborzu. W 2008 r.
papież Benedykt XVI mianował go
prałatem. – Z radością przyjęliśmy informację, że duszpasterz z Zabrza zostanie
biskupem. Serdecznie gratulujemy i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Jerzy Przybysz

Dotychczasowy proboszcz zabrzańskiej parafii św. Franciszka
z Asyżu, ks. prałat Andrzej Iwanecki, został nowym biskupem
pomocniczym diecezji gliwickiej. Jest czwartym biskupem
skierowanym do pracy w tej diecezji. O decyzji papieża Franciszka poinformowała w listopadzie Nuncjatura Apostolska.

Kościół św. Franciszka z Asyżu na Zaborzu
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Komisja Budżetu i Inwestycji
4.12 godz. 16.00 – opiniowanie
wniosków Komisji Rady Miasta oraz
projektu budżetu
Zabrza na rok 2018.
14.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
5.12 godz. 16.00 – respektowanie
zakazu ruchu pojazdów na obszarze placu Wolności; analiza raportu o poziomie hałasu na terenie
Zabrza.
14.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
6.12 godz. 16.00 – Miejska Biblioteka Publiczna – działania kulturalne
i edukacyjne podnoszące jakość
świadczonych usług i atrakcyjność
instytucji.
13.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
6.12 godz. 18.00 – zasady finansowania zadań oświatowych – skutki
finansowe dla gminy miejskiej
Zabrze.
13.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
11.12 godz. 16.30 – Górnośląski
Związek Metropolitalny a świadczenie usług komunikacyjnych przez
KZK GOP.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
11.12 godz. 15.00 – zapoznanie się
i ocena działań miasta mających na
celu przeciwdziałanie patologiom,
m.in. narkomanii, alkoholizmowi
i przemocy w rodzinie.
13.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
14.12 godz. 14.30 – ocena działalności Biura Nadzoru Właścicielskiego.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
12.12 godz. 16.00 – wizytacja dwóch
losowo wybranych klubów; komisja
wyjazdowa.
13.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
4.12 godz. 16.00 – opiniowanie projektu budżetu Zabrza na rok 2018
oraz wniosków Komisji Rady Miasta.
14.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
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Za nami listopadowa sesja Rady Miasta

Uchwały oświatowe dotyczyły m.in. przekształcenia 6-letnich podstawówek w szkoły 8-letnie

Fot. Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Szkoły w roli głównej
Rekordowa pod względem liczby przyjętych uchwał była listopadowa sesja Rady Miasta. Radni głosowali aż 66 razy. Zdecydowana większość projektów dotyczyła związanych z reformą
oświaty przekształceń szkół.

Uchwały oświatowe dotyczyły głównie
przekształcenia dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie oraz zasadniczych szkół zawodowych
w szkoły branżowe I stopnia. Radni przyjęli uchwałę określającą stawki podatku
od samochodów ciężarowych i autobusów na terenie miasta na 2018 rok.
Jednym z tematów poruszonych podczas
sesji była trwająca właśnie czwarta edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przypomnijmy, że w tym roku
mieszkańcy przygotowali w ramach
przedsięwzięcia 70 projektów inwestycji.
Sześć z nich nie spełniło wymogów formalnych. Głosowanie nad 64 pozostałymi wnioskami zaplanowano na okres od
16 listopada do 1 grudnia. Które z inwestycji zostaną zrealizowane, dowiemy się
12 grudnia. Do podziału jest tym razem
nieco ponad 4 mln zł.
Podczas sesji radni wysłuchali także
najnowszych informacji dotyczących
zabrzańskich terenów należących do
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do tej pory miasto sprzedało
położone tu nieruchomości za łączną
kwotę prawie 40 mln zł. W tym roku
planowane jest jeszcze rozstrzygnięcie
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kolejnych przetargów. Zabrzańskie tereny specjalnej strefy ekonomicznej wybrało do tej pory trzynastu inwestorów,
a pięciu z nich prowadzi już działalność.
W strefie zatrudnionych jest obecnie
około pięciuset osób. 

GOR

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

Grudzień
4 (pn.)
Borys Borówka
7 (czw.) 	Czesława Kowalczyk
Damian Trześniewski
Dariusz Walerjański
11 (pn.) 	Łucja Chrzęstek-Bar
Janusz Bieniek
	Łukasz Pach
Bogusław Znyk
	Mirosław Dynak
	Rafał Marek
	Łukasz Urbańczyk
Jan Dąbrowski
14 (czw.) 	Elżbieta Adach
	Antoni Strzoda
18 (pn.) Borys Borówka
28 (czw.) 	Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański

wokół nas
Zabrze konsekwentnie realizuje projekty związane z ochroną środowiska

Fot. UM Zabrze

Wspólnie walczymy z niską emisją

Uczestnicy zorganizowanej w Warszawie debaty antysmogowej

Już ósmy etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowany jest obecnie w naszym mieście. Wartość dotychczasowych siedmiu sięga 46 milionów złotych! Kolejne szkoły
i przedszkola zmieniają oblicze w ramach prowadzonych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zabrze
konsekwentnie stawia na ochronę środowiska, a doświadczeniami w tym zakresie na bieżąco wymienia się ze swoimi
partnerami w kraju i w Europie.
O tym, jak zmiany klimatu już dzisiaj
wpływają na przyszłość miast, rozmawiali uczestnicy konferencji trwającej
od 6 do 8 listopada w Essen. Wzięli
w niej udział przedstawiciele miast
partnerskich Zagłębia Ruhry, wśród
których jest również Zabrze.
– Łączące nas relacje partnerskie sprawiają, że od wielu lat możemy obserwować proekologiczny kierunek zmian
zachodzących w Essen, które jest doskonałym przykładem tego, jak umiejętnie
można czerpać z przemysłowego dziedzictwa i nadawać nowe funkcje obiektom, parkom czy zbiornikom wodnym,
a równocześnie inwestować w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – W trakcie konferencji
mogliśmy to raz jeszcze zaobserwować
na przykładzie projektów, które skupiają
się na przyjaznych dla klimatu technologiach energetycznych i innowacyjnych
projektach badawczych. Jestem przekonana, że Essen jest źródłem dobrych
praktyk, z których chętnie czerpać będą
inne miasta i regiony – dodaje.
Konferencja „Miasta w trakcie zmian
klimatycznych” była okazją do pod-

sumowania wydarzeń, które towarzyszyły nadaniu Essen tytułu „Zielona
Stolica Europy”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., jak Essen potrafiło zmienić się z miasta węgla i stali w „Zieloną Stolicę Europy” i stać się
modelem dla innych europejskich
miast będących w trakcie zmian strukturalnych, a także, jak cała metropolia
Zagłębia Ruhry stale na nowo odkrywała pomysły na siebie i wspólnie jako
region rozpoczęła zieloną dekadę. To,
jak zmiany klimatu już dzisiaj wpływają na przyszłość miast, pokazała interaktywna gra, do której zostali zaproszeni goście konferencji.
O stosowanych w miastach ekologicznych rozwiązaniach rozmawiali także
uczestnicy zorganizowanej 27 listopada w Berlinie Polsko-Niemieckiej
Konferencji Miast Partnerskich. Jeden z paneli dyskusyjnych, w którym
uczestniczyła prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik, dotyczył wkładu miast
w działania na rzecz ochrony klimatu
i środowiska.
Polskie normy jakości powietrza,
mapa smogowa stworzona przez Europejską Agencję Środowiska, czy też

takie są liczby:

150 mln zł

wydało w ostatnich latach
Zabrze na termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej oraz realizację
projektów w ramach
Programu Ograniczania
Niskiej Emisji

Program Czyste Powietrze to z kolei niektóre z tematów, jakie zostały
podjęte 23 listopada podczas tzw.
debaty antysmogowej w Warszawie.
– W ostatnich latach Zabrze wydało
niemal 150 milionów złotych na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej oraz realizację projektów
w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dzięki temu mieszkańcy
otrzymują dofinansowanie na wymianę
sposobu ogrzewania swoich domów.
Ważnym działaniem są także realizowane przedsięwzięcia edukacyjne
uświadamiające troskę o czyste powietrze – zaznacza prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
W działania poprawiające jakość powietrza w Zabrzu wpisują się także
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
pracujący nad tzw. błękitnym węglem, czyli paliwem niskoemisyjnym,
oraz firma Fortum, która buduje nową
elektrociepłownię z zastosowaniem
najnowszych technologii i rozwiązań
pozwalających na ograniczenie szkodliwej emisji.

GOR
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Powstał nowy Punkt Informacyjny Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Sztolnia zaprasza zwiedzających

Punkt można odwiedzać od wtorku do
niedzieli w godzinach 9.00–17.00. Przypomnijmy, że tuż obok budynku zlokalizowany jest wylot Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej. Zwiedzający będą
tu dopływać łodziami po uruchomieniu wiosną przyszłego roku podziemnej wodnej trasy turystycznej. Będzie

Fot. UM Zabrze

Można tu dokonać rezerwacji
na zwiedzanie tras turystycznych, kupić bilety i gadżety
oraz dowiedzieć się więcej
na temat oferty turystycznej,
edukacyjnej i komercyjnej.
W budynku przy ul. Miarki
8 otwarty został w listopadzie
nowy Punkt Informacyjny
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Budynek Sztolni Królowa Luiza przy ul. Miarki

to największa atrakcja kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Przypomnijmy, że we wrześniu turystom
została udostępniona trasa „Podziem-

na podróż w czasie”. To jedyna w Europie trasa turystyczna pokazująca, jak
rozwijało się górnictwo na przestrzeni
ostatnich dwustu lat. Trasa ma około
1,5 km długości. Prowadzi od szybu
„Carnall” przy ul. Wolności do szybu
„Wilhelmina” przy ul. Sienkiewicza.
Obejmuje unikatowe wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz
kopalni Królowa Luiza. Turyści przechodzą m.in. przez dwustuletni chodnik wykuty w węglu. Podziwiają także
zrekonstruowany port przeładunkowy
z ruchomym, drewnianym żurawiem,
którym węgiel był ładowany na łodzie.
Na trasie wydzielono ponad 20 stref
ekspozycyjnych, w których multimedia
towarzyszą prezentacjom replik historycznych narzędzi. Ostatnim punktem
zwiedzania jest wizyta w największym
w Polsce podziemnym parku maszyn
górniczych, gdzie można nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć działające kombajny, wrębiarki czy przenośniki.

GOR

Trwa budowa sieci ciepłowniczej prowadzącej od nowej elektrociepłowni Fortum

Zakończyła się budowa pierwszego z kilku planowanych mikrotuneli w ramach prac przy budowie nowej magistrali ciepłowniczej, która połączy bytomską sieć ciepłowniczą z powstającą w Zabrzu nowoczesną elektrociepłownią. W ziemi
znalazło się już ponad siedem z planowanych dziesięciu kilometrów rur ciepłowniczych.
– Aby ograniczyć ingerencję w otoczenie
i środowisko naturalne, sieć łącząca Zabrze i Bytom jest prowadzona pod ziemią,
a część prac jest wykonywana innowacyjną metodą tak zwanego mikrotunellingu,
która pozwala na bezwykopowe układanie
rur. Cieszymy się, że budowa pierwszego
mikrotunelu już się zakończyła. Obecnie
przygotowujemy się do realizacji jednego
z najbardziej wymagających elementów
sieci, czyli około dwustumetrowego przewiertu pod drogą krajową numer 88 i torami kolejowymi – mówi Kamila Zybura-Pluta, manager projektu z Fortum.
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Nowa magistrala zostanie wybudowana w całości z wyprodukowanych w Zabrzu rur preizolowanych, wyposażonych
w system wykrywania awarii, co pozwoli
na lokalizację wszelkich nieszczelności.
Sieć zostanie wykonana w technologii
mikrotunellingu również pod rzeką Bytomką oraz torami tramwajowymi.
Oprócz postępujących prac związanych
z budową sieci Fortum rozpoczęło również budowę pompowni na terenie Elektrociepłowni Miechowice w Bytomiu.
Będzie ona stanowiła istotny element
zaplanowanego systemu ciepłownicze-
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Fot. Igor Cieślicki

Pod drogami i torami

W ziemi znalazło się już 7 km rur

go. Wartość inwestycji szacowana jest
na około 10 mln zł. Łączna wartość projektu budowy sieci Zabrze-Bytom wyniesie z kolei około 60 mln zł.
– Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Zabrze i Bytom jest istotnym elementem kompleksowego planu inwestycyjnego Fortum
dla śląskich miast. Dzięki naszym inwestycjom, które docelowo przekroczą łącznie
miliard złotych, zapewnimy pewne i bezpieczne dostawy ciepła sieciowego do 70
tysięcy gospodarstw domowych. Zgodnie
z planem budowa sieci ma się zakończyć
w listopadzie 2018 roku, wraz z oddaniem
nowej zabrzańskiej elektrociepłowni – podsumowuje Kamila Zybura-Pluta.  GOR

wokół nas
Znani piłkarze Górnika Zabrze bohaterami akcji prewencyjnej śląskiej drogówki

Z murawy na przejście dla pieszych
takie są liczby:

99

pieszych zginęło na
drogach województwa
śląskiego w 2016 r.

37

śmiertelnych potrąceń
miało miejsce na pasach
Fot. UM Zabrze

9

spośród nich
zanotowano w grudniu

Pamiątkowe upominki oraz bilety na mecz mogli otrzymać
z rąk piłkarzy Górnika Zabrze kierowcy, którzy zatrzymali się
przed przejściem, by ustąpić pierwszeństwa pieszym. Znani sportowcy, z najlepszym strzelcem ekstraklasy Igorem
Angulo na czele, włączyli się w ten sposób do kampanii śląskiej drogówki „Przejście oddaj pieszym”.
W województwie śląskim od początku
tego roku zginęło na przejściach dla pieszych prawie 30 osób. Zainaugurowana w lipcu tego roku kampania śląskiej
drogówki „Przejście oddaj pieszym” ma
skłonić kierujących do zachowania większej ostrożności. – Aglomeracja śląska
jest bardzo mocno zurbanizowana. Mamy
dużo dróg, a natężenie ruchu jest wysokie.
Liczba potrąceń na przejściach dla pieszych jest w efekcie zdecydowanie większa niż w innych częściach kraju – zwraca
uwagę podinspektor Robert Piwowarczyk, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach. – Dlatego oprócz działań
o charakterze kontrolnym postanowiliśmy
ruszyć z akcją profilaktyczną – dodaje.
W zabrzańskiej odsłonie przedsięwzięcia, przygotowanej 17 listopada, wzięli
udział popularni piłkarze Górnika, którzy
w centrum miasta wręczali pamiątkowe upominki kierowcom ustępującym
pierwszeństwa pieszym. – Takie akcje są
bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. Zdrowie i życie są przecież najważniejsze – podkreśla Marcin Urynowicz,
napastnik Górnika Zabrze.

– Kierowcy, jeżeli widzą przejście dla pieszych, muszą zwalniać i zachować szczególną ostrożność. Z drugiej strony bardzo
istotne jest, żeby piesi, chociaż mają pierwszeństwo, będąc już na przejściu dla pieszych, zwracali uwagę na to czy kierujący
ich widzi i odpowiednio wcześnie zareagował, żeby się zatrzymać – podkreśla podinsp. Robert Piwowarczyk.
Warto zwrócić uwagę, że w Zabrzu nie
doszło w tym roku do ani jednego śmiertelnego potrącenia pieszego na pasach.

28

osób zginęło na
przejściach dla pieszych
od początku tego roku
– Trzeba kształtować wyobraźnię zarówno
u kierowców, jak i wśród przechodniów,
którzy wchodzą na pasy. Brak rozwagi
i przesadny, czasami nieuzasadniony,
pośpiech mogą doprowadzić do tragedii
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów w działalności samorządu. Konsekwentnie współpracujemy
z policją, przekazując między innymi urządzenia do badania trzeźwości i obecności
narkotyków w organizmie kierowców. Bezpieczeństwo na pasach poprawiamy między innymi poprzez montaż w jezdni tzw.
kocich oczek – dodaje. 
GOR

Fot. UM Zabrze

Upominki kierowcom wręczał m.in. Igor Angulo, najlepszy strzelec ekstraklasy

Zabrzańską odsłonę akcji przygotowano w rejonie przejścia dla pieszych przy placu Teatralnym
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Za nami kolejna konferencja z cyklu poświęconego kulturze Europy Środkowej

Uczestnicy panelu dyskusyjnego inaugurującego konferencję

Pracy, jej roli i funkcjom społecznym na przestrzeni wieków poświęcona była tegoroczna edycja międzynarodowej
konferencji naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej”.
Ponad 30 podzielonych na pięć sesji wykładów można było
wysłuchać 16 i 17 listopada w Teatrze Nowym oraz Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
do powiedzenia nasi poprzednicy, choć to
do młodego pokolenia należy kolejny krok.
Dlatego cieszę się, że tyle młodzieży jest dziś
na sali. Ci młodzi ludzie, mając swoje pomysły na życie i pracę, potrafią wsłuchiwać się
w wyważone, mądre i głębokie wypowiedzi

Prof. Urszula Swadźba,
Instytut Socjologii
Uniwersytetu Śląskiego
– Na Śląsku w okresie 150 lat, od
czasów industrializacji, wykształcił
się specyficzny etos pracy, odmienny
od pozostałych regionów Polski. Był
on związany z pracą w przemyśle,
szczególnie z ciężką pracą w górnictwie. Nie można było pozwolić sobie na bylejakość, ponieważ groziło
to kalectwem albo śmiercią. W tej
chwili badania socjologiczne wykazują, że tak dużej różnicy między
rdzennymi Ślązakami a ludnością
napływową już nie ma.
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. Tomasz Jodłowski

– Ogromnie się cieszę, że już po raz 21. możemy się spotkać w Zabrzu, żeby znów dyskutować o Europie Środkowej. Polska ma w niej
nie tylko swoje miejsce, ale swoją cegiełkę do
budowania tej Europy dokłada. Warto wsłuchać się w to, co na przestrzeni dziejów mieli

Bp Jan Kopiec,
ordynariusz diecezji gliwickiej
– Już nieraz zabierałem tutaj głos
i zawsze mam poczucie niezwykłej
satysfakcji, że znowu możemy się
tu spotkać i pochylić się nad refleksją, która ma nam ułatwić zrozumienie nas samych. Doświadczenie
i historia pokazują, jakimi byliśmy.
Natomiast ciągle jest przed nami
otwarte pytanie: co będzie? Ciągle
poszukujemy nowych tematów i, jak
się okazuje, zabrzańska seria konferencji wskazuje, ile jest nowych
możliwości pochylania się nad tym,
co z człowiekiem jest powiązane.
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doświadczonych ludzi o ugruntowanych poglądach i wielkiej wiedzy – mówiła podczas
inauguracji konferencji prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
W programie konferencji tradycyjnie znalazła się dyskusja panelowa, której uczestnicy
rozmawiali o pracy jako zjawisku społeczno-ekonomicznym i historycznym. – Panel
dyskusyjny jest po pierwsze po to, żeby nasza
młodzież była świadkiem rozmowy profesorów. Kolejnym walorem jest pokazanie młodzieży, że omawiane zjawiska to słowa klucze,
pod którymi kryje się bardzo wiele złożonych
problemów – zwraca uwagę Dorota Szatters, naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Uczestnicy konferencji mogli łącznie wysłuchać 34 wykładów podzielonych na
pięć sesji: Piśmiennictwo i media, W kręgu
Kościoła, Praca w kontekście społecznym,
Problemy grup zawodowych oraz W cieniu polityki. Międzynarodowe konferencje
naukowe z cyklu „Kultura Europy Środkowej” odbywają się w Zabrzu od 1997 r.
Inspiracją do zorganizowania pierwszej
było millennium śmierci św. Wojciecha.
Konferencje przyczyniają się do odkrywania naszej tożsamości i poznawania bogatej kulturowo przeszłości. W szerokim
kontekście europejskim przybliżają nam
historię śląskiej ziemi. 
MM

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

O pracy na przestrzeni wieków

Prof. Antoni Barciak,
przewodniczący
Rady Naukowej
konferencji
– Tegoroczny temat jest bardzo nośny i niesłychanie trafiony. Wszyscy
jesteśmy niejako zmuszeni do pracy. Praca jest podstawą egzystencji
człowieka, jest to zatem temat bardzo istotny. Ale nasze konferencje
mają po pierwsze charakter naukowy, a po drugie – przeglądowy.
Chcemy spojrzeć zatem, jak pracę
traktowano w różnych okresach
dziejowych, jak jej wymiar społeczny i historyczny się zmieniał.

wokół nas
Za nami obchody 160. rocznicy poświęcenia kościoła św. Jana Chrzciciela w Biskupicach

Świątynia pełna dobrych wspomnień

Fot. Jerzy Przybysz
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Podczas jubileuszowych uroczystości wokół kościoła przeszła procesja

Jest najstarszym kościołem w naszym mieście. Poświęcono go 27 listopada 1857 r. Teraz parafianie świętowali 160.
rocznicę tego wydarzenia. W kościele św. Jana Chrzciciela
w Biskupicach odprawiona została uroczysta msza.
co się pracuje i w jakim kierunku się zmierza. Jeśli w naszym życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, to i wszystko inne znajduje
się we właściwym miejscu – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Ten piękny kościół w Biskupicach każe
nam myśleć każdego dnia, że budując Zabrze, budując każdą dzielnicę i nasze rodziny, musimy wiedzieć skąd przyszliśmy
i dokąd zmierzamy. Dziś chcemy przede
wszystkim podziękować Bogu za powsta-

Fot. Magdalena Mionc

Kościół św. Jana Chrzciciela to świątynia
wybudowana w stylu neogotyckim. Poświęcono ją 27 listopada 1857 r. Do parafii należy obecnie około czterech tysięcy
wiernych. – To jest najstarszy kościół naszego miasta – podkreśla ks. Bolesław Waśkiewicz, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela (na zdj. powyżej). – W ciągu sześciu
lat udało nam się przeprowadzić prace remontowo-konserwatorskie, mające na celu
upiększenie naszej świątyni. Wszystko to, co
na zewnątrz, a więc mury, dach i dwie wieże naszego kościoła, odzyskało pierwotny
blask. Nasz kościół jest ciekawym z wielu
względów. W środku, w jedynej w naszym
mieście krypcie, spoczywa fundator tego
kościoła hrabia Karol Wolfgang Ballestrem
z rodziną. Można zejść na dół, do krypty,
by oddać hołd i chwilę pomodlić się przy
grobie osób, dzięki którym ta świątynia powstała. Mamy też piękne zabytkowe organy
i zabytkowy ołtarz, a perłą naszego kościoła
jest obraz Matki Bożej Mikulczyckiej, który
z kolei jest najstarszym zabytkiem naszego
miasta – dodaje proboszcz.
Uroczysta msza z okazji rocznicy została
odprawiona 26 listopada. – Ten jubileusz
skłania do refleksji. Jesteśmy dziś w Biskupicach, w najstarszej świątyni, która dała początek kolejnym. Nasi przodkowie wiedzieli,
że trzeba pracować, ale i wiedzieli także, po

Panie Adelajda i Helena Mocha i Barbara Jureczko

nie tej dzielnicy i tej świątyni. Chcę też
podziękować za pracę duszpasterską i miłość, która z tego kościoła płynie na całe
miasto – dodaje.
Siostry Helena i Adelajda Mocha mieszkają w Biskupicach od urodzenia i od
wielu lat uczestniczą w życiu parafii.
– Parafia wypiękniała w ostatnich latach.
Zawsze byliśmy tu ze sobą bardzo zżyci.
Mieliśmy też szczęście do dobrych proboszczów, którzy wiele wnosili w życie parafii.
Zawsze było wiele wyjazdów, pielgrzymek.
Działał u nas bardzo duży parafialny Caritas. Do dziś starzy parafianie utrzymują ze
sobą stały kontakt, ale mamy również dużo
fajnej młodzieży – mówi Helena Mocha.
– To dla mnie bardzo ważne miejsce.
Wszystkie najważniejsze rodzinne uroczystości zawsze się tu odbywały, więc najpiękniejsze chwile są nieodłącznie związane
z tym kościołem – dodaje Adelajda Mocha.
– Byłam tu chrzczona i szłam do komunii.
W tym kościele brałam ślub, a potem chrzciłam swoje dzieci. Najpiękniejsze wspomnienia mam właśnie stąd – uśmiecha się Barbara Jureczko, jedna z parafianek.

MM
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Fot. Agnieszka Wróblewska / MGW

Fot. Agnieszka Wróblewska / MGW

Park 12C wyróżniony w konkursie na najlepszą przestrzeń województwa śląskiego

Przygotowane z myślą o najmłodszych ruchome konstrukcje zapewniają świetną zabawę

Za innowacyjne połączenie zabawy z funkcją edukacyjną doceniony został zabrzański Park 12C. Stanowiący część kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza obiekt otrzymał wyróżnienie w konkursie
„Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego 2017”.
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w kategorii obiekt użyteczności publicznej otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowicach. Z kolei w kategorii
przestrzeń publiczna nagroda trafiła do proFo
t. A
gn
ie
sz
jektantów i arka
chitektów
odpowiedzialnych za przebudowę
W

W tegorocznej, 18. już, edycji konkursu, rywalizowało 27 inwestycji zlokalizowanych na terenie 17 gmin naszego
województwa. – Musimy pamiętać,
że przestrzeń nie jest dobrem
odnawialnym. Tutaj nie ma
miejsca na błędy. Organizacja przestrzeni musi
być na bardzo dobrym
poziomie. Niedobra,
niesprzyjająca architektura to nic innego,
jak olbrzymie koszty.
Podczas tej gali kolejny raz promujemy
najlepsze rozwiązania
w tym względzie – mówi
Henryk Mercik, członek
zarządu województwa śląskiego.
– Na konkurs wpłynęły prace na bardzo
wysokim poziomie i wybór tej najlepszej był
wyjątkowo trudny. Tym bardziej serdeczne
gratulacje należą się wszystkim nominowanym – zaznacza Agnieszka Kaczmarska,
prezes katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów RP.
Ostatecznie jury postanowiło przyznać
dwie nagrody i cztery wyróżnienia. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego

Mali goście kompleksu mogą się poczuć jak prawdziwi górnicy
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Fot. Agnieszka Wróblewska / MGW

Przez zabawę do wiedzy

dworca autobusowego w Piekarach Śląskich. Wyróżnienia otrzymały Gminne
Centrum Społeczno-Kulturalne i Biblioteka w Sośnicowicach, obiekt gastronomiczny „Promenada” nad Jeziorem
Paprocańskim w Tychach, Opera Śląska
w Bytomiu oraz Park 12C Sztolni Królowa
Luiza w Zabrzu.
Przypomnijmy, że zlokalizowany przy
ul. Sienkiewicza Park 12C to plenerowa,
edukacyjno-rekreacyjna wystawa. Park
stanowi przestrzeń, w której dzieci i młodzież mogą w atrakcyjny sposób poznać
zagadnienia związane z żywiołami ziemskimi, technikami wydobywania węgla
i energią w przyrodzie. Z myślą o najmłodszych powstała tu pełna ruchomych
urządzeń BajtelGruba. Mali goście mogą
się też dowiedzieć, jak działają najprostsza pompa wodna, aparat fotograficzny
czy też słoneczna zapalniczka. 

GOR
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Przedstawiciele kilkudziesięciu telewizji lokalnych spotkali się w listopadzie w naszym mieście

Uczestnicy konferencji zwiedzili kompleks Sztolnia Królowa Luiza

O zmianach w przepisach,
pomysłach na programy i nowościach technicznych rozmawiali w listopadzie w Zabrzu przedstawicie telewizji
nadających w kablowej sieci
Vectra. W program corocznej
konferencji Stowarzyszenia
„Polskie Telewizje Lokalne
i Regionalne” wpisały się także obchody jubileuszu 25-lecia Telewizji Zabrze.
– Spotykamy się dwa razy do roku, by omówić najistotniejsze problemy lokalnych telewizji, zasady współpracy, dotyczące nas przepisy. Lokalne telewizje zatrudniają niewiele
osób, które nie zawsze mają czas, by śledzić
wszystkie zmiany. Tu możemy konsultować
nasze wątpliwości. Chcemy doskonalić się
także technicznie i sprzętowo. Nasza praca
to ciągłe kształcenie się i te konferencje służą również podnoszeniu kwalifikacji – mówi
Juliusz Marek, prezes Stowarzyszenia „Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne”.
Podczas pobytu w Zabrzu goście zwiedzili
najnowszą atrakcję turystyczną naszego
miasta, czyli podziemną trasę w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. – Jestem zachwy-

cona. To nowe doświadczenie dla każdego
z uczestników tego podziemnego spaceru.
Na pewno będę go polecać znajomym –
mówi Monika Szczęsna ze Stowarzyszenia
PTLiR. – Tu można dowiedzieć się, jak na
przestrzeni kilkuset lat wyglądała praca górników. Na co dzień nie zastanawiamy się nad
tym, jak pozyskiwany jest węgiel. Wizyta tutaj to bardzo ciekawe doświadczenie. Cieszę
się, że taki obiekt został oddany dla turystów
– podkreśla Andrzej Kazanowski z Telewizji Świętokrzyskiej.
Konferencja była również okazją do
uczczenia jubileuszu 25-lecia Telewizji Zabrze. – Na co dzień jesteśmy zmęczeni zalewem sensacyjnych i negatywnych informacji.
Telewizja Zabrze potrafi znaleźć wyjątkowe
miejsca, wyjątkowych ludzi, wyjątkowe informacje i za to jesteśmy wdzięczni naszej
telewizji – uśmiecha się prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Dziesięć lat w Telewizji Zabrze pracował
obecny wiceprezydent miasta Krzysztof
Lewandowski. Współpracował wówczas
z założycielką stacji Brygidą Kaczmarczyk.
– Przez długi czas byliśmy jedynymi dziennikarzami. Był taki czas, że Brygida prowadziła
program środowy, a ja sobotni, bo były tylko
dwa programy – uśmiecha się wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.
Obecnie Telewizja Zabrze ma swą redakcję w Domu Muzyki i Tańca, a jej program
można oglądać przez całą dobę w Internecie lub za pośrednictwem sieci kablowej

Vectra (kanał 140). TVZ jest także obecna
w mediach społecznościowych. W kablówce program dociera nie tylko do mieszkańców Zabrza, ale również: Katowic, Gliwic,
Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tarnowskich
Gór, Bytomia, Radzionkowa, Będzina, Czeladzi, Wojkowic, Żor czy Kuźni Raciborskiej.
Telewizja Zabrze ma do dyspozycji nowoczesne studio, profesjonalny sprzęt i kilkunastu pracowników. Reporterzy są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
– To telewizja, która jest blisko ludzi i zajmuje się tym, co dla ludzi rzeczywiście jest ważne. Przyczynia się do tego, żeby budować
poczucie więzi. Penetruje historię i różne
obszary życia tego miasta. Dzięki niej wiemy
więcej i czujemy się z tym miejsce związani – podkreśla Jerzy Makselon, dyrektor
Teatru Nowego, a przed laty redaktor
naczelny Zabrzańskiego Informatora Samorządowego, w ramach którego działała telewizja. 
GOR

Fot. Jakub Lenartowicz

Fot. Igor Cieślicki

Obiektywy z całej Polski
skierowały się na Zabrze

Redaktor naczelna TVZ Katarzyna Kleczka-Zdebel
i zastępca dyrektora DMiT Igor Cieślicki
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Na uzbrojenie terenów inwestycyjnych między Mikulczycami a Rokitnicą Zabrze przezn

Specjalna strefa ekonomiczn
Kilkunastu inwestorów przyciągnęły już zabrzańskie
tereny specjalnej strefy ekonomicznej.
Kolejne przetargi czekają na rozstrzygnięcie.
Nieruchomości położone między
Mikulczycami a Rokitnicą cieszą się
ogromnym zainteresowaniem
przedsiębiorców między innymi
ze względu na doskonałą
infrastrukturę. Na uzbrojenie
terenów miasto
przeznaczyło ponad 65
milionów złotych.
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Kolejny przetarg dotyczący sprzedaży
nieruchomości w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
rozstrzygnięty został 30 listopada. Na
wycenioną na 800 tys. zł działkę o powierzchni 0,77 ha, usytuowaną przy ul.
Donnersmarcka, ofertę złożyła firma
Orion Tools. To trzynasty inwestor, który ulokował swą działalność na terenach
między Rokitnicą a Mikulczycami.
– Firma zajmuje się produkcją noży do
narzędzi tnących. Budowa zakładu w Zabrzu rozpocznie się w przyszłym roku.
Produkcja ruszy w roku 2019. Firma planuje zatrudnić co najmniej 21 osób. Wartość inwestycji wyniesie osiem milionów
złotych – mówi Rafał Kobos, pełnomoc-

18

nik prezydenta miasta ds. inwestorów.
W listopadzie kolejną już działkę w specjalnej strefie ekonomicznej nabył za
730 tys. zł Bud-Expert. Firma również planuje rozpocząć inwestycję już
w przyszłym roku. Jej wartość wyniesie około cztery miliony złotych. Dzięki rozbudowie zakładu zwiększą się
jego moce produkcyjne. Do 50 osób
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wzrośnie także liczba zatrudnionych
pracowników. – To drugi przykład reinwestycji na terenie Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Zabrzu. W czerwcu kolejną działkę, tym razem o powierzchni jednego hektara, kupiła firma
Kłos – zwraca uwagę Rafał Kobos.
Nieruchomości w zabrzańskiej specjalnej strefie ekonomicznej zostały
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znaczyło ponad 65 milionów złotych
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zagospodarowane już w 25 procentach, a przypomnijmy, że dopiero dwa
lata temu zakończył się gigantyczny
projekt uzbrojenia tych terenów. Na
przygotowanie niezbędnej infrastruktury i dróg dojazdowych miasto przeznaczyło ponad 65 mln zł. Wpływy ze

sprzedaży nieruchomości wyniosły już
prawie 40 mln zł. Zatrudnienie w strefie sięga obecnie około pięćset osób.
– Rozwój terenów inwestycyjnych to jeden
z priorytetów w działalności zabrzańskiego samorządu – zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

– Na kompleksowe uzbrojenie terenów
i przygotowanie ich dla inwestorów pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy
unijnych. Efekt jest taki, że dziś prezentujemy inwestorom atrakcyjną ofertę.
Jak widać, spotyka się ona z dużym zainteresowaniem, o czym świadczą kolejne
podmioty, które tutaj rozpoczynają działalność – dodaje prezydent Zabrza. 

GOR
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Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii nagrodziła swoich przyjaciół i darczyńców

Już po raz 26. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi podziękowała osobom, firmom
i instytucjom wspierającym
jej działalność. Laureaci odebrali pamiątkowe statuetki podczas zorganizowanej
17 listopada w Domu Muzyki
i Tańca gali „Serce za serce”.
Jej gościem był w tym roku
Mieczysław Szcześniak.
– Zbigniew Religa, inicjując działanie
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, kierował się poczuciem misji. Do swojego zespołu dobierał ludzi podzielających jego
entuzjazm i wielką pasję. My chcemy to
kontynuować i dlatego teraz również do
pracy w fundacji przyjmujemy ludzi młodych, którzy chcą się realizować naukowo
i mają głowy pełne pomysłów – podkreśla
dr Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii.
Realizacja kolejnych projektów nie
byłaby jednak możliwa bez wsparcia
wielu przyjaciół i pieniędzy od sponsorów. – Koncert „Serce za serce” jest

Tegoroczni laureaci z dyrektorem Janem Sarną na scenie Domu Muzyki i Tańca

wielkim podziękowaniem i ukłonem wobec patrona, profesora Zbigniewa Religi
– mówi prof. Marian Zembala, dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca. – To
także ukłon wobec zabrzańskiej, śląskiej,
polskiej medycyny oraz technologii. Bo
przecież to wspólnie z inżynierami coś
tworzymy. A wszystko to dzieje się w aktywnym, ambitnym, dobrze rozwijającym
się Zabrzu – dodaje.
Jak podkreśla wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski, warto i trzeba
mówić o ludziach, którzy angażują się
społecznie i wspierają rozwój nauki.
– W wielkich korporacjach to się nazywa
społeczna odpowiedzialność biznesu.
Kiedy zaczęliśmy mieć z tym do czynienia

TEGOROCZNI LAUREACI
Statuetka „Serce za serce”
1. DLF Sp. z o.o., Gdynia
2. Rosomak S.A., Siemianowice Śląskie
3. Good Food Products Sp. z o.o.,
Skórzewo
Statuetka „Przyjaciel Fundacji”
1. Suempol Sp. z o.o., Bielsk Podlaski
2. Spółdzielnia Pszczelarska Apis, Lublin
3. Siemens Healthcare Sp. z o.o.,
Warszawa
4. Hotele Diament S.A., Gliwice
5. Radio Katowice
6. D17 Multimedia Software, Gliwice
7. Hager Polo Sp. z o.o., Tychy

Fot. Jerzy Przybysz

8. Polski Związek Wędkarski, Warszawa

O oprawę artystyczną tegorocznej gali zadbał Mieczysław Szcześniak
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za sprawą profesora Zbigniewa Religi,
nie było jeszcze w Polsce takich określeń.
Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że biznes
musi się angażować w różnego rodzaju
projekty społeczne. Podczas koncertu
„Serce za serce” chcemy to pokazywać
i promować – zwraca uwagę wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.
W tym roku do laureatów trafiło łącznie
jedenaście statuetek „Serce za serce”
oraz „Przyjaciel Fundacji”. – Będąc na
rybach trzeba mieć troszeczkę wytrwałości i podobnie jest też tutaj. Dlatego
chcemy cały czas wspierać fundację, pamiętając o tym, że profesor Religa sam
był członkiem naszego związku i wiele
mu zawdzięczamy – podkreśla Mirosław

Fot. Jerzy Przybysz

W podziękowaniu za wsparcie dla serca

Prezentacja pomp wspomagania serca dla dzieci

Fot. Igor Cieślicki

Iwański, wiceprezes Polskiego Związku
Wędkarskiego, do którego trafiła jedna
ze statuetek „Przyjaciel Fundacji”.
– Czujemy się docenieni, a to też jest potrzebne. Dzisiaj pomyślałam sobie, że to
jest troszeczkę tak, że mamy teraz koronny dowód, że jesteśmy firmą z sercem.
Chcemy, aby nasi klienci wiedzieli, że kupując nasze produkty, również dokładają małą cegiełkę do szczególnie ważnych
poczynań, jakimi są działania fundacji. To
projekt niezmiernie ważny, innowacyjny,
z którego wszyscy powinniśmy być dumni – mówi Katarzyna Zajkowska z gdyńskiej firmy DLF, która zajmuje się m.in.
sprzedażą z dziedziny robotyki i AGD.
– To wyjątkowe wyróżnienie, nie tylko
w sensie wymiernym, ale przede wszystkim
w sensie pewnej przenośni. To bowiem nie
tylko wyróżnienie, ale też zobowiązanie
do tego, by nadal wspierać fundację, czyli
pomagać ludziom i wpisywać się w pewien nurt, który fundacja kreuje od tylu
lat – mówi Radosław Janik ze Spółdzielni
Pszczelarskiej Apis w Lublinie.
Nagrodę naukową im. prof. Zbigniewa Religi za najlepszą pracę naukową
otrzymał w tym roku prof. Jacek Różański, konsultant krajowy w dziedzinie
kardiochirurgii. Doceniono w ten sposób m.in. jego osiągnięcia w dziedzinie operacyjnego leczenia wrodzonych
wad serca u dorosłych. Medal im. prof.
Zbigniewa Religi otrzymał Bank Polska
Kasa Opieki w Warszawie. Nagroda Biznes z sercem trafiła z kolei do firmy Duolife S.A.
W części artystycznej gali wystąpił Mieczysław Szcześniak, który zaprezentował utwory ze swojej najnowszej płyty
„Nierówni”, opartej na twórczości ks.
Jana Twardowskiego. 

MM

Fot. Igor Cieślicki
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W tej pracowni wytwarzane są protezy serca

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii utworzona została w 1991 r. z inicjatywy
prof. Zbigniewa Religi w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania życia ludzkiego, gdy zagrożone jest serce
oraz wielopłaszczyznowego wspierania kardiochirurgii. Jej działalność ma
charakter interdyscyplinarny. Prowadzona jest we własnym Instytucie Protez
Serca, na który składają się Pracownie: Biocybernetyki, Bioinżynierii i Sztucznego Serca wraz z Laboratorium Technologicznym oraz Zakład Mikrobiologii
i Histopatologii.
Główne kierunki prac wiążą się z robotyką medyczną, innowacyjnymi narzędziami chirurgii, opracowaniem medycznych programów doradczych,
a także z wykorzystaniem inżynierii tkankowej do celów terapeutycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem komórek macierzystych i biomateriałów. Wiodącym i priorytetowym przedmiotem badań jest rozwój rodziny mechanicznych protez serca dla dorosłych i dla dzieci pod marką ReligaHeart, z myślą
o uruchomieniu w przyszłości ich małoseryjnej, własnej produkcji.

Fot. Mariusz Jakubowski / FRK

Interdyscyplinarne badania

Dr hab. Zbigniew Nawrat, dyrektor Instytutu Protez Serca
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Za nami druga konferencja z cyklu „Wolność od... Wolność do...”

O pokonywaniu własnych słabości
O pokonywaniu swoich słabości rozmawiali 23 listopada
uczestnicy konferencji z cyklu
„Wolność od... Wolność do...”.
Spotkanie zorganizowane zostało na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wśród gości konferencji
była m.in. Ilona Felicjańska,
modelka, II wicemiss Polo‚
nia 93, założycielka i prezes
Fundacji „Niezapominajka”.

22

Fot. Igor Cieślicki

Konferencja odbyła się w auli Wydziału Organizacji i Zarządzania

organizowana jest przez uczelnię przy
współpracy z policją i Urzędem Miejskim
w Zabrzu. – Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, ale głównie do
dzieci i młodzieży – mówi mł. insp. Marek
Nowakowski, p.o. komendant miejski policji w Zabrzu. – Chcemy na jak najwcześniejszym etapie uświadamiać młodym ludziom,
że uzależnienia prowadzą nie tylko do kłopotów zdrowotnych, ale tak naprawdę do
rujnowania całego życia – dodaje.
– Do młodych ludzi najlepiej przemawiają przykłady. Przykłady realnych osób,
które w dodatku są im publicznie znane,
które osiągnęły sukces w takiej czy innej
dziedzinie, a w przeszłości niekoniecznie doskonale radziły sobie ze swoim ży-
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ciem – podkreśla wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski.
– Uzależnienie od alkoholu stało się tak naprawdę początkiem mojego lepszego życia. Ono pokazało mi, że przed czymś uciekam, czegoś się
boję, czegoś nie wiem. Zamiast rozwiązywać te
problemy, zaczęłam topić je w alkoholu. Dopiero krach w moim życiu spowodował, że zdałam
sobie sprawę, że to nie o to chodzi – mówi Ilona
Felicjańska. – Poszłam na terapię, która otworzyła mi oczy na moją niewiedzę. Byłam wtedy dorosłą, dojrzałą wydawało mi się kobietą.
Osiągnęłam bardzo dużo sukcesów. A tu nagle
okazało się, że dorosłość nie zawsze oznacza
dojrzałość. I zaczęłam uczyć się życia – dodaje.
– Mamy profilaktykę w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach,
w środowiskach pracowniczych. Brakowało
nam uczelni. Mogę tylko podziękować, że
wykładowcy włączyli się w ten system profilaktyki – podsumowuje Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu. 
GOR

Fot. Igor Cieślicki

– Uciekanie od rzeczywistości nie ma
sensu, bo życie jest darem, życie jest jedno
i ma ograniczoną ilość dni, więc trzeba wykorzystać je jak najlepiej. Uciekanie od życia
nie spowoduje naszego rozwoju, a przecież
żyjemy po to, żeby się rozwijać – podkreśla
Ilona Felicjańska (na zdj. obok).
Uczestnicy konferencji zwracali uwagę,
że do nałogów związanych z używkami
dołączyły w ostatnich latach uzależnienia
od nowych technologii. – Jeżeli jesteśmy
uzależnieni od czegoś, to nie możemy być
wolni. O tym jest ta konferencja – mówi
prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej. – Mówimy o uzależnieniach, które dotykają wszystkich ludzi, również studentów i nauczycieli akademickich. Mówi
o alkoholizmie i narkomanii, ale nie tylko.
Coraz częściej uzależniamy się od technologii. To widać świetnie w relacjach z naszymi
dziećmi, które coraz częściej korzystają ze
smartfonów czy tabletów i komunikują się,
a nie rozmawiają – dodaje.
– Kiedyś zjawisko uzależnienia związane było
przede wszystkim z alkoholem, papierosami
czy narkotykami. W tej chwili obserwujemy
dosyć niepokojące zjawisko uzależnienia od
Internetu, od komputera – zaznacza dr hab.
Tomasz Trawiński, prorektor ds. studenckich Politechniki Śląskiej. – Często wykonujemy pracę przy komputerze. Później, gdy
chcemy odpocząć, otwieramy i przeglądamy
strony internetowe. Potem, zamiast odejść
od komputera, zostajemy przy nim, żeby pograć. I wpadamy w takie pułapki – dodaje.
Konferencja „Wolność od... Wolność do...”

Fot.
Igo
rC
ieś
lic
ki

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy policyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych

wokół nas
Poznaliśmy laureatów XXVII Konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”

Po tytuł Ślązaka Roku sięgnęła tym razem Teresa Urbańczyk (z prawej)

Ponad 60 osób walczyło tym
razem o tytuł Ślązaka Roku.
W finałowym starciu, które
tradycyjnie już miało miejsce
na scenie Domu Muzyki i Tańca, najlepsza okazała się Teresa Urbańczyk. W swoim monologu mówiła o dzieciństwie
w śląskiej rodzinie.
Finał XXVII Konkursu „Po naszymu, czyli
po śląsku” zorganizowany został 19 listopada. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ponieważ, jak zgodnie podkreślali,
poziom uczestników był bardzo wysoki
i wyrównany. Tytuł Ślązaka Roku 2017
otrzymała ostatecznie Teresa Urbańczyk
z Jankowic koło Pszczyny, która zwracała uwagę nie tylko znakomitą śląską
gwarą, ale także i strojem. Składał się
on z zapaski i pledu odziedziczonych po
babci oraz własnoręcznie uszytej spódnicy. Laureatce towarzyszyła na scenie
będąca rodzinną pamiątką kilkudziesięcioletnia lalka. Pani Teresa w swoim
monologu mówiła o własnym dzieciń-

stwie, które upłynęło w śląskiej rodzinie.
– Startuję w tym konkursie już po raz ósmy.
Muszę powiedzieć, że ma on w sobie coś
magnetycznego. To sprawia, że wystarczy raz wejść do półfinału i już potem nie
można przestać – śmieje się pani Teresa,
zaznaczając jednak, że nie wystarczy nauczyć się na pamięć monologu. – Trzeba
być Ślązakiem, trzeba posługiwać się ślą-

ską gwarą, a tego nie da się tak po prostu nauczyć. To trzeba czuć. Z tym „czymś”
człowiek się rodzi – dodaje laureatka.
Przyznaje, że o konkursie pamięta przez
cały rok. Dlatego stara się zapamiętywać
ciekawe słowa i zdania, które później
wplata w swój monolog.
Drugą nagrodę w konkursie otrzymała Ewa Grzesik z Raciborza, natomiast
trzecia nagroda trafiła do Jadwigi Szymik
z Ćwiklic. Z kolei Młodzieżową Ślązaczką
Roku 2017 została 10-letnia Katarzyna
Langer z Kadłuba. Nagrodzone zostało
również Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, któremu przyznano
tytuł Honorowego Ślązaka Roku.
Zmaganiom laureatów przysłuchiwali się
nagrodzeni z poprzednich lat. Ewelina
Sokół-Galwas zdobyła uznanie jurorów
w 2013 r., co zaowocowało przyznaniem
tytułu Ślązaczki Roku 2013. – Jeżdżę tu już
od dziesięciu lat i bardzo mi się tu podoba.
Można spotkać ciekawych, fajnych ludzi.
To takie spotkanie Ślązaków, które pozwala wydobyć na powierzchnię to, co leży na
sercu. Dobrze jest podzielić się tym z innymi – podkreśla pani Ewelina.
Konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku” to
impreza ciesząca się od lat ogromnym
zainteresowaniem, o czym świadczą
liczby. Od początku organizowania konkursu, czyli od 1993 r., w przedsięwzięciu
tym wzięło udział ponad dwa tysiące
uczestników z kraju i zagranicy. 
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Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

To coś, z czym człowiek się rodzi

Młodzieżową Ślązaczką Roku 2017 została 10-letnia Katarzyna Langer
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Za nami kolejna odsłona kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Fot. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nagrodzeni uczestnicy tegorocznej edycji kampanii w Miejskim Ośrodku Kultury

Stawiają na profilaktykę
Aż 54 placówki oświatowe wzięły udział w tegorocznej edycji
kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Podejmowane w ostatnich miesiącach działania podsumowano
podczas uroczystego spotkania zorganizowanego 14 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury.
– Kampania kierowana jest właściwie do każdego mieszkańca naszego miasta. Koncentruje się co prawda na uczniach szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale trafia także
do rodziców, nauczycieli i innych mieszkańców. Ta kampania łączy pokolenia – zwraca uwagę Urszula Koszutska, dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Zabrzu i jeden z koordynatorów akcji.
W tegorocznej kampanii wzięły udział 54
placówki oświatowe, w tym 30 szkół podstawowych, 22 gimnazja, Ognisko Pracy
Pozaszkolnej nr 3 oraz Miejska Bursa
Szkolna. Młodzież uczestniczyła w licznych konkursach, które miały na celu
rozwijanie różnych umiejętności, moż-

liwości i zainteresowań młodych ludzi.
Najlepsi zostali nagrodzeni. W tym roku
laureatów konkursów było łącznie 26.
– Takie akcje są bardzo potrzebne. Dzieci
mogą występować, a przy okazji wygrywać
nagrody – mówi Krzysztof Franke, laureat konkursu „Na skrzydłach przyjaźni”.
– My w Zabrzu robimy rzeczy konkretne,
które nastawione są na to, żeby coś dawały
społeczeństwu. Myślę, że to nam się udaje – uśmiecha się Jan Szulik, koordynator
ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim
w Zabrzu i również koordynator akcji.
O oprawę artystyczną listopadowej uroczystości zadbali uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu
oraz grupy taneczne „Alarm” i „Elektra”
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu.
Imprezę poprowadził Paweł Kurzelowski,
uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 3.

GOR

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia zaprosił na Białą Niedzielę

Ponad 60 mieszkańców Zabrza odwiedziło Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia podczas zorganizowanej
19 listopada Białej Niedzieli. Na miejscu skorzystali z możliwości badań i konsultacji ze specjalistami.

Fot. Igor Cieślicki

W trosce o zdrowe serce

Siedziba Kardio-Med Silesia

Biała Niedziela zorganizowana została w ramach promującego aktywność
życiową osób z chorobami układu krążenia programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”. Pacjentów
badali i konsultowali lekarze z Zespołu Poradni Kardio-Med Silesia. Stanowi on część działającego w naszym
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mieście Śląskiego Parku Technologii
Medycznych. To pierwszy taki ośrodek w regionie. Przygotowana w nim
infrastruktura umożliwia prowadzenie
badań przedklinicznych i klinicznych
w obszarach kardiologii, kardiologii
interwencyjnej, kardiochirurgii, genetyki, onkologii, diabetologii, geriatrii
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oraz obszarze chorób środowiskowych
i cywilizacyjnych.
Duże zainteresowanie Białą Niedzielą
sprawiło, że organizatorzy akcji już teraz planują jej kolejną odsłonę w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

GOR
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Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Ewa i Ludwik Smetaniukowie przy jednej z maszyn

– To benedyktyńska praca, ale nas bardzo cieszy – podkreślają
Ewa i Ludwik Smetaniukowie, właściciele zabrzańskiego zakładu introligatorskiego „Hobbit”. Historia ich firmy sięga połowy
ubiegłego wieku, a na wykonywane tradycyjnymi metodami
usługi wciąż nie brakuje chętnych, którzy rzemieślniczy kunszt
cenią wyżej niż nowoczesne i skomplikowane maszyny.
– Wszystko zaczęło się w 1951 roku, gdy
przy ulicy Wolności na Zaborzu mój ojciec,
Stefan Smetaniuk, razem ze wspólnikami
założył introligatornię. Ojciec tego nietypowego w tamtym czasie zawodu nauczył się
w więzieniu, gdzie siedział za przekonania
polityczne. Introligatorów było wtedy niewielu, więc nawet udało mu się dostać lokal
na działalność i tak wystartował. W 1956
roku przenieśliśmy się na dzisiejszą ulicę
Wandy. Pracowałem u ojca, a w 1982 roku
stałem się współwłaścicielem firmy – opowiada Ludwik Smetaniuk, który obecnie
prowadzi zakład razem z żoną Ewą.
W firmie najwięcej wykonuje się opraw
książkowych, w tym cennych niejednokrotnie starodruków. „Hobbit” przez
lata działalności zyskał sobie stałych
klientów, i to w całej Polsce. Należą do
nich chociażby sądy w Krakowie, Czę-

stochowie czy Myszkowie, oddające do
fachowej obróbki dawne archiwa przed
ich digitalizacją, czyli komputerowym
katalogowaniem. Właściciele warsztatu
niejeden raz mieli w rękach starodruki,
fragmenty ksiąg wieczystych czy ponad
stuletnie akty własności. Były wśród
nich nawet dokumenty podpisywane
jeszcze przez cesarza Franciszka Józefa.
To świadczy o zaufaniu do zabrzańskiej
firmy i pewności, co do jakości wykonywanej tu pracy.
– Introligatorstwo to bardzo monotonna,
jednostajna robota, wymagająca ogromnej cierpliwości. Wszystko robi się w ciszy.
Podklejanie, układanie, cięcie... To potrafią
tyko ci, którzy lubią skupienie i swego rodzaju samotność, a nawet nudę. To benedyktyńska praca w XXI wieku – uśmiecha
się Ludwik Smetaniuk.

W okresie świąt przybywa zleceń na
oprawę okolicznościowych kalendarzy,
przygotowanie nietypowych okładek czy
eleganckich etui. Nieco mniej jest natomiast w ostatnich latach opraw prac
magisterskich czy dyplomowych. Ich
autorzy decydują się bowiem na nowsze
techniki oprawy.
Ewa i Ludwik Smetaniukowie należą do
Cechu Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu. Korzystają ze specjalistycznych szkoleń,
ale głównie z pomocy w rozliczeniach
z Urzędem Skarbowym czy ZUS-em.
– Już mój ojciec korzystał z pomocy zrzeszenia. Miał około piętnastu uczniów. My
z żoną też szkoliliśmy podobną ich liczbę.
Niestety, nasz zawód nie należy do atrakcyjnych. Niewielu uczniów w nim pozostało, zwykle byli później zatrudniani w drukarniach – mówi pan Ludwik.
– Ale zdarzały się też wyjątki. Mieliśmy bardzo sumienną i oddaną pracownicę, która zaczynała jako uczennica i dopiero po
osiemnastu latach musiała odejść, ponieważ została szczęśliwą mamą – uśmiecha
się Ewa Smetaniuk.
Właściciele „Hobbita” na razie nie mogą
liczyć, że któreś z trójki ich dzieci przejmie
zakład, ponieważ nie bardzo interesuje
je zanikający powoli zawód introligatora. Pracują zatem dalej. I zapewniają, że
gdyby któryś z dwóch synów lub córka
zdecydowali się objąć zakład, chętnie
pomogą, przekażą niezbędną wiedzę
i nauczą potrzebnej cierpliwości...

WG

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Benedyktyńska praca w XXI wieku

Na półkach efekty pracy introligatorów
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Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

W grudniu 1957 r. Górnik Zabrze sięgnął po pierwsze mistrzostwo Polski

Drużyna mistrzowska przed pierwszym meczem w sezonie

1 grudnia 1957 roku kończył
się ligowy sezon. Prowadzeni
przez Zoltana Opatę zabrzanie rozgromili Odrę Opole 8:1
i zostali mistrzami Polski. Po
meczu na ulicach miasta zaczęło się święto.
Górnik był na sportowej mapie Polski zaledwie od dziewięciu lat, a w najwyższej
klasie rozgrywkowej grał dopiero drugi
sezon. W zespole byli jeszcze piłkarze,
którzy zaczynali kariery przed wojną
w niemieckich klubach. Choćby pochodzący z Zaborza Antoni Franosz, przez
kilka sezonów kapitan drużyny, jako młody chłopak grający w Preussen Zaborze.
Pierwszy sezon zabrzanie – jako beniaminek – skończyli na wysokim szóstym
miejscu, awansowali też do finału Pucharu Polski. Był to czytelny sygnał, że
klub jest na dobrej drodze, by na stałe
dołączyć do piłkarskiej elity, a na Śląsku stać się głównym rywalem Ruchu
Chorzów. Mecz roku Górnik zagrał 12
sierpnia 1956 r. z Legią w Zabrzu. Goście, w składzie z Ernestem Pohlem
i Edmundem Kowalem, prowadzili 2:0.
Jeszcze w pierwszej połowie „kontaktowego” gola strzelił Henryk Szalecki,
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a po przerwie Szymkowiaka pokonali
Fojcik i Marian Olejnik. Mecz obejrzało
20 tysięcy ludzi. Górnik ograł Legię 3:2,
a po meczu rozentuzjazmowana zabrska publiczność zaniosła swych pupili
na barkach do szatni.

Z Legii do Górnika

Na początku 1957 r. w „Sporcie” ukazał
się artykuł, w którym poinformowano, że
blisko przejścia z Legii do Górnika są Ernest Pohl i Edmund Kowal. W tym czasie
Legia jako klub wojskowy mogła ściągać
w zasadzie każdego piłkarza. Niewielu jednak po odbyciu służby wojskowej
decydowało się zostać w stolicy. Ostatecznie dwaj doskonali gracze trafili do
Górnika. Pohl pochodził z Rudy Śląskiej,
a Kowal z Bobrka. Legia dostała 40 000
złotych, a zawodnicy mieszkania, etaty
w kopalni oraz po… skrzynce pomarańczy. W końcu był to okres świąteczny.
To nie była ostatnia ważna wiadomość.
Minęło kilka dni, a „Sport” dużą czcionką poinformował „Słynny łącznik MTK
Węgier Zoltan Opata trenerem Górnika
Zabrze”. Pierwszy z sześciu szkoleniowców z tego kraju, którzy pracowali na
Roosevelta.
Oto pełna kadra Górnika, która zaczęła
zmagania w tak udanym 1957 r. Bramkarze Józef Machnik i Józef Kaczmarczyk
oraz gracze z pola: Jan Pieczka, Antoni
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Franosz, Henryk Hajduk, Eryk Nowara,
Marian Olejnik, Ernest Pohl, Edmund
Kowal, Edward Jankowski, Roman
Lentner, Henryk Czech, Stefan Florenski, Ewald Wiśniowski, Ginter Gawlik,
Henryk Szalecki i Manfred Fojcik. Tylko
jeden z nich – pochodzący z Wadowic
Józef Machnik – nie był Ślązakiem, choć
do Rokitnicy przyjechał z rodzicami
krótko po wojnie.
Już w pierwszym meczu Górnik pokazał
siłę, bowiem wygrał na Łazienkowskiej
z mistrzem Polski 2:1, a piłkarska Polska uczyła się nowych nazwisk. Choćby
Romana Lentnera, 20-letniego lewego
skrzydłowego z Chropaczowa, który trafił do Zabrza jesienią 1956 r. Czy pochodzącego z Sośnicy Stefana Florenskiego, którego prezesem był w Gliwicach
Władysław Lubański, ojciec Włodzimierza. – Kiedy miałem trzy lata, Stefan
nosił mnie na rękach – wspomina po
latach legendarny napastnik Górnika.
Drugi mecz to jednak klęska na własnym boisku z ŁKS-em Łódź. Choć goście przez 85 minut grali w dziesiątkę, to
wygrali 5:1. Prasa pisała o kompromitacji. „Górnika prawie nie ma na boisku.
(…) W drugiej połowie meczu zabrzanie przypominają przysłowiowe stado
owiec, w które strzelił piorun” – to fragment relacji w „Przeglądzie Sportowym”.
„Głos Zabrza” przyczyn nie szukał w for-
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mie na boisku. „Wtajemniczeni twierdzą,
że na porażkę składa się wiele przyczyn,
m.in. zbytnie „owijanie w watę”, cieplarniane warunki, jakimi otoczeni są piłkarze, a przede wszystkim to, że niektórzy
zawodnicy są „gorliwymi” wyznawcami
wyrobów PMS i prowadzą niezbyt sportowy tryb życia”.
Kolejne mecze to kilka spektakularnych wygranych. Z Polonią Bytom 3:1
na Stadionie Śląskim przy 70-tysięcznej
widowni czy z Górnikiem Radlin 6:0.
Pochodzący z Zabrza Henryk Szalecki
strzelił w tym meczu trzy gole w cztery
minuty! 2 czerwca zabrzanie pojechali
do Warszawy na mecz z silną Gwardią
i przegrali 1:2. Tydzień później stracili punkty w Opolu i wydawało się, że
szansa na tytuł zmalała do zera. Nastroje niewiele poprawiły się po derbowym zwycięstwie nad Ruchem. Mało
tego, Górnik kolejny raz przegrał finał
Pucharu Polski, ulegając ŁKS-owi Łódź.
„ŁKS był dziś do pokonania. Gdyby moi
napastnicy zagrali choć na 50 procent,
to powinni strzelić 4-5 bramek. Ale przy
takiej grze…” – skwitował mecz w „Sporcie” trener Opata.

Przełomowe 13 minut

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Druga runda zaczęła się od kolejnej przegranej z… ŁKS-em. Trzeciej w roku. „Sport”
w zasadzie przesądził, że Górnik nie będzie mistrzem Polski. Tytuł „Zabrzański
cyrk na bocznym torze” jest znamienny.
Cztery dni później na Stadion Śląski przyjechała broniąca mistrzostwa Legia. Na
mecz przyszło 55 tysięcy widzów. W 26.
minucie goście prowadzili 2:0. I wtedy –
nie brak takich opinii – w ciągu 13 minut
na dobre „narodził” się wielki Górnik.
Fojcik – 29. minuta, Olejnik – 39. minuta, Jankowski – 42. minuta. Do przerwy
gospodarze prowadzili 3:2! „To było coś
nadzwyczajnego! To jest właśnie futbol,

Antoni Franosz, Stefan Florenski i Henryk Hajduk –
obrońcy pierwszej mistrzowskiej drużyny z 1957 r.

o który mi chodzi!” – przyznał po meczu
Henryk Reyman kapitan PZPN, a „Sport”
zakończył relację zdaniem: „45 minut
wielkiego koncertu było jednorazowym
przeżyciem, które pamięta się przez całe
lata”. W tej samej gazecie ukazała się
krótka informacja „Za niesportowy tryb
życia”. Czytamy w niej: „Jak nas poinformował kierownik sekcji piłkarskiej Górnika Zabrze p. A. Kamiński dwaj czołowi
piłkarze tego klubu mają być na najbliższym posiedzeniu zarządu zawieszeni
na pół roku za niesportowy tryb życia”.
Ten duet to największe gwiazdy Górnika
– Ernest Pohl i Edmund Kowal. Konsternacja? Na pewno. Opata uznał jednak,
że tylko w ten sposób może wstrząsnąć
tą dwójką i zespołem. Kolejny mecz to
6:2 z Zagłębiem Sosnowiec i gol Lentnera strzelony w… 6. sekundzie gry. Potem remis w Bytomiu i same wygrane
już do końca sezonu. W sumie siedem,
w tym z Gwardią Warszawa na „Śląskim”
w meczu, być może kluczowym w walce o tytuł. Ale pierwszego mistrzostwa
nie byłoby, gdyby liderująca Gwardia
nie zgubiła w końcówce punktów. Wydawało się to niemożliwe, tymczasem
lider uległ w Warszawie słabemu wtedy
Lechowi 0:1. To była sensacja, Górnik
w końcu awansował na pierwsze miejsce.
10 listopada Górnik pojechał do Poznania na mecz przedostatniej kolejki
z Lechem. Prowadzenie dał Lentner,
wyrównał Miętkiewicz, ale kolejne trzy
gole strzelił… Pohl. Tak, Górnik odwiesił piłkarza na dwa ostatnie mecze.
„Najwierniejsi kibice Górnika Zabrze,
którzy przybyli do Poznania pięcioma
autokarami, nie zawiedli się na swoich
pupilach i zaśpiewali im po ostatnim
gwizdku sędziego >Sto lat<” – czytamy
w „Sporcie”. Wszystko było w rękach zabrzan, wystarczyło wygrać z Odrą (wtedy Budowlani) Opole.
1 grudnia na stadion przy Roosevelta
przyszło 20 tysięcy widzów. Mecz miał
się zacząć o 12.00, jednak z powodu
transmisji radiowej przesunięto ten
moment o 10 minut. „Przegląd Sportowy”: „W niedzielę było w Zabrzu wielkie
święto. Ślązacy umieją godnie uczcić całoroczny wysiłek piłkarskiej jedenastki.
Wszystko przygotowali przed czasem,
transparenty i kwiaty, reprezentacyjną
orkiestrę, do całkowitego szczęścia brakowało o godzinie 12-tej tylko zwycięstwa nad Budowlanymi”.
Ale i ono przyszło dosłownie po kilku minutach. Górnik prowadził już od drugiej
minuty, ostatecznie wygrał 8:1, a Ernest
Pohl zdobył cztery gole. Po ostatnim
gwizdku sędziego nad stadionem za-

czął krążyć samolot. Z matematyczną
dokładnością zrzucił on maleńki spadochronik z bukietem kwiatów dla Ernesta
Pohla. Ciekawe informacje o ostatnim
meczu czytamy też w „Sporcie”: „Po raz
pierwszy „Sto lat” zaśpiewano na zabrskim stadionie po czwartej bramce,
około 13.15. Następnie o 13.20. Potem
już trudno było rejestrować te wybuchy
entuzjazmu, tym bardziej, że rozlegały
się one w Zabrzu do późnych godzin
nocnych. (…) Śnieg – nieważny, mróz –
nieważny – zbita przed szatniami grupa kibiców długo po meczu nie chciała
opuścić bram stadionu. Nie pomogła
milicja, niewiele zdziałali porządkowi. Dopiero kiedy każdy piłkarz był już
umyty, ubrany, kiedy wszyscy zawiązali
krawaty i byli gotowi do wyjścia – wtedy
stadion opustoszał. Manifestacja zaczęła się za to na ulicach. Takiego święta,
takiego nastroju i takiej niebywałej radości całego zabrskiego społeczeństwa
nie pamiętają zapewne nawet najstarsi
mieszkańcy tego górniczego miasta!”.

Telewizory za tytuł

Za tytuł część piłkarzy dostała angielskie telewizory. – Pół Chropaczowa przychodziło do mnie na telewizję – śmieje się
po latach Roman Lentner.
Powoli kończył się tak udany dla zabrzan
rok 1957. Mimo sukcesu nikt pewnie nie
przypuszczał, że przez kolejnych szesnaście lat Górnik nie zejdzie z ligowego
podium, a dziesięć razy stanie na jego
najwyższym stopniu.
Dodajmy na koniec, że w tym wyjątkowym roku miały miejsce jeszcze inne
ważne wydarzenia w historii Górnika.
To w 1957 r. zabrzanie pierwszy raz
udali się na tournée po zachodniej części kontynentu, gdzie ich gra zrobiła
ogromne wrażenie we Francji i zachodniej części Niemiec. W 1957 r. Polska
zagrała legendarny mecz ze Związkiem
Radzieckim na „Śląskim”. Biało-czerwoni wygrali 2:1, a na boisko wyszło
aż czterech graczy Górnika (Florenski,
Jankowski, Lentner i Gawlik), choć powinno ich być nawet sześciu. Przecież
zdyskwalifikowani byli w tym czasie
Pohl i Kowal. Odnotujmy jeszcze, że
w 1957 r. dwóch zabrzan zagrało w reprezentacji… Warszawy na otwarcie
legendarnego dziś Camp Nou w Barcelonie. Byli to Florenski i Jankowski.
Pierwszy z nich kilka miesięcy temu został zaproszony do Barcelony z okazji
60-lecia tego wydarzenia. Podziękował,
już nie to zdrowie...

Dariusz Czernik

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Legendarny obrońca Górnika obchodził w listopadzie 80. urodziny

Sto lat, Panie Stanisławie!
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Stanisław Oślizło z Pucharem Polski

Zdobywców Pucharów, przy stanie 2:0
dla Manchesteru City skierował piłkę do
bramki angielskiego klubu. To jedyny gol
Polaka grającego w polskim klubie w finale europejskiego pucharu.
Kilkanaście dni wcześniej w jego stronę
były wpatrzone oczy wszystkich kibiców
piłkarskich w Polsce. Losowanie – taki był
wtedy przepis – decydowało o tym, kto,
Roma czy Górnik, awansuje do wiedeńskiego finału. Trzeci mecz był rozegrany
w Strasburgu, po 120 minutach było 1:1.

– Część kolegów poszła do szatni, nie mogli
na to patrzeć. Sędzia pokazał żeton, który
miał kolory czerwony i zielony. Ten drugi to
kolor nadziei, a czerwonego nie lubiłem za
to, co komuniści zrobili z moim ojcem. Po
chwili była wielka radość – dodaje jubilat.
Kapitanem Górnika został po raz pierwszy w 1963 r., kiedy drużyna poleciała
pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych.
Nie oddał opaski przez niemal dekadę. –
Miałem 16 lat, wszystko było dla mnie nowe.
W hotelu mieszkałem ze Staszkiem. Nikomu
nie zawdzięczam tyle, co jemu – mówi Włodzimierz Lubański, który specjalnie przyjechał na urodziny przyjaciela. – Grałem
ze wszystkimi najlepszymi polskimi obrońcami. Staszek jest numerem jeden. Sprawny, silny, dobry technicznie, doskonale grał
głową. Nie było lepszego – dodaje wybitny
napastnik.
W kadrze debiutował w 1961 r. przeciwko
ZSRR. Polska wygrała 1:0 po golu Ernesta
Pohla. Pięć lat później, także w drużynie
narodowej, założył opaskę kapitana. Nosił ją pięć lat, do meczu z NRF w eliminacjach do ME. To było jego pożegnanie
z kadrą. Po zakończeniu kariery niemal
z dnia na dzień bohater stadionów musiał zgłosić się na kopalnię. Pracował,
zjeżdżał na dół. Z czasem został trenerem. W Zabrzu mieszka od blisko 60 lat.
Z żoną Teresą ma trzy córki, doczekał się
ośmiorga wnucząt, ma już też prawnuki.
– Bardzo przeżywałem, kiedy Górnik spadał
i miał problem w pierwszej lidze. Nie spałem
po nocach. Teraz? Śpię doskonale – mówi
nam 80-letni Stanisław Oślizło.

Dariusz Czernik

Włodzimierz Lubański, Stanisław Oślizło i Hubert Kostka
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Fot. Górnik Zabrze

Stanisław Oślizło to postać absolutnie
wyjątkowa w historii, nie tylko Górnika,
ale całej polskiej piłki nożnej. Już same
liczby robią wrażenie. 57 meczów w reprezentacji Polski, osiem tytułów mistrza
kraju, sześć wygranych Pucharów Polski.
Co więcej, w każdym z tych sezonów Stanisław Oślizło był kapitanem drużyny.
Cztery razy zdobył „Złote Buty” redakcji
„Sport” dla najlepszego gracza sezonu.
Tylko w lidze rozegrał w barwach Górnika
296 meczów, a licząc inne oficjalne rozgrywki, aż 396.
Jubilat pochodzi z Jedłownik, obecnie
dzielnicy Wodzisławia Śląskiego. Rodzice
mieli majątek, zaraz po wojnie władze
komunistyczne aresztowały jego ojca na
wiele lat, więc będąc nastolatkiem, prowadził gospodarstwo. – Brałem pług, lejce
zakładałem na szyję i pracowałem na roli
– wspomina dzieciństwo. Przede wszystkim jednak był wyjątkowo utalentowany
sportowo. Jako młody chłopak grał w siatkówkę, uprawiał gimnastykę i lekką atletykę, występował w zespole ludowym.
Niektóre szkolne rekordy wciąż należą do
niego. Uczył się też gry na pianinie.
Grał w Kolejarzu Wodzisław, Kolejarzu Katowice, w lidze zadebiutował w barwach
Górnika Radlin. Kiedy w 1957 r. zabrzanie
zdobyli pierwszy tytuł mistrza Polski, grał
przeciwko swoim przyszłym kolegom. Radlin przegrał 0:6, ale prasa pisała, że gdyby nie utalentowany obrońca, to wynik
byłby dwucyfrowy. Kiedy opuścił Górnika
Radlin, pierwsze kroki skierował do Ruchu Chorzów. Tam go jednak nie chciano,
więc wybrał Zabrze. Zaczynał jako boczny
obrońca, z czasem został środkowym,
stając się legendą klubu. Przyjechał do
miasta kupionym w czasie gry w Radlinie
moskwiczem. Tym samym został pierwszym graczem Górnika mającym samochód. Na Roosevelta debiutował w 1960 r.
Nie strzelał wielu bramek, w tamtych
czasach obrońcy rzadko zapuszczali się
pod bramkę rywala. A  jednak to Oślizło
jest autorem wyjątkowej bramki w całej
historii polskiej piłki. Kiedy 29 kwietnia
1970 r. zabrzanie grali w finale Pucharu

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Stanisław Oślizło skończył 13 listopada 80 lat. Włodzimierz
Lubański, również legenda Górnika, jest przekonany, że jubilat to najlepszy obrońca w historii polskiego futbolu.
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Adam Nawałka powołał do reprezentacji Polski dwóch piłkarzy Górnika Zabrze

Damian Kądzior

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Trójkolorowi mistrzami jesieni!

Rafał Kurzawa

Zwycięstwem 3:1 nad Lechem Poznań Górnik Zabrze zapewnił sobie tytuł mistrza jesieni! Znakomita postawa Trójkolorowych nie uszła uwadze selekcjonera reprezentacji
Polski Adama Nawałki, który przed towarzyskimi meczami
z Urugwajem i Meksykiem powołał do kadry narodowej Damiana Kądziora i Rafała Kurzawę.
W 15 kolejkach ekstraklasy Górnik zdobył 29 punktów, co na półmetku zasadniczej rundy rozgrywek zapewniło
zabrzanom pozycję lidera. Po tytuł mistrza jesieni Trójkolorowi sięgnęli po
raz pierwszy od 24 lat! Górnik po 15 kolejkach był jedną z trzech drużyn, która
nie przegrała meczu w roli gospodarza.
Trójkolorowi zdobyli w lidze najwięcej, bo aż 33 bramki. Szesnaście z nich
miał na koncie rewelacyjny Igor Angulo, który prowadzi w klasyfikacji strzelców. Zabrzanie strzelali gole w każdym
z piętnastu meczów. Nie było takiej drugiej drużyny w lidze. Górnik w rundzie
jesiennej poniósł też najmniej porażek.
– Cieszymy się strasznie z pozycji w tabeli,
ale przecież to dopiero połowa drogi
i o tym pamiętamy. Wiemy ile pracy przed nami – zastrzega Marcin
Brosz, trener Górnika.
Postawę Trójkolorowych docenił selekcjoner reprezentacji
Polski Adam Nawałka. W ogłoszonej przez niego kadrze na
rozgrywane w listopadzie me-

cze towarzyskie z Urugwajem
i Meksykiem znalazło się miejsce dla dwóch pomocników
Górnika: Damiana Kądziora
i Rafała Kurzawy. Ten ostatni
prowadzi aktualnie w klasyfikacji najlepiej asystujących
piłkarzy ekstraklasy.
– Adam Nawałka, będąc
trenerem Górnika Zabrze, zawsze świetnie
dobierał zawodników.
Tak samo jest w przypadku
powołania
do reprezentacji
narodowej
dwóch piłkarzy

Górnika Zabrze Damiana Kądziora i Rafała Kurzawy. Naszym chłopakom gratuluję
– uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Ostatecznie w reprezentacji zadebiutował Rafał Kurzawa, który wszedł na
boisko w 83. minucie meczu z Meksykiem. – Jestem bardzo szczęśliwy,
że udało mi się zadebiutować
w reprezentacji Polski. Udział
w zgrupowaniu, a także
otrzymana szansa w meczu
z Meksykiem są dla mnie
niesamowitymi bodźcami
do dalszej pracy. To były dla
mnie niesamowite dni –
podkreśla Rafał
Kurzawa. 

GOR

Igor Angulo
Fot. Jerzy Przybysz
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Fot. Jerzy Przybysz

Gimnastycy z dziesięciu krajów rywalizowali w turnieju Barbórka Cup 2017

Gimnastyczna rywalizacja w Zabrzu co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Na równoważni i poręczach

30

na drążkach i kółkach. Dużą rolę w rywalizacji odgrywali zawsze sportowcy
z Zabrza. Najbardziej znane z naszych
gimnastyczek to siostry Joanna i Małgorzata Skowrońskie. Pierwsza z nich
uczestniczyła w olimpiadach w Pekinie i Sydney.
WG
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Fot. Jerzy Przybysz

Turniej każdego roku cieszy się sporym powodzeniem wśród polskich
klubów, ale systematycznie przybywa
także ekip zagranicznych. Tegoroczne zawody pokazały, że do naszego
miasta przyjeżdża coraz więcej młodych gimnastycznych talentów z całej Europy. – To przerosło wręcz nasze
oczekiwania. Na tegoroczny turniej
przyjechało do Zabrza bardzo dużo
gimnastyków i gimnastyczek i to aż
z dziesięciu państw. Bardzo nas cieszy,
że uczestniczyli w nim również przedstawiciele wszystkich polskich klubów,
a swoją liczną reprezentację wystawiła
zabrzańska „Iskra” – mówi Barbara Stanisławiszyn, prezes Polskiego Związku
Gimnastycznego.
Zabrzański turniej ma już bogatą
tradycję. Po raz pierwszy odbył się
w 1983 r., a zawody rozgrywane były
regularnie do 1996 r. W roku 2004 Barbórkę Cup wznowiono i turniej stał się
wielką gimnastyczną imprezą na Śląsku. W tym roku uczestniczyli w nim
reprezentanci: Rosji, Litwy, Irlandii,
Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Czech,
Łotwy, Irlandii Północnej oraz Polski.
Na gimnastyczne zmagania składają
się m.in. ćwiczenia na równoważni,
koniu z łękami, ćwiczenia wolne oraz

Fot. Jerzy Przybysz

Znakomici gimnastycy z dziesięciu krajów rywalizowali w zabrzańskiej hali Pogoń podczas turnieju Barbórka Cup 2017.
Coroczne zawody odbyły się tym razem 25 i 26 listopada.

sport
W listopadzie szczypiorniści Górnika Zabrze wygrali trzy kolejne mecze wyjazdowe

Obce parkiety nam niestraszne

Zabrzańscy szczypiorniści dają kibicom sporo powodów do radości

Swój debiut w tym meczu zaliczył nowy
gracz NMC Ignacy Bąk. Ten 22-letni zawodnik w ubiegłym sezonie reprezentował barwy Gwardii Opole, a wcześniej
przez dwa lata Chrobrego Głogów. – To
młody zawodnik, który doskonale wpisuje
się do naszej wizji zespołu i polityki transferowej. Będzie nie tylko uzupełnieniem,
ale i wzmocnieniem prawej strony drużyny – mówi Bogdan Kmiecik, prezes NMC
Górnika Zabrze.
W ostatnim czasie w Zabrzu postanowili
pozostać do 2020 r. Aleksandr Tatarin-

cew oraz Bartłomiej Tomczak. – Bartek
jest bardzo ważną osobą w zespole, co
zresztą przyczyniło się do wybrania go kapitanem. Myślę, że czuje się w Zabrzu dobrze. Obie strony chciały przedłużenia kontraktu i do porozumienia doszło bardzo
szybko – mówi prezes Bogdan Kmiecik.
Z kolei ciągle rozwijający się sportowo
Tatarincew, który powrócił do Zabrza
po półrocznej przygodzie w szwedzkim
IFK Kristianstad, dla Górnika jest jednym
z najważniejszych graczy drugiej linii.

WG

Fot. Jerzy Przybysz

Listopadowy terminarz superligi tak się
ułożył, że podopieczni trenera Rastislava
Trtika musieli wyjątkowo dużo podróżować po kraju. Najpierw pojechali do Legionowa, by sprawdzić formę tamtejszego KPR. Na parkiecie szybko okazało się,
jak wielki potencjał drzemie w Górniku.
Mecz zakończył się miażdżącym wręcz
zwycięstwem NMC 32:18. Na listę strzelców najczęściej, bo aż ośmiokrotnie,
wpisywał się Bartłomiej Tomczak.
17 listopada zabrzańska drużyna zjawiła
się w Piotrkowie Trybunalskim i zmierzyła z tamtejszym Piotrkowianinem. Po
sukcesie w Legionowie nikt z graczy Górnika nie przypuszczał zapewne, że gospodarze zgotują im na parkiecie istny
horror. Wynik był niewiadomą do samego końca. Półtorej minuty przed końcem
meczu zabrzanie prowadzili zaledwie
27:26 i dopiero ostatnia ich akcja pozwoliła strzelić bramkę i zwyciężyć 28:26.
W tym spotkaniu najskuteczniejszy był
Marek Daćko, notabene były zawodnik
Piotrkowianina.
Kolejnym przystankiem na sportowej
mapie Polski był dla Górnika Mielec.
24 listopada NMC zagrał tam ze Stalą.
To spotkanie zakończyło się wynikiem
35:29. Najwięcej goli dla Górnika, po
osiem, zdobyli Marek Daćko i Aleksandr
Tatarincew.
– Ten wynik nie mówi o tym, jak trudno
było wywalczyć w Mielcu punkty – zastrzega Rafał Gliński. – Stal biegała i odrabiała wynik. Nie mieli nic do stracenia, więc
musieliśmy mieć się na baczności, żeby
kontrolować wynik. Świetnie działali nasi
bramkarze – dodaje.

Fot. Jerzy Przybysz

Serię trzech kolejnych wygranych zanotowali w listopadzie
piłkarze ręczni NMC Górnika
Zabrza. Zwycięstwa są o tyle
cenniejsze, że wszystkie zostały odniesione na boiskach
przeciwników. Tym samym
zabrzanie w swojej grupie
rozgrywkowej zajmują drugie
miejsce, ustępując jedynie
PGE Vive Kielce.

Szkoleniowiec Trójkolorowych Rastislav Trtik
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – facet mający dziecko, 5 – główny

1

bohater „Placówki”, 8 – śpi pod miedzą, 9 – wyścigi jachtów, 10 – sielanka, 11 – rodzaj kawy,
12 – niecywilizowany, 14 – wynajęta do dziecka,
16 – pali w gardle, 19 – wyspa jak model Seata,
21 – ofiara na tacę, 22 – mąka ziemniaczana,
23 – pozostawia na działce kopce, 24 – wydechowa w aucie, 26 – rękawiczki bez palców,
28 – na niebie po deszczu, 29 – amerykański
gryzoń podobny do zająca, 30 – można je komuś spuścić, 33 – gagatek lub owoc z czubem,
35 – głodnemu marsza grają, 37 – filmowy bohater w czarnej masce, 38 – publikacja, wydanie drukiem, 39 – pomarańcza, mandarynka
lub cytryna, 40 – wojskowy kolor, 41 – japońska
mata, 42 – pokrywa boisko.
Pionowo: 1 – specjalista od przesadzania,
2 – biblijny patriarcha, 3 – opłata za mieszkanie, 4 – poobiednia drzemka, 5 – pomiędzy
pokojami, 6 – egipska bogini, żona Ozyrysa,
7 – rodaczka lub… makaron, 13 – np. Polacy
w USA, 15 – u niego sporządzisz testament,
17 – niewielka ilość mieszcząca się w dłoni,
18 – lekarski lub dyrektorski, 20 – dusznica,
21 – imię Widawskiej lub Trafankowskiej,
25 – dawniej nazywany inkaustem, 27 – śpiewała, że zapomniała, 30 – drobne rośliny zarodnikowe, 31 – ksywka Adama Darskiego,
32 – browar w Brzesku, 34 – narodowość,
36 – pies myśliwski.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Kłamstwo ma krótkie nogi”, nagrody otrzymują: Jadwiga Karwacka i Ewald Czaja
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Marek Dziak – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 15 grudnia.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Anna Mrozek i Ewa Mryka – poczęstunek w McDonald’s, Jadwiga Śliwa-Izdebska – poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho oraz Beata Michniewicz – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki
brzmiało: Ślazówka, autorką cytowanego wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, a myśl Tolkiena brzmi: „Nie sztuka pięknie mówić, trzeba pięknie postępować”.
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F o t o k o n k u r s

Fot. 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 15 grudnia pod adresem: Dom Muzyki
i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 12/2017
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. Zwycięzców wyłonimy spośród autorów odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 15 grudnia. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia budynek Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego przy pl. Traugutta.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Katarzyna Stańska, którą
prosimy o kontakt z redakcją do 15 grudnia.

ROZRYWKA

Niebo w dobrym humorze

3

Niebo W dobrym humoRze
chociAż ciężKa jesień
kSiężyc się przeziębił
srebrny zasmarkaNy
a poza tym jak zaWsze
pogrzeby roDzinne
kasztany opłakuJą ostatnie kaszTany

Centrum handlowe M1

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

a nieszczęścIe – tO szczęście
lecz na rAzie inne

Z 13 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 15 grudnia.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

wiano,
serial z Lubiczami,
tam najczęściej montowane oświetlenie,
miejsce pracy Okrasy, Makłowicza,
owoc do herbaty,
ognisko w salonie,
danie z mięsa przepuszczonego przez maszynkę,
oszlifowany diament.

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 15 grudnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Charlesa de Gaulle’a, 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 15 grudnia.
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Kultura
W Galerii Café Silesia oglądać można wystawę prac Kazimierza Szołtyska

Od pół wieku na straży pamięci
Wystawę prac Kazimierza Szołtyska, przygotowaną z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej
znakomitego artysty, oglądać
można w Galerii Café Silesia
Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
Zorganizowany w listopadzie
wernisaż przyciągnął tłumy.
– Obcowanie z grafiką
Kazimierza
Szołtyska
to jakby wyprawa
w dawny czas. Artysta nie włączał się
nigdy w nurt awangardowych poszukiwań współczesnej
grafiki, pozostając na
ich uboczu. Preferuje
rzetelne wartości tradycyjnego warsztatu. Pracuje w klasycznych technikach,
łącząc je czasem bądź wzbogacając.
Druk wklęsły z metalowej płyty jest techniką trudną i niewdzięczną, wymagającą
od twórcy maksymalnej dyscypliny i skupienia, skomplikowanej i bardzo żmudnej pracy. Ale Kazimierza Szołtyska zdaje

rze

Kazimierz Szołtysek i rektor ASP w Katowicach prof. Antoni Cygan

Fot. UM Zabrze

Gości wernisażu czekało sporo atrakcji

Za
b

się pociągać ten trud
roboty graficznej, zawsze związanej z pewnym
elementem ryzyka, wymagającej koncentracji i solidności – mówi o artyście Jadwiga Pawlas-Kos z Muzeum
Miejskiego w Zabrzu.
Kazimierz Szołtysek urodził się w 1939 r.
w Zabrzu-Kończycach. Z zawodu był
spawaczem, potem ukończył studia
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach.
Uprawia malarstwo (akwarelę) i grafikę
warsztatową. Najciekawsze rezultaty
osiągnął w małej formie graficznej –
exlibrisie. Kazimierz Szołtysek to artysta, który niemal całą swoją twórczość
poświęcił jednemu miastu – Zabrzu.
Kiedyś piastował stanowisko miejskiego plastyka. Jego prace, pieczołowicie
odtwarzające detale wielu budowli, powoli stają się źródłem informacji o tutejszej architekturze, ponieważ wiele
z tych budynków już nie istnieje. Arty-

sta jest laureatem wielu prestiżowych
nagród krajowych i zagranicznych,
uczestnikiem kilkuset wystaw.
– Kazimierz Szołtysek jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na architekturę
Zabrza. Mówił często: patrzcie, jaka ona
jest piękna, szczególnie ta stara. Potem
w jego ślady poszli inni, którzy również
zrozumieli jej urok i zaczęli ją upowszechniać – mówi wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski.
– To jeden z braci zaszczepił mi miłość do
plastyki. I tak już zostało – wspomina Kazimierz Szołtysek, którego minister kultury odznaczył medalem Gloria Artis.
– Ślad artystyczny, jaki pozostawia po
sobie Kazimierz Szołtysek, jest tak trwały, że należy on do tego wąskiego grona
twórców, którzy mogą liczyć na to, że
będą wzruszać odbiorców nie tylko teraz,
ale również za wiele, wiele lat – podkreśla Janusz Jankowski, prezes Związku
Polskich Artystów Plastyków.

WG

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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TWOJA REKLAMA

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

Fot. UM Zabrze

Fot.
UM

OG ŁOSZE N I E
Zarząd Budynków Mieszkaniowych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
informuje, że w dniach od 11 do 22 grudnia 2017 r.,
w budynkach zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o.
odbędzie się odczyt wodomierzy indywidualnych
oraz wodomierza głównego
Szczegółowe informacje i terminy zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach.
Informacji udzielają również pracownicy Rejonów Eksploatacji Budynków.
REB 1
REB 2
REB 3
REB 4
REB 5
REB 6

tel. (32) 271 18 82			
tel. (32) 271 26 45			
tel. (32) 271 03 15			
tel. (32) 271 29 40			
tel. (32) 272 29 96			
tel. (32) 271 42 05 wew.14,15

e-mail: reb1.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
e-mail: reb2.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
e-mail: reb3.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
e-mail: reb4.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
e-mail: reb5.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl
e-mail: reb6.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

e-mail: https://ebok.zbm-tbs.zabrze.pl
W razie nieobecności prosimy o podanie odczytów na wskazane powyżej adresy e-mail.
Brak podania odczytu spowoduje przyjęcie do rozliczenia średniej wartości zużycia wody.

Przypominamy o obowiązku legalizacji wodomierzy!
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