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Z zabrzańskim
indeksem po wiedzę
Kampusy studenckie w naszym mieście
znów tętnią życiem. Po wakacyjnej przerwie
w mury swych uczelni wrócili między innymi
studenci Politechniki Śląskiej i Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
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wokół nas
Najlepszy na Śląsku teren inwestycyjny położony jest w Zabrzu

Mamy grunt na medal!
To nie lada powód do satysfakcji i dowód na to, że wysiłek się
opłaca! Zabrze zajęło pierwsze miejsce w województwie śląskim
w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2016”.
Promuje on tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje
produkcyjne. Sukces cieszy tym bardziej, że to właśnie m.in. z województwa śląskiego zgłoszono do konkursu najwięcej ofert.
– Włożyliśmy ogromny wysiłek w rozwój terenów inwestycyjnych w Zabrzu. Cieszy, że
nasze działania kolejny raz docenili eksperci – mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. Konkurs powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jest organizowany od
2005 r. wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi oraz Centrami Obsługi Inwestora

To nowe miejsca pracy
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
– Zabrze jest miastem przyjaznym dla inwestorów i przedsiębiorców. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą oferujemy wsparcie, ale też stworzyliśmy przestrzeń
posiadającą wszelkie atuty zachęcające do realizacji planów biznesowych właśnie w Zabrzu. Fakt, iż najlepsza
w województwie śląskim działka pod inwestycje jest w naszym mieście sprawi, że teraz jeszcze łatwiej będzie nam pozyskać inwestorów. 65 milionów
złotych zainwestowanych w infrastrukturę strefy ekonomicznej w Zabrzu
owocuje już nowymi miejscami pracy w budowanych tu zakładach. Warto
przypomnieć, że osiem firm kupiło nieruchomości. Trzy z nich już działają,
tworząc nowe miejsca pracy. Kolejne dwa podmioty budują swoje zakłady.
Liczymy na to, że doceniona w konkursie działka, która nie była do tej pory
oferowana inwestorom, przyciągnie ich do nas.

foto: UM Zabrze

Najlepszy w województwie śląskim teren
inwestycyjny usytuowany jest w Zabrzu
przy ul. Borsiga/Isaaca. Ma 10,98 ha.
Zaledwie 4 km dzielą go od autostrady
A1, a 11 km od autostrady A4. Dojazd
do działki poprowadzony został drogą
asfaltową, z której przygotowano zjazdy. Dodatkowym atutem jest bliskość
połączenia lotniczego, gdyż do lotniska
w Pyrzowicach jest stąd jedynie 35 km.
Eksperci oceniający zgłoszone do konkursu propozycje zwrócili także uwagę
na inne atuty zabrzańskiej lokalizacji.
Chodzi o własność gminy, aktualny plan
zagospodarowania
przestrzennego,
regularny kształt
działki, a także
usytuowanie
w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Zaznaczono również, że gmina jest
znakomicie przygotowana do obsługi
inwestorów.

(oficjalnymi partnerami PAIiIZ w regionach). Honorowy patronat nad konkursem sprawują Ministerstwo Rozwoju
oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest wybór
najlepszych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w poszczególnych województwach oraz promowanie ich wśród
inwestorów krajowych i zagranicznych.
Przedstawiciele Centrów Obsługi Inwestorów spośród nadesłanych ofert wybrali tereny, które następnie przeszły do
drugiego etapu konkursu. Wzięły w nim
udział 142 gminy, które w sumie nadesłały 179 ofert. W tegorocznej edycji wybrany został jeden zwycięski teren w każdym
województwie. Te nagrodzone promowane będą teraz przez PAIiIZ wśród inwestorów zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem bądź rozszerzeniem
działalności gospodarczej w Polsce. Tegoroczna edycja konkursu podsumowana została 20 października w Warszawie. 
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Nagrodzony teren ma prawie 11 ha powierzchni
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wokół nas
W naszym mieście ruszyła budowa następnego zakładu
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Kamień węgielny wmurowują prezydent Zabrza i przedstawiciele Metalsolution

Kolejny inwestor
wybrał Zabrze

Kolejne zakłady powstają na terenach specjalnej strefy ekonomicznej położonych między Rokitnicą a Mikulczycami
w Zabrzu. W poniedziałek, 24 października, wmurowano kamień węgielny pod budowę produkującej części dla przemysłu motoryzacyjnego fabryki Metalsolution.
– Początkowo myśleliśmy
o rozbudowie naszego
obiektu w Tarnowskich
Górach, ale okazało się to
niemożliwe. Gdy przyjechaliśmy zobaczyć działki
w Zabrzu, uznaliśmy, że

s. 32–33

Kultura
Współczesny świat na scenie

foto: Igor Cieślicki

Kolejny inwestor wybrał Zabrze

to strzał w dziesiątkę. To była miłość od
pierwszego wejrzenia – uśmiecha się Leszek Zieliński dyrektor ds. handlowych
Metalsolution. – Atutami tej lokalizacji są
między innymi świetne drogi i nowa infrastruktura. To miejsce ma wielki potencjał
– dodaje.

s. 34

140

w sieci Vectra
Nowa hala ma być gotowa wiosną przyszłego roku
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Oglądaj
na kanale

wokół nas

Oni już działają w strefie

foto: Igor Cieślicki

Piekarnia-Ciastkarnia „KŁOS”

Schoeller Allibert

foto: Igor Cieślicki

Podobnego zdania jest
Jerzy Łoik, wiceprezes
obejmującej tereny w Zabrzu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
– Jeszcze pięć, sześć lat
temu sytuacja wyglądała
beznadziejnie, ponieważ nie było tu żadnej
infrastruktury. Dzięki decyzjom i determinacji władz miasta udało się to zmienić. Kolejni
inwestorzy są dowodem na to, że warto tutaj
robić biznes – zaznacza Jerzy Łoik.
Fabryka Metalsolution powstaje na działce
o powierzchni 0,9 ha. Obiekt będzie miał 3
tys. metrów kwadratowych, z możliwością
rozbudowy o kolejny tysiąc. Docelowo ma
tu pracować około stu osób. – W ostatnich
latach miasto zainwestowało w rozwój strefy 65 milionów złotych – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Kolejni
inwestorzy to efekt podejmowanych działań,
których celem jest przygotowanie atrakcyjnej
oferty, umożliwiającej realizację planów biznesowych w naszym mieście – dodaje.
W zabrzańskiej części strefy produkcję uruchomiły już firmy KŁOS, Schoeller Allibert
i Bud-Expert. Metalsolution to jedno z trzech
przedsiębiorstw budujących aktualnie swe
zakłady. Dwie kolejne działki są już sprzedane. Rafał Kobos, pełnomocnik prezydenta
miasta ds. inwestorów, szacuje, że do końca
roku uda się pozyskać kolejne dwie firmy,
które zwiążą się z zabrzańską strefą. – A musimy pamiętać, że to dopiero początek działalności strefy w tym miejscu. Zadanie związane
z uzbrojeniem położonych tu terenów inwestycyjnych zakończone zostało w grudniu ubiegłego roku – zwraca uwagę Rafał Kobos.
Strefa ekonomiczna w Zabrzu to 132 hektary podzielone na 24 działki o wielkości od
0,7 do 20 hektarów. W ramach gigantycznego projektu uzbrojenia nieruchomości
powstało m.in. 18 km sieci energetycznej,
6 km sieci wodociągowej, ponad 20 km
sieci kanalizacyjnej i prawie 10 km dróg.
Bezpośrednio do strefy przylega 20 działek
inwestycyjnych, które zostały przez miasto
zgłoszone do włączenia do strefy. Ich powierzchnia to blisko 44 hektary. 
GOR

BudExpert

takie są liczby:

400 osób

pracuje już w zakładach
zlokalizowanych na
zabrzańskich terenach
specjalnej strefy ekonomicznej
foto: Igor Cieślicki

4500 osób

ma tu znaleźć zatrudnienie
docelowo
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wokół nas
15 lat ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Zabrzu

foto: UM Zabrze

W trosce o młode pokolenie

Pamiątkowa fotografia uczestników projektu na scenie Teatru Nowego

Na przestrzeni lat uczestniczyło w niej prawie dwieście tysięcy
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek
oświatowych. Podczas organizowanych konkursów, zabaw, festynów i imprez sportowo-kulturalnych poruszane były m.in.
tematy dotyczące używek, pomysłów na wakacje, spędzania
wolnego czasu, uprawiania sportu i rozwijania zainteresowań.
W Teatrze Nowym odbył się 24 października finał 15. edycji
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

6

i wszyscy myślimy o wspólnym dobru, które
chcemy przekazać – mówi Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. – Profilaktyka i kreowanie wartości są najważniejsze i rozwój
młodego człowieka u boku tych wartości ma
ogromne znaczenie. Będziemy działać dalej,
mamy w sobie dużo potencjału i nadziei na
dalsze rozwijanie naszych działań – dodaje.
Podczas październikowej gali wręczono
nagrody i wyróżnienia dla uczniów. Docenione zostały także placówki, które najdłużej biorą udział w akcji oraz najbardziej

foto: PPP

Przygotowane przez uczniów przedstawienie

Młodzież przeszła do budynku teatru z placu Wolności
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foto: PPP

– To bardzo ciekawa inicjatywa, która zwraca
uwagę na ważne aspekty życia. Zachęca ludzi
w moim wieku do tego, by uważniej spojrzeli
na siebie i swoje zachowania, by pogłębiali
swoje pasje. Uczy nas tego, że bez używek
można szczęśliwie i zdrowo funkcjonować we
współczesnym świecie – mówi gimnazjalista
Jakub Matwiejczak z ZSO nr 1 w Zabrzu.
Jak podkreślają organizatorzy zabrzańskiej
edycji kampanii, istotne jest to, aby mówić
nie tylko o uzależnieniach i trudnościach
w zachowaniu. Warto skoncentrować się
na pozytywnych aspektach, akcentując dobre relacje, pasje, zainteresowania. – W tej
akcji najważniejsze jest to, by włączyć się
w ten nurt entuzjazmu, żeby iść za młodzieżą, uważnie jej słuchać. Uważam, że więcej
jest dobra niż zła. Ten finał pokazał, jak kampania się rozwijała i rosła w siłę. I będzie tak
nadal, bo nie zamierzamy odpuszczać. Hasło
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” będziemy lansować cały czas – podkreśla Jan Szulik, koordynator ds. rozwiązywania problemów
uzależnień Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Jest wiele sukcesów kampanii i trudno wymienić tu największe. Ale gdybym miała zwracać uwagę na te, które mnie się najbardziej
podobają, to wskazałabym na integrację,
która się tu pojawiła. Wszyscy jesteśmy razem

zaangażowani w kampanię pedagodzy.
W Zabrzu najdłuższym stażem w kampanii mogą się pochwalić Szkoła Podstawowa nr 21 i Gimnazjum nr 17. Obie placówki brały udział w akcji piętnastokrotnie.
Zaledwie rok krótszy staż mają SP nr 17
i 42 oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 39.
O oprawę artystyczną w postaci krótkich
skeczy i pokazów tanecznych zadbali
uczniowie szkół biorących udział w programie. Na wszystkich uczestników czekał
jubileuszowy tort, który uroczyście pokroili
zabrzańscy koordynatorzy przedsięwzięcia: Urszula Koszutska, Jan Szulik i Janina
Wysocka.
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wokół nas
Zabrze partnerem VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

foto: UM Zabrze

Wielkie możliwości małych firm

W inauguracji kongresu uczestniczyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Zabrze było samorządowym partnerem zorganizowanego
w październiku VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Hasłem tegorocznej edycji przedsięwzięcia,
które przyciągnęło ponad sześć tysięcy uczestników, stały się
słowa „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.
– Prawie 70 procent PKB to małe i średnie przedsiębiorstwa. Każdy duży przedsiębiorca obudowany jest małymi firmami – zwraca uwagę prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – My mamy
świadomość problemów, z jakimi borykają się mali i średni przedsiębiorcy. Dlatego
ważne jest, by wychodzić im naprzeciw –
dodaje.
Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw na stałe zapisał się już
w kalendarzu wydarzeń gospodarczych
organizowanych na Starym Kontynencie. To okazja do dyskusji o możliwościach rozwoju, barierach i wyzwaniach,
jakie stoją przed przedsiębiorcami.
W warsztatach i sesjach panelowych
biorą udział osobistości ze świata polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz
delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu
państw.
– To bardzo ważne wydarzenie. Gospodarka jest przecież filarem rozwoju Polski. Sektor mikro, małych i średnich firm
stanowi o jej sile – zaznacza wicepremier
Piotr Gliński. – Przewidujemy różnego
rodzaju wsparcie dla przedsiębiorców,
między innymi wyeliminowanie biurokratycznych ograniczeń, na które od wielu lat
się narzeka. Kongres będzie doskonałą

takie są liczby:

22 mln

małych i średnich
przedsiębiorstw działa
w Europie

1,8 mln

jest ich w Polsce

okazją do dyskusji na ten temat – dodaje.
– W Europie 23 miliony mikro, małych
i średnich firm generuje obecnie około 75
procent wszystkich miejsc pracy, w Polsce
– 67 procent. W Polsce działa około 1,8 miliona małych i średnich firm. Na naszym
kongresie jest więc o czym dyskutować
– podkreśla Tadeusz Donocik, prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Rady
Programowo-Organizacyjnej kongresu.
Podczas kongresu na konieczność
zwiększania obecności w programach
szkolnych nowoczesnego kształcenia
biznesowego zwracał uwagę prof. Jerzy
Buzek, były premier i przewodniczący
Parlamentu Europejskiego. Adam Bod-

nar, rzecznik praw obywatelskich, mówił o kwestiach prawnych dotyczących
przedsiębiorców. – Do biura rzecznika
trafia rocznie około trzech tysięcy skarg
dotyczących pracy w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw. Dotyczą one
między innymi kontroli, dotacji, składek
na ubezpieczenie czy spraw karnych –
wyliczał Adam Bodnar, zwracając uwagę, że bardzo istotne jest to, by prawo
było stabilne, organy państwa działały w sposób odpowiedzialny oraz by
funkcjonowała sprawna administracja.
W ciągu trwającego od 10 do 12 października kongresu odbyło się łącznie
ponad 80 wydarzeń i spotkań. Samorządowcy z Zabrza, Katowic, Świętochłowic,
Mikołowa i Czeladzi wzięli udział w dyskusji na temat znaczenia metropolii dla
rozwoju przedsiębiorczości. W programie tegorocznego kongresu znalazły się
także panele dyskusyjne poświęcone
formom zatrudnienia, wykorzystaniu
funduszy unijnych i mediów społecznościowych, wdrażaniu innowacji, szkolnictwu zawodowemu czy gospodarowaniu odpadami. Elementem kongresu
były także targi, na których prezentowały się m.in. Zabrzańskie Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości, Kopalnia
Guido oraz Arena Zabrze. Nasz stadion
uczestnicy kongresu odwiedzili także
w ramach jednej z sesji. Z kolei podczas
zorganizowanych w ramach kongresu
warsztatów przedstawiciele światowych
potentatów, takich jak Google czy Facebook, podpowiadali przedsiębiorcom,
jak odpowiednio korzystać z nowych
narzędzi, jak za ich pomocą rozwijać
biznes i jak zdobywać nowych klientów.
– Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą
problematyką jest potrzebna zarówno
w naszym kraju, jak i w całej Europie –
mówi Tadeusz Donocik. – Nasz kongres
powoli przestaje być tylko europejski.
Przeobraża się stopniowo w wydarzenie
światowe. Świadczy o tym chociaż obecność delegacji ze Stanów Zjednoczonych,
ale także z Indii. To bardzo dobra informacja, bo tak naprawdę wciąż mało jeszcze wiemy o tym, jak radzą sobie firmy
z sektora MŚP na świecie. To idealna okazja do wymiany doświadczeń – dodaje.
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wokół nas
Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Medyczna kuźnia talentów

działem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM
w Zabrzu. – Oni postawili na naukę, a my
jako uczelnia dajemy takie możliwości. Samodzielność w zawodzie lekarza zdobywa
się późno w porównaniu z innymi zawodami, a jeszcze do tego trzeba się uczyć
całe życie, żeby nie wypaść z jadącego
pociągu. Z jednej strony jest to obciążające, ale z drugiej wspaniałe – dodaje prof.
Maciej Misiołek.
Zabrzański wydział uczelni jest jedną z medycznych wizytówek naszego
miasta. – Śląski Uniwersytet Medyczny to
prawdziwa kuźnia talentów. Młodzi ludzie
zdobywają tu wiedzę, a później rozjeżdżają się do różnych ośrodków w kraju i na
świecie. O wielu z nich mamy okazję później usłyszeć. Śląski Uniwersytet Medyczny
kształci świetnych lekarzy.

Nowi doktorzy i ich bliscy na widowni Teatru Nowego
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Dr Katarzyna Wawrzyniec

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak
ważnym dla nich dniu, w którym pokazują, że postawili kolejny krok w swojej medycznej karierze – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Uroczysta promocja doktorska odbywa
się zwykle raz albo dwa razy w roku.
– To okazja do spotkania się z naszymi
doktorantami i z habilitantami, którzy
w poprzedzającym roku uzyskali stopień
doktora nauk medycznych lub też doktora
habilitowanego. Staramy się, żeby ta uroczystość odbywała się w pięknej scenerii –
mówi prof. Maciej Misiołek. Tym razem
uzyskane stopnie naukowe odebrało
ogółem pięćdziesięciu doktorantów
i dziesięciu habilitantów. 

SOR

foto: Renata Matysik

Uroczysta promocja doktorska odbyła się 6 października

foto: Renata Matysik

– Ta uroczystość to dla mnie długo wyczekiwana chwila. Jestem praktykującym
lekarzem, a doktorat związany jest z pracą naukową. Cały proces pisania go, zagłębiania się w nowe tematy, wymagał
przestawienia się na inny tryb pracy. Na
pewno trzeba poświęcić na to swój czas
prywatny i bez współpracy osób takich
jak profesor i promotor, na pewno nic by
się nie udało – podkreśla dr Katarzyna
Wawrzyniec.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz władz uczelni,
a także przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz. Nowym doktorom życzył odwagi w pracy,
która jest niezbędna, by dokonywać kolejnych, przełomowych odkryć i postępów w medycynie.
– To grupa osób, które chcą się rozwijać
i realizować w różnych specjalnościach.
Na szczęście takich osób u nas nie brakuje – zwraca uwagę prof. Maciej Misiołek,
dziekan Wydziału Lekarskiego z Od-

foto: Renata Matysik

Kilkudziesięciu doktorantów
i habilitantów zabrzańskiego
wydziału Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oficjalnie
otrzymało swoje stopnie naukowe. Uroczysta promocja
doktorska odbyła się 6 października w Teatrze Nowym.

wokół nas
W Teatrze Nowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

foto: Jerzy Przybysz

Wydziału Oświaty UM Andrzej Gąska,
dyrektor Gimnazjum nr 29 Ryszard Kumalski, zastępca dyrektora Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Janusz Bronic, kierownik szkolenia
praktycznego Zabrzańskiego Centrum
Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
Elżbieta Stachurska oraz Małgorzata
Makowska, nauczyciel z Młodzieżowego
Domu Kultury nr 1.
– Ten medal traktuję w kategoriach docenienia całego naszego zespołu. To nagroda
przyznana wszystkim pracownikom wydziału, którym kierowałem przez ponad dwadzieścia lat – podkreśla Andrzej Gąska.
W Teatrze Nowym wręczono także pięć
nagród śląskiego kuratora oświaty oraz
ponad 70 nagród i wyróżnień przyznanych przez prezydenta miasta. – To dla
mnie motywacja do jeszcze większego
wysiłku – podkreśla Marian Mleczko, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 7 w Zabrzu.
W tegorocznej edycji plebiscytu „Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej” na „Nauczyciela Roku”

Były naczelnik Andrzej Gąska

zwyciężyła Magdalena Nowak, anglistka
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11.
– Odkąd pamiętam, chciałam być nauczycielem. Już
jako dziecko miałam
dziennik zrobiony z zeszytu. Teraz mam taki komfort, że pracuję w szkole,
w której sama się niegdyś
uczyłam. Nie mogłam lepiej trafić. Szkoła to
dla mnie często drugi dom, a czasem nawet
pierwszy – uśmiecha się Magdalena Nowak. – Jestem cierpliwą osobą, a na zajęcia
staram się przychodzić zawsze uśmiechnięta i to chyba jest korzystne dla wszystkich.
Jestem bardzo podekscytowana nagrodą,
to dla mnie wielkie wyróżnienie, niezwykle
się z niego cieszę – dodaje. 
WG

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Uroczystość zainaugurowano etiudą
teatralną przygotowaną na kanwie jednego z esejów ks. Józefa Tischnera oraz
prezentacją filmu ukazującego wartości,
jakie są ważne w edukowaniu młodych
pokoleń. W debacie na temat zalet i wad
współczesnego szkolnictwa wzięli udział
dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego prof. Maciej
Misiołek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 Alicja Szostek, dyrektor Zespołu Szkół nr 10 Mirosław Mendecki oraz Agata Wiencierz, tegoroczna
absolwentka III LO w Zabrzu, która zdała
swoją maturę na 100 procent.
– Trzeba dużo samemu
pracować, ale bez pomocy nauczycieli z pewnością byłoby to trudniejsze. Trzeba by szukać
samemu
materiałów,
a nauczyciele potrafią
odpowiednio naprowadzić i jest to bardzo
pomocne – mówi Agata Wiencierz.
W zabrzańskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyło kilkaset
osób. – To podniosły moment dla tych, którzy na co dzień wspierają dzieło rodziców.
W tym dniu należy się nisko pokłonić nauczycielom, podziękować im za wszystko,
co robią dla swoich podopiecznych. Życzę
prawdziwej satysfakcji w realizowaniu tej
jakże ważnej misji, jaką jest nauczanie
dzieci i młodzieży – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas gali Medale Komisji Edukacji
Narodowej otrzymali: były naczelnik

Debata na temat szkolnictwa

foto: Jerzy Przybysz

W Zabrzu jest ich 2,5 tysiąca.
Wyróżniający się zostali właśnie docenieni. Podczas zorganizowanych 8 października
w Teatrze Nowym obchodów
Dnia Edukacji Narodowej najlepsi nauczyciele i pracownicy
oświaty otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz
nagrody przyznane przez śląskiego kuratora oświaty i prezydenta miasta.

foto: Jerzy Przybysz

Nauczyciel to więcej niż zawód

Przygotowany przez uczniów spektakl
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Komisja Budżetu i Inwestycji
10.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.11 godz. 16.00 – analiza projektu
budżetu na rok 2017.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
8.11 godz. 16.00 – akcja „Zima” – stan
przygotowania miasta do okresu zimowego.
10.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
9.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.11 godz. 16.00 – „Mała Ojczyzna” –
lokalne, szkolne konkursy wiedzy dotyczące znajomości historii i dziedzictwa
zabrzańskiego.
30.11 godz. 18.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
9.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.11 godz. 18.00 – analiza wyników
egzaminów zewnętrznych zabrzańskich szkół za rok szkolny 2015/2016;
planowane zmiany w systemie oświaty
– skutki organizacyjne i finansowe dla
Zabrza.
30.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
7.11 godz. 17.00 – stan dróg miejskich;
planowane remonty, inwestycje, przebudowy.
10.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego
7.11 godz. 15.00 – ocena stanu oznakowania drogowego ulic i placów. Komisja
wyjazdowa.
9.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
30.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
10.11 godz. 15.00 – ocena działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
– sprawozdanie za rok 2015; sprawy
organizacyjne.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
9.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.11 godz. 16.00 – spotkanie z wszystkimi klubami sportowymi; dotacje
sportowe na szkolenie i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży;
przygotowanie do konkursu ofert na
2017 rok.
30.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
10.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.11 godz. 17.30 – informacja o realizacji programów z zakresu polityki
społecznej: 500+, Zabrzańskie Centrum
Świadczeń Rodzinnych.
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Od 20 lat patronem Zabrza jest św. Kamil, opiekun chorych

foto: Jerzy Przybysz

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów zabrzańskich szpitali

Dwie dekady

pod opieką św. Kamila
Prezentacje zabrzańskich placówek medycznych oraz działań miasta podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia
znalazły się w programie uroczystej sesji Rady Miasta zwołanej z okazji 20. rocznicy ustanowienia św. Kamila patronem Zabrza. Jubileuszowe obchody zorganizowane zostały
w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej.
– Święty Kamil to postać, która integruje
wszystkich w kierunku człowieka cierpiącego. Kamilianie zawsze noszą czerwony
krzyż w sercu. Jestem wdzięczny za ustanowienie takiego właśnie patrona dla Zabrza – mówił podczas sesji o. Ireneusz
Sajewicz z Polskiej Prowincji Zakonu Kamilianów.
– Z wdzięcznością patrzymy dziś na tych,
którzy przyczynili się do tego, że dwadzieścia lat temu święty Kamil został patronem naszego miasta. Myślę tu o ówczesnym przewodniczącym Rady Miejskiej,
prezydencie i samorządowcach – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Zabrze to obecnie jedno
z czternastu miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, stale się rozwijające
w wielu dziedzinach, ale gdy o nim myślimy, widzimy, że to przede wszystkim miasto medycyny i ludzi, którzy służą człowiekowi – zwracała uwagę prezydent miasta.
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Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, pn. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30

listopad
3 (czw.) 	Elżbieta Adach
7 (pn.) 	Rafał Marek
	Damian Trześniewski
	Łukasz Pach
10 (czw.) 	Dariusz Walerjański
	Adam Ilewski
14 (pn.) 	Borys Borówka
17 (czw.) 	Krzysztof Partuś
	Czesława Kowalczyk
21 (pn.) 	Łucja Chrzęstek-Bar
	Dariusz Walerjański
	Janusz Bieniek
24 (czw.) 	Alojzy Cieśla
28 (pn.) 	Jan Dąbrowski
	Antoni Strzoda
	Mirosław Dynak
	Jan Wienchor

wokół nas
W Zabrzu działa:

35 placówek

podstawowej opieki
zdrowotnej

tość projektów zrealizowanych w placówce przekracza 31 mln zł. O kolejny obiekt
powiększyło się Śląskie Centrum Chorób
Serca. Pawilon „C”, stworzony głównie
z myślą o rozwoju programu transplantacji płuc i kardiochirurgii dziecięcej, kosztował 107 mln zł.

161 gabinetów

specjalistycznych

2 zakłady

opiekuńczo-lecznicze

Uroczysta sesja była okazją do przybliżenia działań, jakie podejmowane są w Zabrzu w dziedzinie ochrony zdrowia. Warto przypomnieć, że nakłady finansowe
na infrastrukturę ochrony zdrowia w Zabrzu wyniosły w ostatnich latach prawie
ćwierć miliarda złotych! Dzięki temu nasze miasto może się poszczycić m.in. najnowocześniejszym w południowej Polsce
ośrodkiem ginekologiczno-położniczym.
Stworzenie Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka kosztowało 46 mln zł. Ponad
17 mln zł to wartość inwestycji w Szpitalu Specjalistycznym. Obiekt przeszedł
m.in. termomodernizację, odnowiono
oddziały kardiologii oraz chirurgii wraz
z blokiem operacyjnym. Nowe oblicze
zyskał Szpital Kliniczny nr 1, gdzie w ramach termomodernizacji zamontowano m.in. kolektory słoneczne. Za kwotę
ponad 10 mln zł powstał tu nowoczesny
blok operacyjny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Łączna war-

foto: Jerzy Przybysz

4 szpitale

Docent Zygfryd Wawrzynek

Zabrze stawia na rozwój innowacyjnych
technologii. W mieście, kosztem ponad 29
mln zł, powstał pierwszy w regionie Park
Technologii Medycznych. Kolejne pokolenia lekarzy, dentystów i ratowników
medycznych kształci Śląski Uniwersytet
Medyczny. Politechnika Śląska utworzyła
w Zabrzu pierwszy w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej. Wspomagające diagnostykę i leczenie urządzenia powstają
w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi oraz w Instytucie
Techniki i Aparatury Medycznej.
W programie sesji znalazł się także panel
dyskusyjny z udziałem m.in. dyrektorów
zabrzańskich szpitali. – Dziś jest często
tak, że pacjent po leczeniu nie ma gdzie
wracać. Nikt na niego nie czeka w domu,

dlatego próbuje przedłużyć pobyt w szpitalu. To dość nowe zjawisko, dlatego tym
bardziej powinniśmy stale rozwijać więź
pokoleniową i to zadanie nie tylko dla na
przykład kapelanów, ale nas wszystkich,
w tym także lekarzy – zwracał uwagę prof.
Marian Zembala, dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca.
– Teraz jest tak, że świadczeniodawca, czyli lekarz, pracuje dla świadczeniobiorcy, czyli pacjenta, i często zapomina się o tak niezbędnej
dla chorego pomocy psychicznej. Tu jest miejsce do działania zarówno dla duchownych,
jak i personelu medycznego – mówił Mariusz
Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego.
O bogatej historii medycyny w naszym mieście mówił z kolei doc. Zygfryd Wawrzynek,
który wygłosił wykład „Zabrze dla zdrowia”.
– Zabrze to miasto zorganizowanego zdrowia, gdzie trudno umrzeć – zakończył swoje
wystąpienie doc. Zygfryd Wawrzynek.
Podczas sesji przyjęto uchwałę intencyjną w sprawie uhonorowania osób zasłużonych dla medycy i ochrony zdrowia. 

WG

Takie są liczby

242,5 mln zł

to wysokość nakładów
finansowych
poniesionych
w ostatnich latach
na infrastrukturę
ochrony zdrowia
w Zabrzu

Patron chorych i szpitali
Św. Kamil de Lellis urodził się w 1550 r. we Włoszech. Kilka razy zaciągał
się do wojska, w wyniku hazardu stracił cały majątek i stał się żebrakiem. Punktem zwrotnym okazało się przypadkowe zetknięcie z życiem
zakonnym. Stało się to wówczas, gdy prosił o jałmużnę przed kościołem
kapucynów. Otrzymał propozycję pracy przy budowie klasztoru. To właśnie tam uświadomił sobie, czym jest wiara i przeżył cudowne nawrócenie. Podjął decyzję o wstąpieniu do zakconu.
Kiedy zachorował, trafił do rzymskiego szpitala św. Jakuba. Spędził tam
aż cztery lata. Choć sam był chory, starał się nieść innym pomoc i ulgę
w cierpieniu. Szpital stał się dla niego domem. Tam odnalazł swe powołanie. W 1584 r. przyjął święcenia kapłańskie. Założył następnie Stowarzyszenie Sług Chorych. Znakiem charakterystycznym członków tej
wspólnoty stał się zakonny habit z czerwonym krzyżem.
Kamil de Lellis zmarł w 1614 r. 8 kwietnia 1742 r. papież Benedykt XIV dokonał
jego beatyfikacji, a 19 czerwca 1746 r. – kanonizacji. 22 czerwca 1886 r. papież
Leon XIII ogłosił św. Kamila patronem wszystkich chorych i szpitali na świecie,
a 28 sierpnia 1930 r. papież Pius XI – patronem i opiekunem personelu medycznego.
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wokół nas
Na działających w naszym mieście uczelniach ruszył nowy rok akademicki

Z zabrzańskim indeksem po wiedzę

foto: Igor Cieślicki

Kampusy studenckie w naszym
mieście znów tętnią życiem. Po
wakacyjnej przerwie w mury
swych uczelni wrócili między
innymi studenci Politechniki
Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Do swych starszych kolegów i koleżanek dołączyli także ci, którzy po indeks
sięgnęli po raz pierwszy.

foto: UM Zabrze

Indeksy odbierają studenci I roku Politechniki Śląskiej

Profesor Maciej Misiołek

przyznaje, że swój kierunek wybrała ze
względu na wiele możliwości późniejszego znalezienia pracy. – Po pierwszym
roku przekonałam się, że jest dobrze. Studia są bardzo interesujące – mówi Aleksandra Hajt. – Nowym studentom radziłabym, żeby uczyli się systematycznie, bo na
koniec semestru, kiedy przychodzi sesja,
materiału będzie za dużo. Studia to nowy
etap w życiu, nikt już nie traktuje cię jak
ucznia, tylko jak studenta, a inauguracja
roku to bardzo ważny moment – dodaje.
Patryk Wanat z samorządu studenckiego
Wydziału Inżynierii Biomedycznej przekonuje, że studia to najfajniejszy okres
w życiu. – Nowych studentów zachęcam,
by dawali z siebie wszystko, by angażowali się w to, co robią – podkreśla Patryk

foto: ŚUM

foto: UM Zabrze

– Inauguracja roku na studiach wygląda zupełnie inaczej niż w szkole. To nie
jest akademia. Władze uczelni i wydziału
przychodzą do nas w oficjalnych strojach.

To robi wrażenie i jest bardzo miłe – podkreśla Agata Tokarska, studentka I roku
inżynierii biomedycznej na Politechnice
Śląskiej. – Skończyłam klasę o profilu matematyczno-fizycznym. Zawsze ciągnęło mnie
w stronę medycyny, ale od strony inżynierskiej. Dlatego pomyślałam, że skoro mam
taki wydział blisko, to warto z tego skorzystać. Jest to jedyny taki wydział w Polsce,
a kierunek łączy te dziedziny, które mnie
interesują – dodaje studentka.
– Nastawiałem się na medycynę, ale po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku,
że bardziej niż praca z pacjentami fascynuje
mnie aparatura medyczna – mówi Krzysztof Wolny, również student I roku.
Aleksandra Hajt, studentka II roku na
Wydziale Organizacji i Zarządzania,

Przyszli dentyści podczas zajęć
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Warsztaty fotograficzne w Wyższej Szkole Technicznej

Agata Tokarska i Krzysztof Wolny

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i przedstawiciele władz Politechniki Śląskiej

dwóch kandydatów na jedno miejsce.
W obliczu niżu demograficznego to jest naprawdę duży powód do satysfakcji. Myślę,
że został doceniony wysoki poziom kadry
naukowej naszego wydziału i znakomita,
nie boję się tego powiedzieć, infrastruktura badawcza i laboratoryjna – dodaje.
– Kampus przy ulicy Roosevelta znów będzie tętnił życiem akademickim. Życzę
studentom, by rozpoczęty właśnie rok
akademicki był czasem rozwoju pasji
i niezapomnianych przeżyć. Władzom rektorskim i dziekańskim dziękuję za współdziałanie, którego efektem jest rozwój
wydziałów, stworzenie komfortowych warunków oraz umocnienie obecności Politechniki Śląskiej w Zabrzu – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Akademickim życiem tętni także kampus
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
To właśnie w naszym mieście powstał
w 1948 r. pierwszy, i do 1971 roku jedyny, wydział uczelni. Wydział Lekarski
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu oferuje studentom trzy kierun-

ki: lekarski, lekarsko-dentystyczny i ratownictwo medyczne. Możliwe są również studia w języku angielskim.
Blasku nabiera baza dydaktyczna uczelni. Termomodernizację przeszedł budynek przy placu Traugutta. – Ten budynek
jest teraz piękną wizytówką miasta i uczelni. To bardzo ważne, bo przyjeżdżają do
nas profesorowie i studenci z całej Polski
i z różnych zakątków świata – podkreśla
prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM w Zabrzu. Zmienia się
także oblicze historycznego kampusu
uczelni w Rokitnicy.
Kilka lat temu na akademickiej mapie Zabrza pojawił się również Wydział
Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej
Szkoły Technicznej z dwoma kierunkami
studiów: reżyserią oraz realizacją obrazu
filmowego, telewizyjnego i fotografią.
Studia m.in. z zakresu pedagogiki i zarządzania oferuje z kolei Szkoła Wyższa
im. Bogdana Jańskiego. 

SOR

foto: ŚUM

foto: Igor Cieślicki

Wanat. – Ja wybrałem te studia, bo zawsze
interesowało mnie środowisko medyczne
oraz technologia. Studia na Wydziale Inżynierii Biomedycznej pozwalają mi połączyć
to, co mnie interesuje – dodaje.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego na zabrzańskich wydziałach
Politechniki Śląskiej odbyła się 13 października w auli przy ul. de Gaulle’a.
– To jest szczególny dzień dla wszystkich
studentów pierwszego roku, ale to bardzo ważne przeżycie także dla mnie, ponieważ to mój pierwszy rok sprawowania
urzędu dziekana – mówi prof. Krzysztof
Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania. – To ogromne wyzwanie.
Na sercu leży mi zarówno dobro naszego wydziału, jak i całego zabrzańskiego
kampusu naszej uczelni. Studenci oczekują najwyższego standardu i my staramy
się tym oczekiwaniom sprostać – dodaje.
– Zbudowaliśmy silną jednostkę. Udało się
to między innymi dzięki środkom pozyskanym na rozwój – zwraca uwagę prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. – Na naszym wydziale mamy

foto: Igor Cieślicki
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Malowniczy kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Rokitnicy
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Dziś trudno wyobrazić sobie postęp w medycynie bez wsparcia inżynierów

Diagnostyka i leczenie
z inżynierskim wsparciem
Materiały i techniki w protetyce stomatologicznej, informatyka i roboty w medycynie oraz implanty w chirurgii kostnej
to niektóre z tematów, jakie zostały poruszone podczas zorganizowanej w Zabrzu międzynarodowej konferencji związanej z inżynierią biomedyczną.
zaplecze techniczne medycyny. W tym
roku przeważają tematy związane z informatyką, która staje się coraz istotniejsza
w medycynie. Trudno sobie wyobrazić system wdrożony w medycynie, który funkcjonowałby bez informatyków – mówi
prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. – Mamy znakomitych gości z zagranicy i silne wsparcie ośrodków krajowych.

foto: Igor Cieślicki

V Konferencja Naukowa „Innovations
in Biomedical Engineering – IiBE 2016”
stanowi kontynuację, w zmienionej
formule, konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, której cztery edycje
miały miejsce w latach 2012–2015.
– Konferencja zmieniła swoją nazwę,
ponieważ organizujemy ją w wymiarze
międzynarodowym. Spotykamy się, by
rozmawiać o innowacjach stanowiących

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów

14

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2016

Ta konferencja jest wyjątkowa, bo odbywa
się przy dużym udziale firm, które coraz
bliżej z nami współpracują nad konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Mam nadzieje, że znajdą one swoje wdrożenia w medycynie – dodaje.
– Widzimy potrzebę wykorzystania wirtualnej rzeczywistości podczas przygotowań
do operacji czy też na przykład tworzenia
modeli protez – tłumaczy Jarosław Patschull z firmy Integra AV, która przygotowała w ramach konferencji swoje stanowisko. Dzięki specjalnym okularom
i trzymanemu w dłoni manipulatorowi
można było m.in. przesuwać i obracać
w dowolną stronę trójwymiarowe fragmenty szkieletu. – Dzięki takim rozwiązaniom właściwy zabieg można bardzo
dokładnie zaplanować, a konieczną protezę lepiej przygotować – zwraca uwagę
Jarosław Patschull.

foto: Igor Cieślicki

foto: Politechnika Śląska

W Zabrzu spotkali się specjaliści z zakresu inżynierii biomedycznej

Wirtualna rzeczywistość wkroczyła do medycyny

Przygotowana w hotelu Diament trzydniowa konferencja trwała od 13 do 15
października. Wydarzenie zgromadziło
ponad 350 uczestników, w tym przedstawicieli samorządów, ośrodków służby zdrowia, krajowych i zagranicznych
firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów. Wśród
zagranicznych instytucji naukowych
znalazły się m.in. Nyenrode Business
University, Eindhoven University of
Technology, University of Siegen i Masaryk University.
W programie konferencji znalazło
się również spotkanie dziekanów wydziałów realizujących w kraju proces
kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna. Jego tematem było wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych
umożliwiających w sposób skuteczny
zatrudnianie absolwentów tego kierunku w jednostkach służby zdrowia.
– Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz wysoką oceną jej uczestników. Zapraszam już na kolejną jej edycję,
która odbędzie się w październiku przyszłego
roku – zapowiada prof. Marek Gzik.

SOR
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Wyróżnienie branżowego miesięcznika „Administrator” dla spółki ZBM-TBS

Zarządzanie docenione przez fachowców

W konkursie oceniane były standardy
pracy i osiągnięcia firm zarządzających
nieruchomościami. Przedsięwzięcie ma
na celu wyłonienie liderów z grupy najprężniej działających zarządców nieruchomości w Polsce oraz popularyzację
dobrych praktyk zarządzania mieniem
wspólnot mieszkaniowych.
– Jury doceniło profesjonalizm naszych
usług, nastawienie na klienta – wspólnoty mieszkaniowe, ciągły rozwój, wysokie
standardy zarządzania i pracy. Doceniona została również nasza działalność na
rzecz lokalnych społeczności – podkreśla
Janusz Krisz z zarządu ZBM-TBS, który
w imieniu spółki odebrał nagrodę. War-

to przypomnieć, że od wielu lat ZBM-TBS
uczestniczy w akcji ekologicznej „Wstaw
się za stawem”, wspiera przedsięwzięcia
charytatywne, współpracuje z Zespołem Szkół nr 18. Uczniowie zabrzańskiego plastyka przygotowali plan aranżacji
holu w siedzibie firmy, a ostatnio makietę Zandki. Obrazy młodych artystów
można także oglądać w siedzibie spółki.
– Zapewniamy, że nasze standardy obsługi będą ciągle podwyższane. Otrzymana
nagroda jest źródłem satysfakcji i motywacji do działań na rzecz naszych klientów – wspólnot mieszkaniowych – podsumowuje Renata Lemańska, prezes
spółki ZBM-TBS. 
GOR

foto: ZBM-TBS

Zabrzańska spółka ZBM-TBS została laureatem pierwszej edycji
ogólnopolskiego konkursu branżowego o tytuł „Zarządca Roku
– Lider Rynku Nieruchomości”. Organizatorem przedsięwzięcia
jest Grupa Medium, wydawca miesięcznika „Administrator”.

Nagrodę odebrał Janusz Krisz

Ekologiczny projekt Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

foto: ZPEC

Ciepłownicy u przedszkolaków

Zajęcia z przedszkolakami

Kolejną edycję akcji informacyjno-promocyjnej „Zamień
piec na kaloryfer” rozpoczęło Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Do czerwca przyszłego roku ciepłownicy odwiedzać będą przedszkola, by tłumaczyć najmłodszym, na czym polega ekologiczne ogrzewanie.

– W trosce o ekologię naszego miasta rozpoczynamy kolejną edycję akcji „Zamień
piec na kaloryfer”. Promuje ona nowoczesny
i ekologiczny sposób ogrzewania – tłumaczy Grzegorz Czochara z zarządu ZPEC.
– W akcji brało już udział kilkanaście zabrzańskich szkół i przedszkoli. Kontynuując
te ważne dla naszego środowiska działania
edukacyjno-ekologiczne, ZPEC od października 2016 roku do czerwca 2017 roku przeprowadzi III edycję akcji ekologicznej dla
dzieci uczęszczających do najstarszych grup
w zabrzańskich przedszkolach – dodaje.
Każde spotkanie potrwa około 45 minut
i będzie składać się z prelekcji dotyczącej
edukacji oraz wspólnej zabawy z dziećmi.
Każdy maluch uczestniczący w akcji otrzyma gadżety tematyczne oraz kolorowankę
bajki „Czerwony Kapturek”, która w odmienionej wersji uświadomić ma dzieciom,
że stan środowiska zależy od działań człowieka oraz pokazuje korzyści płynące z dostawy ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.
W tegorocznej edycji może wziąć udział 31
przedszkoli, a ZPEC zamierza przeszkolić
około 1,1 tysiąca dzieci. 
GOR
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Jubileusz Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców

Powstał w 1946 roku. Obecnie
zrzesza ponad sto firm działających w różnych branżach.
Cech Rzemieślników Małej
i Średniej Przedsiębiorczości
oraz Pracodawców w Zabrzu
obchodził 15 października 70.
urodziny. Uroczystość była
okazją do podziękowania najbardziej zasłużonym rzemieślnikom w naszym mieście.

dzieci z dyplomami uczelni wyższych.
W państwach sąsiednich 70 procent młodzieży wybiera szkoły zawodowe, u nas
zaledwie 30 procent. Myślę, że trzeba
sporo zmienić w tym, jak postrzegany
jest rzemieślnik i jego praca. W zakładach
rzemieślniczych naprawdę można znaleźć
dobrą, ciekawą i dobrze płatną pracę –
podkreśla Ryszard Genge, starszy cechu w Zabrzu.
– Do 2000 roku wyszkoliłam 50 uczniów. Od
tamtej pory nie liczyłam
już tak dokładnie, ale
pewnie jeszcze było ich
około 30 – wylicza
Anna Żabicka, która
od 26 lat prowadzi salon fryzjerski
w Zabrzu.

foto: Jerzy Przybysz

foto: Renata Matysik

Starszy cechu Ryszard Genge

– Prowadzę firmę od
1992 roku. Przez te lata
współpraca z cechem
bardzo dobrze się układała. Zawsze mogłem
poprosić o poradę –
zwraca uwagę Marian
Bartnikowski, mechanik samochodowy.
Zabrzański cech zrzesza obecnie 120
firm. Część z nich to przedsiębiorstwa
rodzinne, gdzie wiedza przekazywana
jest z pokolenia na pokolenie. – Ta tradycja nadal funkcjonuje – potwierdza Elżbieta Korecka, dyrektor biura cechu
w Zabrzu, wyliczając też współczesne
zadania cechu. – Trzeba dobrze wykształcić młodzież, to najważniejsze. Pomaga-

foto: Jerzy Przybysz

foto: Renata Matysik

foto: Renata Matysik

– Tak jak długo prowadzę
działalność, tak długo jestem w cechu – uśmiecha się Małgorzata Ditrich, która od 40 lat
prowadzi zakład fryzjerski. – Przynależność do
cechu daje bardzo dużo. Można się rozwijać zawodowo, a także liczyć na wsparcie
przy rozliczeniach czy zawiłościach prawnych. Rzemieślnik szkoli uczniów i w tym
wypadku przydaje się wsparcie cechu,
który pomaga w kwestiach organizacyjnych – dodaje.
Rzemieślnicy przyznają jednak, że
o młodych pracowników nie jest łatwo.
– Z uczniami jest problem między innymi
dlatego, że przyszedł niż demograficzny,
a dodatkowo rodzice zapragnęli mieć

Uroczystość była okazją do spotkania przedsiębiorców i przyjaciół rzemiosła

Uroczysta msza w kościele św. Andrzeja
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foto: UM Zabrze

Siedem dekad z rzemiosłem

my też w sprawach biurowych, w organizacji działalności gospodarczej, informujemy
o zmianach przepisów. Przed 1989 rokiem
przynależność do cechu była obowiązkowa, wtedy były nas tysiące. Po zmianie
ustroju przynależność stała się dobrowolna i tym samym liczba zrzeszonych jest
mniejsza – wyjaśnia Elżbieta Korecka.
Cech Rzemieślników Małej i Średniej
Przedsiębiorczości oraz Pracodawców
w Zabrzu otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego. Medale i odznaczenia trafiły
też do zasłużonych i wieloletnich członków cechu. Platynowy Medal im. Jana

niektórych jest przeszłością, czymś co przeminęło, a to nieprawda. My, współcześni
rzemieślnicy, jesteśmy przede wszystkim
przedsiębiorcami – mówi Ryszard Genge.
– Bycie rzemieślnikiem to
praca codzienna, sumienna, obowiązkowa, z tradycjami,
zaangażowaniem i z poświęceniem
– podsumowuje Mirosław Kleszczyński z zarządu zabrzańskiego cechu, piekarz.

SOR

foto: Jerzy Przybysz

Grzegorz Stęszewski, jeden z wyróżnionych

Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła
polskiego otrzymała Teresa Skrzetuska-Osiadacz. Złote medale otrzymały
Irena Przygodzka oraz Anna Żabicka.
Srebrne medale odebrały z kolei Kornelia Dzik, Irena Stefaniak, Maria Szajor,
Helena Szymacha oraz Zenobia Zyguła. Wręczono również wyróżnienia dla
firm, które w tym roku obchodzą okrągłe jubileusze przynależności do cechu.
– Od siedmiu dekad aktywnie uczestniczycie w budowie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Reprezentując interesy
rzemieślników i przedsiębiorców, ugruntowaliście swoją pozycję jako podmiot,
który wpływa na kształt tworzonych regulacji prawnych związanych z działalnością gospodarczą – zaznacza prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cech
stanowi doskonały przykład sprawnie
działającego samorządu gospodarczego
przyczyniającego się do zrównoważonego rozwoju miasta i regionu – dodaje.
Zdaniem Ryszarda Genge zabrzański
cech ma się dobrze. – Przybywa nam
członków, ale ciągle musimy nad tym pracować. Ludzie trochę zapominają o rzemiośle. Kojarzą to z kowalem czy innym
starym zawodem, a tak nie jest. Ja jestem
samochodziarzem i też jestem rzemieślnikiem, szczycę się tym. Rzemiosło dla

foto: Renata Matysik

foto: Jerzy Przybysz
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Zasłużeni rzemieślnicy zostali nagrodzeni

reklama
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Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu planuje kolejne ambitne inwestycje

Na ratunek wieży ciśnień

– Chcemy kupić i zrewitalizować wieżę –
mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Powstanie tu wyjątkowa przestrzeń wystawiennicza, w której prezentowane będą między innymi zagadnienia
związane z węglem – historią powstania,
wykorzystaniem w życiu codziennym, czystymi technologiami węglowymi. W zmodernizowanych przestrzeniach możliwa
będzie organizacja spotkań, prezentacji
oraz innych wydarzeń – dodaje.
Wartość projektu rewitalizacji wieży sięga 21,6 mln zł. Prace mają być prowadzone przy wsparciu unijnym. Projekt
zagospodarowania obiektu przygotuje
zespół ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem prof. Janusza Janeczka, geologa, byłego rektora uczelni. – Motywem przewodnim będzie węgiel,
ale ponieważ to wieża ciśnień, polejemy
też trochę wody – uśmiecha się prof.
Janusz Janeczek. – Od wielu lat zabiegaliśmy o stworzenie w regionie parku nauki. I oto Zabrze wychodzi ze znakomitą
inicjatywą. Dostaliśmy ambitne zadanie
zagospodarowania wieży ciśnień. Chcemy
tu przenieść część koncepcji parku. Zależy
nam, by osiągnąć efekt „wow!”. Chcemy
rzucić gości na kolana, stworzyć ponadregionalną atrakcję dla osób w każdym wieku, do której ludzie będą wracać – dodaje.
Ogólna koncepcja zagospodarowania
wieży ma być gotowa w ciągu miesiąca.
Plany MGW na najbliższe lata obejmują
także kompleksowy remont i konserwa-
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Dopiero co na finiszu znalazły
się warte ponad 200 milionów
złotych projekty obejmujące
Kopalnię Guido i kompleks
Sztolnia Królowa Luiza, a już
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przymierza
się do kolejnych ambitnych
przedsięwzięć. Wśród nich na
czoło wysuwa się rewitalizacja unikatowej wieży ciśnień
przy ul. Zamoyskiego.

Unikatowa budowla
Wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego powstała w 1909 r. jako element
miejskiej sieci wodociągowej. Została zaprojektowana przez architekta Augusta Kinda i radcę budowlanego Friedricha Loose. Ma 46 metrów
wysokości i 23,3 metra średnicy. Jej zasadniczą konstrukcję stanowi
osiem filarów na planie ośmioboku foremnego oraz filar centralny. Pod
mansardowym dachem znajdował się zbiornik na wodę, który w ostatnich latach został zdemontowany. Dolną część obiektu stanowią trzy
kondygnacje użytkowe, na których mieściły się mieszkania i biura.
Od wielu lat wieża nie jest wykorzystywana. Obecnie obiekt należy
do Jana Chojnackiego, prezesa prywatnej kopalni Siltech w Zabrzu.

wokół nas
takie są liczby:

200,6 mln zł

to wartość projektów
realizowanych
w ostatnich latach
przez Muzeum
Górnictwa Węglowego

131 mln zł

foto: Igor Cieślicki

to wysokość
dofinansowania
pozyskanego ze
źródeł zewnętrznych

cję zabytkowej maszyny parowej wraz
z budową wytwornicy pary. – W związku z budową przez firmę Fortum nowej
elektrociepłowni w połowie 2017 roku
zostanie odcięta dostawa pary, co
unieruchomi ten wyjątkowy zabytek techniki. Własna wytwornica
pary umożliwi dalsze, bezpieczne
prezentowanie urządzenia w ruchu – tłumaczy dyrektor Bartłomiej Szewczyk. Wytwornica
pary powstanie w pochodzącym z połowy XIX wieku budynku
dawnej maszynowni szybu „Schonaich”, który w ramach prowadzonych robót również ma odzyskać
dawny blask. Obiekt mieścić ma także
docelowo wystawę poświęconą m.in.
największym katastrofom górniczym na
Śląsku. Odrestaurowany ma zostać też
budynek dawnej cechowni przy ul. Wolności, naprzeciwko Łaźni Łańcuszkowej.
Planowane inwestycje obejmą również
remont i rozbudowę należącego do
muzeum budynku dawnego starostwa
powiatowego przy ul. 3 Maja. Kilka lat
temu został on uszkodzony podczas
pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej.
– Warto ratować nasze perełki, ponieważ
przyczynia się to do wzrostu rozpoznawalności Śląska w Europie – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-

foto: Igor

Cieś
lick

i

W środku powstanie
przestrzeń wystawiennicza

foto: Igor Cieślicki

Witrażowe okna robią wrażenie

-Szulik. – Nasze miasto ma już wypracowane miejsce na śląskim szlaku turystyki
przemysłowej – dodaje.
Podobnego zdania jest Henryk Mercik
z zarządu województwa śląskiego. –
Udało się przywrócić dumę mieszkańców
z przemysłowej historii naszego regionu.
Zabrze to jedna z najjaśniejszych gwiazd
na szlaku zabytków techniki, i to w skali
Europy – podsumowuje Henryk Mercik.


GOR

Widok ze szczytu wieży

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Konferencja prasowa w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego

Tak obiekt prezentuje się wewnątrz
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W październiku konsekrowany został nowy kościół Ducha Świętego

Mieszkańcy Zandki odzyskali swój kościół

– Każdy kościół jest zawsze radością. Może
będzie więcej ludzi, którzy znajdą swoje
właściwe miejsce w tym świecie, gdzie jest
tyle niedobrych spraw, którzy będą mieli
szansę wybrać coś dobrego. Po to te kościoły wznosimy. To już kolejny poświęcany
kościół w naszej diecezji. Wszędzie widzę
entuzjazm, zaangażowanie ludzi. Myślę, że
to jest właśnie to, czego może na co dzień
nie doświadczamy, a co trzeba dostrzec –
podkreślał podczas uroczystości konsekracyjnych biskup gliwicki Jan Kopiec.

foto: Jerzy Przybysz

Mieszkańcy Zandki mają powód do radości. W niedzielę,
23 października, w ich dzielnicy,
przy ul. Tomeczka, konsekrowany został nowy kościół pod
wezwaniem Ducha Świętego.
Poprzednią świątynię spalili
w 1945 r. żołnierze radzieccy.

Nowy kościół został konsekrowany 23 października

Przypomnijmy, że terytorium obecnej parafii Ducha Świętego zostało wydzielone
z parafii św. Andrzeja Apostoła w 1926 r.
W 1938 r. lokalię podniesiono do rangi
kuracji, a w 1941 r. erygowano parafię
Ducha Świętego. Jej pierwszym probosz-

czem został ks. Antoni Tomeczek. Kościół
parafialny powstał w wyniku adaptacji
dawnej gospody. Budynek, który stanowił jedną całość z plebanią, został spalony
w 1945 r. przez żołnierzy radzieckich w odwecie za zranienie jednego z oficerów.

reklama

Telefon całodobowy:

519 712 055
z poświęceniem, godnością i empatią
Firma Pogrzebowa Sacrum to miejsce, w którym załatwicie
Państwo wszystkie formalności związane z pogrzebem i całą
oprawą uroczystości, bez dodatkowych kosztów, mieszcząc się
w kwocie zasiłku ZUS, zawsze indywidualnie przystosowane
do życzeń rodziny. Dzięki najnowocześniejszemu zapleczu
technicznemu, doświadczeniu personelu, empatii i ciepłym
kontaktom interpersonalnym zapewniamy Państwu solidne,
profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.
Wyręczamy rodzinę w załatwianiu wszystkich formalności
urzędowych. Dysponujemy piękną oprawą kwiatową, nasze wieńce,
palmy i wiązanki są dostojne i zawsze ze świeżych kwiatów.
Mamy do dyspozycji trębacza, który dźwiękiem trąbki podkreśli
doniosłość uroczystości. Aby okazać szacunek i wsparcie
rodzinie pogrążonej w smutku, od firmy, zupełnie bez opłat,
oferujemy Państwu piękną, okazałą palmę na trumnę.
Dowóz na uroczystość i odwiezienie po niej najbliższych
dużą, wygodną limuzyną.
Objęliśmy swoją opieką cmentarz kościoła św. Anny. W trosce o jego
historyczną wartość dla zabrzan dokładamy wszelkich starań,
aby go odrestaurować. Chcemy pokazać jego świetność, ale
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Zabrze, ul. Wolności 228
tel. 32 271 52 27
www.firma-sacrum.pl

i zmodernizować pod okiem najlepszych fachowców tak, aby
rodziny poszukujące grobów swoich bliskich mogły je odnajdować
bez problemu.
Opinie o nas są najcenniejszą inspiracją w dążeniu do perfekcji
wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Ponadto oferujemy opiekę nad grobami okolicznościowo
i całorocznie.

Uroczystościom przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec

roku odwiedza Zandkę w czasie uroczystości odpustowych.
– Żona pochodzi z tej parafii, tu w 1979 roku braliśmy ślub, w październiku mija dokładnie 37 lat.
Mieszkaliśmy tu krótko.
Kiedy dowiedziałem się,
że odbędzie się konsekracja nowego kościoła, nie mogło mnie
tu zabraknąć. Świątynia, choć skromna,
robi duże wrażenie. Bardzo mi się podoba
– podsumowuje Ryszard Manulik. 

MM

foto: Jerzy Przybysz

– Mieszkam tu już długo,
pamiętam stary kościół.
To była właściwie taka
salka zaadaptowana na
kościół. Potem następny
proboszcz, który był po
księdzu Tomeczku, troszeczkę rozbudował to miejsce, by wyglądało jak kościół. Odbywały się tu nabożeństwa, było uroczyście, nabożnie, ale teraz
cieszymy się, że mamy ten kościół. Jest
piękny – uśmiecha się Jutta Kotyczka.
Ryszard Manulik, choć od wielu lat jest
mieszkańcem Gliwic, z sentymentu co

foto: Jerzy Przybysz

– Ksiądz Tomeczek musiał stąd uciekać
z Najświętszym Sakramentem. Powiedziano mu, że tu już nigdy kościoła nie będzie. Pamiętam, jak w latach 70., podczas
uroczystości kościelnych, w szczególny
sposób podkreślałem: byliśmy, jesteśmy
i będziemy tutaj – mówi ks. infułat Paweł
Pyrchała, który w latach 1963–1975 był
proboszczem parafii na Zandce.
Po tym, jak świątynia spłonęła, msze
odprawiane były w zaadaptowanym na
ten cel katolickim domu młodzieżowym,
który został wybudowany w 1930 r.
Z czasem budynek powiększono o boczną nawę, a w miejscu spalonego kościoła wybudowano dzwonnicę.
Pierwsze próby odbudowania kościoła podejmowano już po wojnie, ale
napotykały one na opór ówczesnych
władz komunistycznych. Gdy w końcu
decyzja zapadła, radości nie było końca. Prace budowlane ruszyły wiosną
2011 r. Od początku w budowę kościoła aktywnie włączyli się mieszkańcy
dzielnicy. I to między innymi dzięki ich
zaangażowaniu została wzniesiona
świątynia. – Mieszkańcy przychodzili tu
cały czas i pomagali nam – przyznaje
Stanisław Faron z firmy, która budowała świątynię.
Kościół Ducha Świętego ma prostą,
klasyczną formę. Na ołtarzu głównym
widnieje krzyż i witraż przedstawiający
patrona parafii. Mieszkańcy nie kryją
zadowolenia, że w ich dzielnicy stanęła
nowa świątynia.

foto: Jerzy Przybysz

wokół nas

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Tak nowa świątynia prezentuje się w środku...

...a tak z zewnątrz
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Czas Wszystkich Świętych to okazja, by wspomnieć tych, którzy odeszli w minionym roku

Od ślubu
do złotych godów

Z troską o swoją
dzielnicę

Dokumentował
historię

Zabrzańskim Urzędem Stanu Cywilnego kierowała ponad ćwierć
wieku. Była jednym z najbardziej
rozpoznawalnych i lubianych
urzędników w naszym mieście.
W sierpniu zmarła Janina Balicka.
Miała zaledwie 59 lat...

Miał serce dla wszystkich, od
maluchów do seniorów. Jak
sam mówił, dążył do tego, by
w dzielnicy, w której mieszkał
od zawsze, czuli się dobrze.
Współpracował z każdym, kto
myślał podobnie. Był społecznikiem z prawdziwego zdarzenia. We wrześniu zmarł Jan
Kasprzyk, przewodniczący Rady
Dzielnicy Zaborze Południe.

Od lat działał w Związku
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Był
współinicjatorem powstania
zabrzańskiej Izby Pamięci
oraz tablicy upamiętniającej
wywiezionych do łagrów
lub zmuszanych do pracy
w kopalni mieszkańców
Śląska. W sierpniu zmarł Jan
Kamiński.

Od lat zajmował się sprawami swej dzielnicy.
Potrafił zadbać o taki drobiazg, jak osłony
piaskownicy na osiedlu Jodłowa, by wiatr
nie zwiewał piasku. Zabiegał o powstanie
w dzielnicy domu kultury z prawdziwego
zdarzenia. Oczkiem w głowie był dla niego
staw w parku im. rtm. Witolda Pileckiego.
Chciał to miejsce uporządkować, by dać możliwość bezpiecznego odpoczynku nad wodą.

Jan Kamiński pochodził z miejscowości
Potok w województwie łódzkim. W 1954 r.,
w wieku 20 lat, został wcielony do wojska. Z okolic Sieradza trafił do Zabrza.
Od lat aktywnie działał w Związku
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy
Górników. Z jego m.in. inicjatywy na
ścianie Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wywiezionym do łagrów
mieszkańcom Śląska oraz żołnierzom
przymusowo skierowanym do pracy
w kopalniach w latach 1949–1959.

– To była niezwykle kompetentna osoba.
W pracy interesowali ją przede wszystkim
ludzie. Nigdy nikogo nie chciała zostawiać
ze swoimi problemami. Często sama szukała
jakiegoś przepisu prawnego, który mógłby
pomóc osobie zgłaszającej się z problematyczną kwestią do naszego urzędu. Bardzo
dobrze wspominają ją także zabrzanie,
którzy obchodzili u nas swoje okolicznościowe jubileusze. Podczas ceremonii zwykle
żartowała z nimi, wspierała duchowo, wpajała optymizm – wspomina Monika Depta,
zastępca kierownika USC w Zabrzu.
Janina Balicka ukończyła I Liceum
Ogólnokształcące w Zabrzu oraz Wydział
Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Pracę w zabrzańskim urzędzie
rozpoczęła w 1982 r. w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr. Pięć lat później
została najmłodszym w województwie
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Była jednym z najdłużej pracujących w naszym mieście urzędników, zawsze wysoko
ocenianym za zaangażowanie i fachowość,
lubianym przez mieszkańców. Prywatnie
bardzo lubiła podróżować, najchętniej
w góry, ceniła sobie rozrywkę na poziomie,
dobrą lekturę, kuchnię, a przede wszystkim ciekawe towarzystwo.
Janina Balicka zmarła 7 sierpnia po długiej
i ciężkiej chorobie. Pogrzeb odbył się 10
sierpnia na cmentarzu parafii św. Andrzeja
w Zabrzu. – Chcemy cię zapewnić, że każde
dobro, które zostawiłaś w naszym mieście,
będziemy nie tylko z życzliwością wspominać,
ale będziemy też kontynuować. Człowiek żyje tak
długo, jak długo żyje o nim pamięć. My będziemy pamiętać – mówiła podczas mszy żałobnej
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
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– Pracowaliśmy razem w radzie dzielnicy przez
trzy kadencje, czyli od początku. Wiele spraw
udało się wspólnie załatwić, niektóre jeszcze
muszą trochę poczekać. Szkoda, że nie ma już
Janka z nami. On naprawdę umiał wszystko
pomyślnie załatwić. Znał kompetentnych ludzi,
wiedział, gdzie uderzyć z danym problemem, by
go rozwiązać z pożytkiem dla ludzi. Był bardzo
dobrym człowiekiem, lubianym i szanowanym.
Dbał o ludzi i za to go cenili – wspomina zmarłego Jerzy Gwarek, przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Zabrze Południe.
Marzeniem Jana Kasprzyka było, by w Zabrzu
stanął pomnik poświęcony Ernestowi Pohlowi, jednemu z największych piłkarzy Górnika
Zabrze. – Zetknąłem się nim w czasach, gdy
obaj byliśmy jeszcze bardzo młodzi. Ja chyba
bardziej, bo to ja biegałem coraz bardziej
słynnemu już Ernestowi po piwo. Z czasem się
to wyrównało i potem często rozmawialiśmy
o wielu sprawach, nie tylko dotyczących sportu.
To był niewątpliwie wielki piłkarz – opowiadał
kilka lat temu Jan Kasprzyk. Znany społecznik
zmarł 10 września. Miał 69 lat.

– To była osoba ze wszech miar oddana
naszej związkowej sprawie. Dokumentując wydarzenia z tamtych lat, wytrwale
dążył do przekazania prawdy o tamtym
czasie. Prowadził swoje własne małe
archiwum, stale je wzbogacając. Nigdy
nie odmówił pomocy. Zawsze chętnie
i z zapałem swój prywatny czas poświęcał
sprawom związku. Bywał na prawie
wszystkich zabrzańskich uroczystościach
związanych z naszą działalnością.
Pracowity, bardzo koleżeński, otwarty
na innych ludzi. Choć ostatnio nieco
podupadł na zdrowiu, nadal utrwalał
naszą powojenną historię – wspomina
zmarłego Edmund Celoch, prezes
katowickiego Zarządu Okręgu Związku
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Jan Kamiński zmarł 13
sierpnia w wieku 82 lat.

Teksty: WG

foto: Jerzy Przybysz

Będziecie w naszej pamięci

wokół nas
W październiku zmarł profesor Roman Starak, wybitny artysta, grafik, wykładowca

Odszedł Mistrz czerni i bieli

foto: Jerzy Przybysz

– W mojej twórczości najbardziej odpowiada mi technika druku wypukłego. Wypracowałem sobie własną, rozpoznawalną wizję
świata. Myślę, że podświadomie dopracowałem się swojego stylu – mówił w jednym z wywiadów prof. Roman Starak.
Słowa te oddają charakter twórczości artysty, który właśnie w grafice,
a zwłaszcza w technice linorytu, osiągnął najciekawsze rezultaty i mistrzowski styl. Dominującym tematem prac
Romana Staraka był przemysłowy pejzaż Górnego Śląska z blokowiskami,
konstrukcjami przemysłowymi, kominami i hałdami kopalń, sprowadzonymi do uporządkowanych form pionów
i poziomów poprzecinanych płaszczyznami, które stają się zgeometryzowanym i zindustrializowanym światem.
Uproszczoną wizję śląskiego krajobrazu
wyrażał jedynie czernią i bielą.
– Poznaliśmy się w tzw. grupie zabrzańskiej, do której należał jeszcze między innymi Roman Nowotarski. Jeździliśmy na
zajęcia do Katowic. Potem mieliśmy obok
siebie pracownie, ale spotykaliśmy się

Uroczystości pogrzebowe w kościele św. Anny

foto: Jerzy Przybysz

Jego ulubioną techniką był linoryt. W swoich dziełach przedstawiał wyjątkowe ujęcie Górnego Śląska i Zabrza, budząc
podziw środowisk artystycznych na całym świecie. Nazywany był Mistrzem czerni i bieli.
W październiku zmarł prof. Roman Starak. Miał 87 lat...

też przypadkowo, chociażby w sklepie –
wspomina inny zabrzański twórca Kazimierz Szołtysek, który wraz z Romanem
Starakiem znalazł się na kartach wydanego niedawno albumu „Artyści z Zabrza”. – Był zawsze skromnym, cichym
człowiekiem, a przy tym wielkim artystą.
Nigdy nikogo nie krytykował, nawet nie
próbował oceniać. Wypowiadał się za to
w sztuce, w swoim ulubionym linorycie,
a to trudna technika, szczególnie gdy tworzy się wielkie formaty. Jego prace są bardzo oryginalne, ale sam nigdy się nimi nie
chwalił. Lubił pozostawać z boku – dodaje.
Roman Starak urodził się w 1929 r. w Tarnopolu. Po wojnie związał się ze Śląskiem, a przede wszystkim z Zabrzem,
gdzie mieszkał i tworzył. Ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych na
Wydziale Grafiki w Katowicach, gdzie
następnie pracował przez wiele lat. Był
także wykładowcą w Instytucie Sztuki

Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz
Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Był autorem ponad stu ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw oraz
laureatem wielu prestiżowych nagród
i wyróżnień, m.in.: Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego
Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Pamiątkowego Medalu
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W 2009 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury.
– Profesor Roman Starak był wybitnym
twórcą ukazującym piękno industrialnego
krajobrazu Śląska, zabrzaninem, którego
prace podziwiano na licznych krajowych
i zagranicznych wystawach. Jego bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

Ostatnie pożegnanie Romana Staraka
miało miejsce 18 października w kościele św. Anny. – Był twórcą z prawdziwym
powołaniem i ogromnym talentem, co
miało wpływ na Akademię Sztuk Pięknych.
Chętnie wspierał nasze miasto, parafię,
komponując swoje piękne witraże. Wszystko to robił z wielką pokorą serca – mówił
podczas mszy żałobnej ks. prałat Józef
Kusche. Roman Starak został pochowany na cmentarzu przy ul. Czołgistów. 
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Nasze miasto zwyciężyło w czwartej edycji akcji Honorowy Dawca Energii Fortum

Mieszkańcy Zabrza już po raz
czwarty aktywnie włączyli się do
akcji Honorowy Dawca Energii
Fortum. W ciągu sześciu miesięcy trwania programu przebyli
łącznie ponad 296 tysięcy kilometrów, co zapewniło im zwycięstwo
w ostatecznej klasyfikacji miast.
Dzięki zaangażowaniu zabrzan
Fortum przekaże na rzecz Stowarzyszenia KONTAKT darowiznę
w wysokości 30 tysięcy złotych.

foto: UM Zabrze

Wybiegali wsparcie dla potrzebujących

Tegoroczna edycja akcji została podsumowana 8 października

pozytywnej energii, a aplikację Honorowy Dawca Energii Fortum uruchamiano
blisko 75 tysięcy razy, czyli średnio 400
razy dziennie. Bardzo dziękujemy wszystkim za tak liczny udział – mówi Jacek
Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum.
W ramach zabrzańskiej edycji HDEF pomoc finansowa trafi do Stowarzyszenia
KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Fundusze zdobyte
w programie zostaną przeznaczone na
sfinansowanie rehabilitacji ogólnorozwojowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym w szczególności na rehabilitację ruchową, hipoterapię oraz
wyjazdy turystyczno-krajoznawcze.
– Chciałabym serdecznie pogratulować
zwycięstwa i podziękować wszystkim
mieszkańcom, którzy tak licznie wzięli

Tegoroczna edycja akcji Honorowy Dawca Energii Fortum trwała od 9 kwietnia
do 30 września. W tym czasie wzięło
w niej udział 540 mieszkańców Zabrza,
którzy łącznie przebyli ponad 296 tys.
km. Pozwoliło to na wytworzenie ponad 14 milionów watogodzin energii.
Taka ilość umożliwiłaby przejechanie
około 95 tys. km samochodem elektrycznym. Najpopularniejszą dyscypliną
wybieraną przez honorowych dawców
energii z Zabrza był nordic walking.
– W czwartej edycji programu wzięło
udział ponad dwa tysiące mieszkańców
pięciu miast, którzy pokonali łącznie ponad 720 tysięcy kilometrów. Tym sposobem w ciągu sześciu miesięcy akcji wytworzonych zostało 36 milionów watogodzin

udział w tegorocznej edycji programu.
Po raz kolejny pokazaliśmy, jak zabrzanie
potrafią się integrować i aktywnie wspierać potrzebujących w naszym mieście. Tak
dobry rezultat był możliwy tylko dzięki ich
wytrwałości i zaangażowaniu – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Honorowy Dawca Energii Fortum to
akcja charytatywna, odbywająca się
w pięciu polskich miastach: Bytomiu,
Częstochowie, Płocku, Wrocławiu i Zabrzu. Ma na celu promocję aktywnego
trybu życia oraz pomoc potrzebującym.
Jest skierowana zarówno do osób aktywnych fizycznie, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę
ze sportem. Uczestnicy mają do wyboru
trzy dyscypliny sportu: bieganie, nordic
walking i jazdę na rowerze. 
GOR

Na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie odbył się tradycyjny Hubertus

W pogoni (nie tylko) za lisem

Tradycyjna pogoń za lisem

foto: Jerzy Przybysz

Myśliwi, leśnicy i miłośnicy jeździectwa świętowali 8 października na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie. W programie
Hubertusa znalazły się pokazy westernowe, turniej łuczniczy i tradycyjna pogoń za lisem.
Gonitwy odbyły się w dwóch kategoriach – juniorów i seniorów. Dla dzieci
przygotowano zabawę w szukanie lisa
ukrytego na terenie ośrodka. Były dmuchańce, pokazy ujeżdżania, wiejska gra

terenowa i wiele innych atrakcji. I choć
pogoda nie do końca dopisała, z pewnością nie można tego powiedzieć o humorach uczestników.

WG
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wokół nas
Muzeum Górnictwa Węglowego, czyli przybliżamy działające w Zabrzu instytucje kultury

Finałowy koncert Industriady w naziemnej część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza

Jest obecnie największą instytucją turystyczno-kulturalną w Zabrzu. Obejmuje dawne Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja
oraz Kopalnię Guido i systematycznie rozbudowywany Kompleks Sztolnia Królowa Luiza.
Podobnej atrakcji dla miłośników turystyki
przemysłowej próżno szukać w całej Europie.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu funkcjonuje w obecnej formie
od kwietnia 2013 r. Doszło wówczas do połączenia dotychczasowego MGW z Zabytkową
Kopalnią Węgla Kamiennego
Guido. W skład nowej instytucji wszedł także kompleks
Sztolnia Królowa Luiza.
Obejmuje on wyrobiska
kopalni Królowa Luiza oraz
Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej. Nowa instytucja
podlega samorządom Zabrza
oraz województwa śląskiego.
– Nowo powstałe Muzeum Górnictwa
Węglowego posiada bogatą ofertę turystyczną i muzealną, zorientowaną przede
wszystkim na odkrywanie górniczego
dziedzictwa regionu. Na zwiedzających
czekają trasy najgłębszej udostępnionej
dla ruchu turystycznego kopalni węgla
kamiennego na świecie, a w nich wiele
atrakcji, związanych zarówno ze współczesnym, jak i historycznym górnictwem
– podkreśla Andrzej Mitek, rzecznik
prasowy MGW. – Muzeum prowadzi tak-
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że działania o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym, organizując koncerty,
przedstawienia teatralne, imprezy plenerowe i uroczystości związane z górnictwem, a także lekcje dla młodzieży
szkolnej, realizowane w podziemiach autentycznej kopalni – dodaje.
Kopalnia Guido oferuje obecnie turystom możliwość zwiedzania poziomów
170, 320 i 355. Ten ostatni turyści pokonują w górniczym ekwipunku. Pod
ziemią czekają na nich ciasne przejścia,
górnicze urządzenia i... zlecane przez
sztygara zadania do wykonania. –
Chodzi na przykład o przenief ot o
: Ig
or
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sienie rurociągu o wadze
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ck
i
kilkudziesięciu kilogramów, naprawę
przenośnika taśmowego, przycięcie drewnianego stempla
i inne roboty.
Będzie można
się przekonać,
że wysiłek w ciasnocie i zapyleniu
Krzysztof Penderecki w Kopalni Guido
kosztuje sporo sił –
mówi Andrzej Mitek.
Centralnym miejscem
poziomu 170 Kopalni Guido jest niezwykle efektowna kaplica św. Barbary. Poziom 320 to z kolei
m.in. Strefa K8, czyli kompleks czterech
dawnych pomieszczeń technicznych

Kaplica św. Barbary

Odrestaurowana Łaźnia Łańcuszkowa prezentuje się niezwykle efektownie
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Szlakiem (nie tylko) zabytków techniki

kopalni, które zostały zaaranżowane
do pełnienia nowych funkcji. To tutaj
miłośnicy muzyki mogą uczestniczyć
w niezwykłych wydarzeniach artystycznych przygotowywanych w ramach
Atrakcje Parku 12C
kolejnych edycji Międzynarodowego
Festiwalu im. Krzysztofa Pengitalizację przestrzenną infrastruktury
dereckiego. Tutaj działa
naziemnej i podziemnej likwidowanych
również najgłębiej połozakładów wydobywczych, w szczególności
żony w Europie pub.
kopalń województwa śląskiego – tłumaNa przestrzeni
czy dyrektor Bartłomiej Szewczyk. – Poostatnich lat syszwoli to udokumentować możliwie całe
tematycznie rozdziedzictwo przemysłowe dla przyszłych
budowywany jest
pokoleń – dodaje.
kompleks Sztol
GOR, WG
nia Królowa Luiza. W tym roku
przy ul. Sienkiewicza otwarty został
Park 12C. To przeFragment wystawy „Kopalnia Edisona”
strzeń głównie dla
rodzin z dziećmi, przybliżająca w przystępny
sposób zagadnienia ze świata
nauki i techniki. Można tu wejść do
środka gigantycznego aparatu fotograficznego, poznać działanie pompy o napędzie wiatrowym albo dowiedzieć się,
jak światło słoneczne przekształca się
w energię. Atrakcje Parku 12C to także
podziemny park maszyn górniczych,
zlokalizowany w dawnych wyrobiskach
kopalni Królowa Luiza. Na powierzchni
powstał także Park Techniki Wojskowej,
w którym zobaczyć można pojazdy gąsienicowe, transportery opancerzone,
wojskowe samochody ciężarowe, wyPonad 30 tysięcy eksponatów
rzutnie rakiet, a nawet czołgi T-34 i T-72.
Sztolnia Królowa Luiza to również kompleks obiektów przy ul. Wolności. Po
Dawne Muzeum Górnictwa Węglowego, które weszło w skład nowej
gruntownej renowacji została tu oddainstytucji, powstało w 1981 r., początkowo jako jedyne państwowe muzeum tej branży w Polsce. Podstawą zbiorów była ocalona część spuna do użytku Łaźnia Łańcuszkowa. Ma
ścizny po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu, istniejącym
trzy ogromne sale i 1,2 tysiąca metrów
w latach 1948–1972. W wyniku własnych penetracji archiwalnych, pokwadratowych powierzchni. Organizoszukiwań terenowych, zakupów i darów zostały one wzbogacone do ok.
wane są tu m.in. wystawy i koncerty.
32 tys. eksponatów. Kolekcję tworzą muzealia techniczne, dokumenty,
– Łaźnia Łańcuszkowa będzie bramą nozbiory geologiczne oraz eksponaty obejmujące sferę kultury i tradycji.
wego kompleksu. Tutaj turyści będą rozpoczynać jego zwiedzanie – zapowiada
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foto: Igor Cieślicki

Bartłomiej Szewczyk, dyrektor MGW.
„Kopalnia Edisona” i „Niezwykła historia” to tytuły wystaw, jakie można podziwiać tuż obok.
Pierwsza z nich pokazuje postęp, jaki
dokonał się w górnictwie węglowym
dzięki masowemu wykorzystaniu
elektryczności. Na drugiej znalazły się
eksponaty związane z dziejami kopalni Królowa Luiza, jednej z najstarszych,
największych i najnowocześniejszych
kopalń węgla kamiennego w Europie.
Prawdziwą wisienką na torcie będzie planowane na przyszły rok udostępnienie
do ruchu turystycznego podziemnych
tras opartych o Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną. Na zwiedzających będą
tu czekać m.in. rejs łodzią i przechadzka
jedynym zachowanym chodnikiem wykutym w pokładzie węgla. Ale na tym
plany się nie kończą. Placówka
zamierza stworzyć m.in.
f ot o
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– Projekt zakłada
przedsięwzięcie nie mające swych
odpowiedników na
świecie,
czyli di-

foto: Igor Cieślicki

Górnicza szychta na poziomie 355

foto: Igor Cieślicki
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lekcja historii
Początki Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Zabrzu

Działalność „sokołów”, a więc
druhów i druhen zrzeszonych
w ramach Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, jest do
dnia dzisiejszego fenomenem
w dziejach rozwoju kultury fizycznej nie tylko na ziemiach
polskich, ale na całym świecie.
Popularność idei sokolej sprawiła, że w przeciągu zaledwie kilkunastu lat ćwiczenia
fizyczne i dbanie o kondycję zmieniły się
z burżuazyjnej fanaberii (jak odbierano sport
jeszcze w II połowie XIX w.) w zjawisko masowe. Nowe gniazda „Sokoła”, czyli lokalne
komórki tej organizacji, na przełomie XIX
i XX w. powstawały w zawrotnym tempie, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych
miasteczkach czy też wsiach. Fenomen ten
szczególnie wyraźnie zaznaczył się w dziejach ziem pogranicznych, takich jak Górny
Śląsk. Tlące się tu konflikty na tle narodowościowym, zwłaszcza w okresie powstań i plebiscytu, sprawiły, że praktycznie w każdej
wsi czy osadzie ukonstytuowało się gniazdo
„Sokoła”. Miasto Zabrze (w swych obecnych
granicach) stało się niejako modelowym
przykładem ukazującym genezę i charakterystykę zjawiska, jakim było masowe uczestnictwo w towarzystwach gimnastycznych.
W 1862 r. w Pradze dwóch działaczy, Miroslav Tyrš i Jindřich Fügner, założyło Praskie
Towarzystwo Gimnastyczne. Nie był to
pierwszy z działających w stolicy Czech klubów sportowych, ale od poprzednich różnił
się jedną niezwykle ważną rzeczą – zrzeszał
tylko Czechów lub osoby deklarujące narodowość czeską. Elementy narodowościowe
i patriotyczne stały się dla jego członków tak
samo ważne, jak rozwój fizyczny. W 1864 r.
związek przyjął nazwę „Sokol”.
Czeska idea została szybko podchwycona
we Lwowie – mieście pod wieloma względami podobnym do Pragi. I tak już w 1866 r. padła idea powołania polskiego odpowiednika.
Oficjalnie ukonstytuował się on 7 lipca 1867 r.
pod nazwą Towarzystwo Gimnastyczne Sokół we Lwowie.
Wkrótce na terenie Galicji funkcjonowało
już kilkanaście gniazd „Sokoła”. Naturalnym
więc było ich pojawienie się na terenie zaboru pruskiego i Górnego Śląska. Towarzystwa
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Druhowie i członkowie zarządu „Sokoła” w Pawłowie, 1924 r.

gimnastyczne stały się tu konkurencją dla
działających Turnvereinów, a w małych miasteczkach czy wsiach pojawiały się często
jako pierwsze organizacje sportowe. Dbając
o kwestie patriotyczne, do grona „Sokołów”
zapisywały się również osoby, dla których
sport był tylko dodatkiem, a angażowali się
głównie w działalność narodowościową.
Na terenie obecnego Zabrza pierwsze
gniazdo powstało na początku XX wieku. 11
stycznia 1904 r. powołane zostało gniazdo
zabrskie zrzeszające członków z Małego Zabrza, Starego Zabrza, obszaru dworskiego
i przyległych kolonii robotniczych. Niestety,
o pierwszym historycznie gnieździe nie zachowały się praktycznie żadne informacje,
a i samo gniazdo nie przetrwało próby czasu
i zamarło wkrótce po powstaniu. Próbę reaktywacji podjął na przełomie 1908 i 1909 r.
Stanisław Kobyliński, jednakże i tym razem
nie przetrwało ono długo i w marcu 1911 r.
zostało zawieszone lub rozwiązane.
Stanisław Kobyliński nie zraził się niepowodzeniem i w 1913 r. ponownie reaktywował
„Sokoła” w Zabrzu, do którego przystąpiło
42 członków. Sam Kobyliński został prezesem, zaś naczelnikiem wybrano Franciszka
Olejnika. Prezesura Kobylińskiego trwała
nieprzerwanie do 1920 r. Udało mu się nie
tylko utrzymać aktywność gniazda w trudnym okresie I wojny światowej, ale także
potroić ilość członków. W 1920 r. do „Sokoła”
w Zabrzu należało 80 druhów i 30 druhen.
Nie jest przypadkiem, że pod koniec I wojny
światowej rosło zainteresowanie działalnością „Sokołów”. Coraz jaśniej rysująca się
wizja odzyskania niepodległości sprawiała,
że polskie organizacje zdobywały całe rzesze
nowych członków i zakładane były w miejscowościach, gdzie do tej pory brakowało

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2016

działaczy. Działalność ta wzmogła się jeszcze
bardziej wkrótce po 1918 r., kiedy wiadomym już się stało, że o losach Śląska zdecyduje plebiscyt. Przynależność do „Sokoła”
była wówczas jakby otwartą i widoczną dla
każdego deklaracją głosowania za Polską.
W Rokitnicy lokalne gniazdo powstało już
10 stycznia 1918 r., jednakże – podobnie jak
w przypadku Zabrza – nie przetrwało długo.
Reaktywowane zostało 9 lutego 1919 r.
29 grudnia 1918 r. założone zostało gniazdo w Biskupicach, którego prezesem został
Alojzy Zwak, a sekretarzem niezwykle aktywny działacz społeczny (w późniejszych
latach uczestnik powstań) Ryszard Gerlich.
22 lutego 1919 r. biskupickie gniazdo zostało
oficjalnie przyłączone do Dzielnicy Śląskiej
„Sokoła”. Liczba jego członków pod koniec
1920 r. wyniosła 136 (68 druhów, 27 druhen
i 41 młodzieży). W podobnym czasie lokalne
gniazda ukonstytuowały się także w dalszych miejscowościach (obecnie dzielnicach
Zabrza), w których silny był polski ruch narodowy. W Mikulczycach gniazdo powstało 19
stycznia, w Makoszowach 16 lutego, a w Zaborzu pomiędzy 21 a 25 lutego 1919 r.
Na temat gniazda w Zaborzu warto powiedzieć kilka słów więcej, ponieważ wyróżniało
się ono swą liczebnością i aktywnością. Organizatorem działalności polskich gimnastyków na Zaborzu był Henryk Brol, który
w lutym 1919 r. wybrany został pierwszym
prezesem. Jego ożywiona działalność doprowadziła m.in. do tego, że zaborskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” pod koniec
pierwszego roku działalności liczyło 186 druhów i 60 druhen! Liczba ta robiła wrażenie
na całym Górnym Śląsku, a działalność zrzeszonych na Zaborzu gimnastyków wielokrotnie była w prasie górnośląskiej przywo-

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Ku górnym lotom druhy sokoły

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

Część zabudowań została tylko na zdjęciach
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w centrum naszego miasta...

W tle archiwalnej fotografii znajdują się budynki przy ul. Mehoffera 1-3-5

Na przestrzeni lat znacznie zmieniło się ich otoczenie
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

W tle archiwalnej fotografii zobaczyć można budynki przy dzisiejszej ul.
Mehoffera 1-3-5. Na przestrzeni lat zyskały one m.in. nowe okna i dachy,
ale ich wygląd zbytnio się nie zmienił. Zachowała się także zabytkowa
kostka brukowa na okolicznych ulicach. Część zabudowań zniknęła jednak z krajobrazu tej części miasta.
GOR
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ływana jako organizacyjny wzór. W 1920 r.,
przy liczebności prawie 200 członków, w ramach „Sokoła” na Zaborzu funkcjonowały
już specjalistyczne sekcje: gimnastyczna,
turystyczna, palantowa i piłkarska. Drużyny
piłkarskie „Sokoła” oraz zaprzyjaźnionego
Towarzystwa Sportowego „Chart” od połowy 1920 r. rozgrywały (z sukcesami) mecze
z drużynami sokolimi z całego Śląska. Co
warte podkreślenia, obydwie drużyny zaczęły również starania o budowę stadionu na
Zaborzu. W tym celu porozumiały się także
z niemieckimi drużynami Preussen Zaborze
i Victoria Poremba, by wspólnie lobbować za
budową stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w parku Steinhoffa. Po plebiscycie oba towarzystwa połączyły siły, tworząc polonijny
zespół piłkarski Unia Zaborze. Z sukcesami
ćwiczyli także zaborscy gimnastycy, którzy
korzystali głównie z otwartego placu sportowego przy zaborskiej Szkole Podstawowej
nr 2. W 1920 r. gmina Zaborze zakupiła dodatkowe wyposażenie gimnastyczne (cztery
drążki, poręcze, pręt i zestaw drabin), które
zainstalowano przy tamtejszym ratuszu.
W 1920 r. działalność rozpoczęło także gniazdo w Pawłowie (5 kwietnia), zaś 10 marca
1921 r. ukonstytuowało się gniazdo w Grzybowicach, które jednak ze względu na nieliczne grono zainteresowanych ćwiczeniami
mieszkańców nie zdołało nawet obrać naczelnika i pomiędzy czerwcem a wrześniem tego
samego roku uległo rozwiązaniu.
Wybuch III powstania śląskiego sprawił,
że bardzo duża część gimnastyków wstąpiła w szeregi batalionów powstańczych.
Z tego powodu część gniazd bardzo ograniczyła, lub wręcz zawiesiła, swą działalność. Dla przykładu, z „Sokoła” w Makoszowach na powstańcze szlaki wstąpił
cały zarząd gniazda (prezes Karol Widera został za swą działalność powstańczą
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu
„Virtuti Militari”). Gniazdo udało się reaktywować dopiero w 1926 r.
Klęska powstania i ustalenie poplebiscytowych granic, które niejako regulowały kwestie polityczne na Górnym Śląsku, sprawiły,
że działalność sokola nieco osłabła. W kilku gniazdach doszło do dużego odpływu
członków. Wielu zadeklarowanych działaczy
z gniazd, które po 1922 r. znalazły się po niemieckiej stronie granicy, postanowiła przeprowadzić się do Polski, by kontynuować
swą działalność. Skorzystały na tym m.in.
gniazda rudzkie: w Nowym Bytomiu, Kochłowicach czy Bielszowicach. Silne niegdyś
gniazda na Zaborzu czy w Mikulczycach
ulegały powoli przekształceniom w mniejszościowe kluby sportowe, by w ten sposób
działać w nowych realiach.

Damian Halmer

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Sport
Szczypiorniści Górnika Zabrze rozgromili rywali w II rundzie Pucharu EHF

Pucharowy mecz z mistrzami Grecji

Nowy trener Ryszard Skutnik

Dwie wysokie wygrane zanotował Górnik Zabrze w meczach II
rundy Pucharu EHF. Zabrzanie wystąpili 8 i 9 października na
własnym parkiecie, pokonując w efektowny sposób drużynę
mistrza Grecji A.C.C. Filippos Verias.

Spotkanie z VIVE Tauron Kielce
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Pierwsze starcie obu ekip było dość
bolesne dla przyjezdnych, bowiem
nasi zawodnicy urządzili sobie prawdziwy strzelecki festiwal i wygrali mecz
aż 30:17. Taki rezultat pozwolił szkoleniowcom Górnika na wystawienie w rewanżu kilku młodych zawodników oraz
przećwiczenie różnych wariantów gry.
Choć mecz rozpoczął się od błędów
popełnianych przez oba zespoły, to do

przerwy zabrzanie prowadzili już różnicą siedmiu goli (14:7). Po przerwie na
parkiecie pojawili się juniorzy: Tomasz
Łukawski, Szymon Pluczyk i Filip Fąfara, który okazał się najskuteczniejszym
strzelcem Górnika w tym meczu, zaliczając pięć trafień. Z kolei w bramce
bardzo dobrze spisywał się Mateusz
Kornecki, który na dziewiętnaście strzałów zanotował aż jedenaście obron.
W efekcie drugi mecz z Grekami zakończył się rezultatem 20:15 dla Górnika.
– Prawdę mówiąc, awans był już pewny
po pierwszym meczu, więc w rewanżu
mogliśmy poćwiczyć różne rozwiązania,
inne, nowe elementy naszej gry. Cieszy
nas awans, teraz zobaczymy, co będzie
dalej. Po losowaniu będziemy mądrzejsi.
Pewnie trafimy na zespół znacznie mocniejszy od Greków – mówił po meczu
Mateusz Kornecki.
Te przewidywania na szczęście się nie
sprawdziły. W III rundzie Pucharu EHF
zabrzanie zagrają z Riihimaeki Cocks
z Finlandii. Rywal jest jednym z najsłabszych w grupie. Mogliśmy bowiem

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2016

trafić na doskonale znane nam SKA
Mińsk, ale również wyjątkowo silny SC
Magdeburg, Firsch auf! Goeppingen
czy ABANCA Ademar Leon z Hiszpanii. Pucharowe mecze III rudny czekają nas w drugiej połowie listopada.
Tymczasem 11 października z Górnikiem Zabrze pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec, a wcześniej
zawodnik, Mariusz Jurasik. Na ławce
trenerskiej zastąpił go Ryszard Skutnik.
Nowy szkoleniowiec ma 68 lat.
W przeszłości był zawodnikiem Stali
Mielec, AZS-u Kraków i MKS-u Pałac
Młodzieży Tarnów. Po zakończeniu
kariery zawodniczej został trenerem.
Wpierw prowadził Juvenię Rzeszów,
później kluby w Tunezji i Francji. Po powrocie do Polski pracował w Unii Tarnów, Stali Mielec i Azotach Puławy.
– Gdy grałem przeciwko zabrzańskiej
drużynie, jeszcze jako zawodnik, zawsze
były to ciekawe mecze. Teraz, gdy prowadziłem ostatnio Azoty Puławy, zastrzegłem, że gdy się trafi ciekawa propozycja,
będę mógł odejść. Gdy istotnie nadeszła
taka z Górnika, długo się nie zastanawiałem – przyznaje Ryszard Skutnik. – W tej
drużynie jest potencjał. Są dobrzy bramkarze, skrzydłowi i wytrwałą pracą można będzie tu wiele osiągnąć. Mam swój
styl pracy, który dotąd dawał wyniki, więc
go zastosuję – dodaje. 
WG

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Grecy schodzili na tarczy

sport
Górnik Zabrze w walce o powrót do ekstraklasy radzi sobie coraz lepiej

Stopniowo w górę tabeli

foto: Jerzy Przybysz

Sierpniowa porażka z Zagłębiem Sosnowiec była dość bolesna i trzeba było
wyciągnąć z niej wnioski. Tak się istotnie stało i zabrzanie zaczęli w kolejnych
ośmiu meczach grać na tyle dobrze,
by w najgorszym przypadku dzielić się
punktami z rywalem. Remisami zakończyły się spotkania z Bytovią Bytów, Wigrami Suwałki, Chojniczanką Chojnice
oraz derby z GKS-em Katowice. Zabrzanie pokonali MKS Kluczbork, Olimpię
Grudziądz, Chrobrego Głogów oraz Stomil Olsztyn.
O aktualnych możliwościach Górnika
sporo miał powiedzieć przede wszystkim mecz z aspirującym do awansu
w tym sezonie rozgrywkowym GKS-em
Katowice. Wyjazd zabrzan 23 października do stolicy województwa nie przyniósł im wstydu. Po niezłym spotkaniu

W październiku Górnik pokonał m.in. Stomil Olsztyn

foto: Dariusz Hermiersz

Po niezbyt udanym początku
sezonu Górnik Zabrze nabiera
rozpędu, konsekwentnie pnąc
się w górę tabeli rozgrywek
I ligi. Po 14 kolejkach piłkarze
z Roosevelta znaleźli się na szóstym miejscu, tracąc do strefy
premiowanej awansem tylko
sześć punktów.

Derby z GKS-em Katowice zakończyły się remisem

Górnik Zabrze zremisował z „gieksą”
1:1, a gola dla Trójkolorowych strzelił
David Ledecky, potwierdzając, że drużyna zaczyna naprawdę zgrywać się
w poszczególnych formacjach, a młodzi
zawodnicy, wprowadzani sukcesywnie
do zespołu przez Marcina Brosza, radzą
sobie na boisku coraz śmielej.
– Zmianę polityki kadrowej i transferowej wymusiła na nas przede wszystkim
sytuacja ekonomiczna klubu. Chyba
wszyscy z zadowoleniem obserwujemy
zaangażowanie tych młodych chłopaków, którzy otrzymali wyraźny sygnał, że

jest dla nich miejsce w pierwszym zespole
Górnika. Za nami już debiuty 17-letniego Dariusza Pawłowskiego i 18-letniego
Bartosza Pikula. Coraz lepiej radzi sobie jego rówieśnik Maciej Ambrosiewicz,
który rozgrywa kolejny już pełny ligowy
mecz. Są jeszcze Marcin Urynowicz, Mateusz Kuchta czy Konrad Nowak, niestety dwaj ostatni obecnie kontuzjowani,
ale cierpliwie czekamy na ich powrót na
boisko. Ci chłopcy pokazali, że w niedługim czasie będą stanowić o sile Górnika
– uważa trener Górnika Marcin Brosz.
Swój występ w meczu z GKS-em, mimo
kilku zadrapań, dobrze wspomina Adam
Wolniewicz. – Dobrze się grało w Katowicach, szczególnie przy takim dopingu, jaki
mieliśmy z trybun w tym meczu. Prosimy
kibiców, by w Zabrzu też nas tak mocno
wspierali, bo jest nam to bardzo potrzebne i znacznie lepiej się nam gra, gdy ich
cały czas słyszymy – podkreśla Adam
Wolniewicz.
Do lidera pierwszej ligi, Zagłębia Sosnowiec, Górnik miał po czternastu kolejkach rundy jesiennej dziewięć punktów
straty. To dużo, gdy do zespołu wkrada
się zwątpienie, niemoc i brak chęci walki. Znacznie mniej, gdy na boisku daje
się z siebie wszystko z zamiarem osiągnięcia zamierzonego celu. A takim
nadal pozostaje dla Górnika powrót do
grona najlepszych zespołów w kraju. 
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – smakosz żab, 5 – zdrajca
wśród apostołów, 8 – siostra Balladyny,
9 – strumień powietrza w samochodzie,
10 – do południowego pierwszy dotarł
Amundsen, 11 – absolutna doskonałość,
12 – okres ośmiu dni, 14 – obuwie na plażę, 16 – wstawi ją szklarz, 19 – komenda
dla psa, 21 – obok Marconiego uznawany
za wynalazcę radia, 22 – zakaz wywozu
towarów, 23 – obraduje na Wiejskiej, 24 –
część kościoła, 26 – zabytkowy warszawski cmentarz, 28 – antonim zła, 29 – broń
Wilhelma Tella, 30 – jaglana lub gryczana,
33 – autorka „Dumy i uprzedzenia”, 35 –
burza na morzu, 37 – obrazy w cerkwi, 38
– w magazynku broni palnej, 39 – między
Jowiszem a Uranem, 40 – niejeden bierze udział w regatach, 41 – zasłona, 42 –
krzew o cierpkich owocach.

1

Pionowo: 1 – bez PIN-u nie wyda ci gotówki, 2 – model Seata, 3 – (…) lub […], 4 –
kupisz je w kasie, 5 – koksy lub antonówki,
6 – sposób żywienia, 7 – wyspa należąca
do Tanzanii, 13 – autobus z pantografem,
15 – trawiasta „jadalnia” krów, owiec, 17 –
lalka lub samochodzik, 18 – ukraiński lub
z uszkami, 20 – zwiększane przed metą,
21 – napój z chininą, 25 – ciężarek na szali,
27 – specjalistka od drinków, 30 – gęsty las,
puszcza, 31 – w centrum naszego układu,
32 – świta, poczet, 34 – Ilion, 36 – puls.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Wiele talentu ginie z braku odwagi”, nagrody otrzymują: Manfred Przybyła i Tomasz Steppa
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Dorota Grygiel – poczęstunek w McDonald’s.
Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 25 listopada.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Danuta Rudnicka i Wojciech
Witoń – poczęstunek w McDonald’s, Beata Kurzal – poczęstunek w restauracji
Śląskie Rancho oraz Maria Ślęzak – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki
brzmiało: Amarylis, autorem cytowanego wiersza jest Adam Asnyk, a myśl Dana
Browna brzmi: „Wszyscy boimy się tego, czego nie rozumiemy”.
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znaj-

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

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

Nasze
Zabrze Samorządowe 11/2016
(adres)

duje się prezentowane miejsce. W losowaniu
nagród będą brały udział odpowiedzi, które
dotrą do redakcji do 25 listopada. Nasz adres:
Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia budynek dyrekcji
Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. Jodłowej 59. Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, otrzymuje Natalia Gil, którą
prosimy o kontakt z redakcją do 25 listopada.

ROZRYWKA

Niepewność

3

(fragment)

Centrum handlowe M1

GDy cię nie widzę, nie wzdyChaM, nie płaczę,

ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

Nie trAcę zmysłów, kiEdy cię zobAczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądaM,
Czegoś mI braKnie, kogoś Widzieć żądam;
I tęskniąC sobie zadaję pytanIe:
Czy to jest prZyjaźń? Czy to jest kochanIe?

Z 14 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 25 listopada.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

nad głową górnika,
następstwo winy,
góralskie ognisko,
między filarami mostu,
od poniedziałku do niedzieli,
zakola rzeki,
problemy,
posługuje się językiem migowym.

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 25 listopada.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Wergiliusza, 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 25 listopada.
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Kultura
Za nami XVI Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”

Trzynaście spektakli konkursowych obejrzeli widzowie podczas XVI Festiwalu Dramaturgii
Współczesnej „Rzeczywistość
Przedstawiona”. Nagroda Stanisława Bieniasza trafiła w tym
roku do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. Grand Prix Publiczności
zdobył z kolei spektakl „Gdy
przyjdzie sen” zaprezentowany przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze.
Jarosław Karpuk otrzymał nagrodę na rolę w spektaklu „Ciało moje”

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

– Intencją naszego festiwalu było to, żeby
umożliwić widzom zapoznanie się z tym,
co teatr ma najistotniejszego do powiedzenia na temat świata, w którym żyjemy, który nas otacza. I tego najbliższego,
i tego bardziej odległego, który nas cieszy, ale i niepokoi, wzbudza lęki. Myślę,

Przedstawienie „Garnitur prezydenta”

że o tym wszystkim nasz festiwal w tym
roku mówił – podkreśla Jerzy Makselon,
dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu.
W skład festiwalowego jury weszli
w tym roku: Zenon Butkiewicz, Lech Raczak oraz Ingmar Villqist. Jury pierwsze
miejsce przyznało reżyserowi i zespołowi aktorskiemu Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku
za spektakl „Biała siła, czarna pamięć”.
Inspiracją dla jego twórców był zbiór
reportaży Marcina Kąckiego „Białystok. Biała siła, czarna pamięć”. Drugą
nagrodę otrzymał Lubuski Teatr w Zielonej Górze za spektakl „Gdy przyjdzie
sen”. To samo przedstawienie zdobyło
również festiwalowe Grand Prix, czyli
nagrodę publiczności.
– Bardzo się cieszę, bo to jest nagroda dla
całej naszej ekipy artystycznej. Jesteśmy
małym teatrem z małymi pieniędzmi, ale
z dużą wyobraźnią i państwo potwierdzili to, że jest sens robić teatr daleko od
stolicy – podkreślał Robert Czechow-

ski, dyrektor zielonogórskiego teatru.
Podczas tegorocznej edycji festiwalu
nie zabrakło zabrzańskich akcentów.
Imprezę zainaugurował premierowy
pokaz spektaklu „Garnitur prezydenta”.
Z kolei Jarosław Karpuk otrzymał nagrodę za rolę w spektaklu „Ciało moje”. – Na
moją nagrodę tak naprawdę pracowali
moi koledzy, dlatego ja zwykle w takich
sytuacjach niezręcznie się czuję. Oczywiście, przyjmuję to wyróżnienie z wielkim
sercem i bardzo cieszę się z niego, ale
podkreślam, ta nagroda to zasługa całego zespołu – zaznacza Jarosław Karpuk.
Festiwalowi tradycyjnie towarzyszył
szereg imprez o charakterze edukacyjnym, m.in. warsztaty aktorskie, spotkania autorskie oraz prezentacje polskiego dramatu współczesnego przez
młodzieżowe grupy teatralne. Publiczność miała także okazję zobaczyć spektakl pozakonkursowy „Yellow Days”
artystów z Gruzji. 
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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

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Współczesny świat na scenie
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