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Panowie, pamiętajcie o Dniu Kobiet!
Wszystkim Paniom, nie tylko 8 marca, życzymy
jak najwięcej powodów do uśmiechu.

MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE
ZJAZDOWYM I BIEGOWYM
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
Finał programu „Aktywne Zabrze”
 NARCIARSTWO ZJAZDOWE – BRENNA WĘGIERSKI – 9 MARCA – GODZ. 09.00
 NARCIARSTWO BIEGOWE – ISTEBNA KUBALONKA – 10 MARCA – Godz. 09.00
W obu konkurencjach organizator przygotował 18 kategorii wiekowych
z podziałem na kobiety i mężczyzn.
1 Kobiety do 2006
2 Mężczyźni do 2006
3 Kobiety 2005 – 2003
4 Mężczyźni 2003 – 2003
5 Kobiety 2002 – 2000

K AT E G O R I E
6 Mężczyźni 2002 – 2000
7 Kobiety 1999 – 1997
8 Mężczyźni 1999 – 1997
9 Kobiety 1996 – 1994

10 Mężczyźni 1996 – 1994
11 Kobiety 1993 – 1982
12 Mężczyźni 1993 – 1982
13 Kobiety 1981 – 1970

14 Mężczyźni 1981 – 1970
15 Kobiety 1969 – 1958
16 Mężczyźni 1969 – 1958
17 Kobiety 1957+
18 Mężczyźni 1957+

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.
Nagrodą główną jest weekend w Zakopanem dla 4-osobowej rodziny

Zgłoszenia przyjmuje Punkt Informacji o Mieście
ul. Powstańców 2/1 do 7 marca 2013 pod nr. tel. 32 2717276
Kategorie od 1 do 10 wpisowe 10zł, 11 do 18 wpisowe 20zł
Zapisy w dniu imprezy w biurze zawodów od godz. 8.30 do 9.15
(9.15 ostatecznie zamknięta lista) wpisowe 50zł
Nasze
Zabrze Samorządowe
3/2013
2Więcej
informacji
na: facebook.com/aktywnezabrze
oraz www.aktywnezabrze.pl

na dobry początek
Działalność Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości nabiera rozmachu

Przedsiębiorcy nie stracą czasu
Osoby, które chcą założyć w Zabrzu działalność gospodarczą lub
już prowadzą swój biznes, nie
muszą tracić czasu na bieganie
po mieście od okienka do okienka. Wszystkie formalności załatwią w jednym miejscu. Od lutego
w Zabrzańskim Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości swoich przedstawicieli mają Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbo-

foto: Igor Cieślicki

– To z pewnością ułatwi życie przedsiębiorcom, ponieważ pozwoli im zaoszczędzić sporo czasu. Formalności związane
z założeniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej mogą teraz załatwić w jednym miejscu bez zbędnego biegania po
mieście – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Jeśli miasto ma się
rozwijać, musi stworzyć przedsiębiorcom
jak najlepsze warunki do działania. Dlatego zagospodarowujemy kolejne obszary
w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.

Jedno z nowo utworzonych stanowisk

W styczniu pozyskaliśmy prawie 11 milionów złotych unijnego dofinansowania na
kompleksowe uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Handlowej. Stworzenie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości to kolejna inicjatywa podjęta z myślą
o inwestorach – dodaje pani prezydent.
Od połowy lutego w siedzibie ZCRP swoje stanowiska mają Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy oraz

foto: Igor Cieślicki

wy oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Umowa została podpisana w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Urząd Skarbowy w Zabrzu. To efekt umowy podpisanej przez te instytucje z gminą.
– Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z pewnością przysporzy wiele
dobrego, ponieważ nasi klienci będą mogli
w jednym miejscu załatwić od razu również
inne sprawy. To z pewnością zaowocuje rozwojem przedsiębiorczości – uważa Alina Dudek, dyrektor zabrzańskiego oddziału ZUS.
Podobnego zdania jest Alina Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. – Rozwój przedsiębiorczości przekłada się z kolei na wzrost liczby miejsc
pracy – podkreśla Alina Nowak. – Osoby
odwiedzające nasze stanowisko w Centrum będą mogły skorzystać z pełnej gamy
usług PUP skierowanych do przedsiębiorców. Mam nadzieję, że trafią do nas
osoby, z którymi do tej pory nie mieliśmy
jeszcze okazji współpracować – dodaje.
Beata Kwiatkowska, I zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu, podkreśla, że stanowisko jej instytucji będzie
nie tylko miejscem, gdzie można np. złożyć konieczne w prowadzeniu działalności gospodarczej dokumenty. Mają
tu być promowane nowości, do których
należy np. możliwość zakładania tzw.
profili zaufanych. Umożliwiają one załatwienie wielu spraw bez konieczności
osobistego stawiennictwa w urzędzie.
Powstanie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości bardzo chwalą
instytucje związane na co dzień z biznesem. – To już kolejna w Zabrzu inicjatywa

Dyżury pracowników:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
poniedziałek: godz. 7.30-17
wtorek-piątek: godz. 7.30-15.30
Powiatowy Urząd Pracy
poniedziałek: godz. 9-17
wtorek-piątek: godz. 7.30-15.30
Urząd Skarbowy
poniedziałek, środa i czwartek:
godz. 11-15

skierowana do przedsiębiorców. Cieszę się,
że zabrzański samorząd jest tak otwarty
na potrzeby w tym zakresie – podkreśla
Aleksandra Wanat z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W podobnym tonie wypowiadali się również uczestniczący
w podpisaniu lutowej umowy Ewa Pytasz,
dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki,
Małgorzata Sołtyńska-Rąb z Biura Karier
Studenckich Politechniki Śląskiej i Ryszard
Genge z Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców.
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ma swoją siedzibę w budynku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ul.
Miarki. Docelowo zostanie przeniesione do
pomieszczeń po sklepie „Komfort” przy ul.
Powstańców Śląskich.
GOR
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Po raz pierwszy zabrzanie wybiorą
swoich przedstawicieli aż do osiemnastu rad dzielnic

W numerze:

Już 17 marca
wybory do rad dzielnic

Na dobry początek
Przedsiębiorcy nie stracą czasu

s.3

Wokół nas
Już 17 marca wybory do rad dzielnic

s. 4-5

Razem zatroszczą się
o przemysłowe dziedzictwo

s. 6

Łódź zakotwiczyła w basenie

s. 7

Więcej pieniędzy w portfelu,
mniej zanieczyszczeń w powietrzu

s. 8-9

Swoich przedstawicieli do osiemnastu rad dzielnic wybiorą 17 mar-

W podziękowaniu...

s. 10

Cieplej, ładniej, oszczędniej

s. 11

Czynił możliwe z niemożliwego

s. 12

Północ rady będą 21-osobowe, w pozostałych dzielnicach – 15-oso-

Licytacje dla serca

s. 12

bowe. Po raz pierwszy swoją radę wybiorą mieszkańcy Zandki, która

Dziękujemy za osiem lat pontyfikatu

s. 13

niedawno została wyodrębniona jako osobna dzielnica.

Urodziny z Misiem i Tygryskiem w tle

s. 14

Mali artyści na scenie

s. 14

Damskie spojrzenie na 8 marca

s. 15

Coraz bezpieczniej (nie tylko) na drogach

ca mieszkańcy Zabrza. W dzielnicach Centrum Południe i Centrum

s. 16-17

Współpraca kluczem do sukcesu

s. 17

Chcemy poszerzyć dostęp do 200 zawodów

s. 19

Sztuka jak lekarstwo

s. 19

Szkoda, że już po feriach...

s. 20

Ludzie pełni pasji

s. 21

Lekcja historii
Pasja z nutami w tle

s. 22-23

Drzewa trochę podrosły...

s. 23

Felieton
Atrakcje bez konkurencji

s. 24

Sport
Górnik walczy o 15. gwiazdkę

s. 25

Jak wymarzył, tak... zrobił

s. 26

Koncertowe popisy w bramce

s. 27

Trampkarze z pucharem

s. 27

Rozrywka

s. 28-29

Kultura
Scena pełna atrakcji

s. 30

Oglądaj
na nowym
kanale

140
w sieci Vectra
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Do głosowania w zbliżających się wyborach uprawnionych jest ponad 140 tysięcy zabrzan. Głosować będziemy w kilkudziesięciu
obwodach obejmują-

cych do sześciu tysięcy mieszkańców.
Wybierzemy przedstawicieli do 18 rad
w dzielnicach: Biskupice, Centrum Południe, Centrum Północ, Grzybowice, Guido, Helenka, Kończyce, Maciejów, Makoszowy, Mikulczyce, osiedle Kopernika,
osiedle Młodego Górnika, osiedle Kotarbińskiego, Pawłów, Rokitnica,
Zaborze
Południe,
Zaborze

wokół nas
tylu kandydatów, ile osób liczy rada w danej dzielnicy. Jeśli zaznaczymy więcej, głos
będzie nieważny. Tak samo będzie w przypadku, gdy nie zaznaczymy żadnego kandydata – tłumaczy Aleksandra Jurecka, pełnomocnik ds. wyborów. Do wzięcia udziału
w wyborach nie uprawnia zameldowanie
w Zabrzu na pobyt czasowy.
Wiadomo już, że najbardziej zacięta rywalizacja o miejsce w radzie dzielnicy będzie
się toczyć w Rokitnicy i na osiedlu Kotarbińskiego. W obu dzielnicach zgłosiło się
po około 40 kandydatów, a to oznacza, że
o każdy z piętnastu mandatów będą rywalizowały prawie trzy osoby.
– Radni pełnią swoją funkcję społecznie. Nie
otrzymują wynagrodzenia, ale mają realny
wpływ między innymi na podejmowane
w ich dzielnicy inwestycje. Mogą brać udział
w konkursach inicjatyw i zdobywać dofinansowanie dla projektów pozwalających

Zachęcam do głosowania
Małgorzata
Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza

– Przed nami bardzo
ważny dla mieszkańców Zabrza dzień – wybory do rad
dzielnic. Zachęcam wszystkich zabrzan do głosowania. Istotne jest, by
do rad dzielnic dostały się osoby prężne i dobrze zorientowane w lokalnych
potrzebach. Dzięki temu do prezydenta miasta i radnych szybciej mogą
docierać informacje dotyczące spraw,
którymi żyją mieszkańcy danej dzielnicy. Zapraszam na wybory!
Północ, Zandka. W tej ostatniej dzielnicy
samodzielna rada zostanie wyłoniona po
raz pierwszy.
– Głosujemy, stawiając znak „X” w pustym
kwadracie umieszczonym przy nazwisku
wybranego
kandydata.
Można zaznaczyć maksymaln i e

Godziny głosowania

8.00-17.00

Sprawdź, gdzie głosować!
Granice obwodów głosowania i siedziby lokali wyborczych w wyborach do
rad dzielnic różnią się od znanych np.
z wyborów do parlamentu.
Szczegółowe informacje dotyczące
poszczególnych obwodów można znaleźć w obwieszczeniu
Miejskiej Komisji Wyborczej
oraz na stronie internetowej
www.um.zabrze.pl

Ważna lekcja demokracji
Marian Czochara,
przewodniczący
Rady Miasta Zabrze
– Rady dzielnic są
niezwykle istotnym
elementem samorządności. Jeżeli
przywiązujesz wagę do tego, co dzieje się w Twoim najbliższym otoczeniu, i chcesz mieć wpływ na kierunki
rozwoju Twojej dzielnicy, zagłosuj
w zbliżających się wyborach i wybierz swoich przedstawicieli do rady
dzielnicy. Przed nami ważna lekcja
demokracji. Skorzystajmy z możliwości, jakie ona daje.
wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – zwraca uwagę Aleksandra Jurecka.
Szczegółowe informacje na temat wyborów do rad dzielnic można znaleźć m.in.
na stronie internetowej www.um.zabrze.pl
w zakładce „Dla mieszkańców” i następnie
„Wybory do rad dzielnic 2013”.
Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
mogą skorzystać z możliwości przewiezienia do lokali wyborczych w godzinach od 10
do 16. Zainteresowani wyborcy proszeni są
o kontakt telefoniczny pod numerem 32 3733-425 lub 32 37-33-335.
GOR

Masz wątpli
Zadzwoń i wości?
zap
32 37-33-4 ytaj!
lub 32 37-3 08
3-425

foto: Teresa Makar
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foto: Igor Cieślicki

W kwietniu Muzeum Górnictwa Węglowego i kopalnia „Guido” stworzą jedną instytucję

Dyrektorzy Marek Dmitriew (z lewej) i Bartłomiej Szewczyk w jednej z muzealnych sal

Razem zatroszczą się
o przemysłowe dziedzictwo
Wspólna strategia rozwoju, promocja i wyeliminowanie wzajemnej
konkurencji – to główne korzyści
płynące z połączenia Muzeum Górnictwa Węglowego i Zabytkowej
Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”. Nowa instytucja zacznie formalnie działać od 2 kwietnia.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Zabrzańskie obiekty położone na szlaku turystyki przemysłowej są absolutnymi perełkami w Europie. Dzięki połączeniu obu instytucji nikt nie straci, natomiast dużo zyskamy

– mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Wymiernym przykładem tego są
już na przykład budynek Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej przy ulicy Miarki czy też
wyremontowany gruntownie budynek kopalni „Guido” przy ulicy Jodłowej – dodaje.
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”,
podkreśla, że korzyści z połączenia dwóch
placówek zajmujących się w mieście podobną tematyką są oczywiste. – Teraz
jedna instytucja będzie zarządzać całą
infrastrukturą wchodzącą w skład naszego dziedzictwa przemysłowego. Wspólne
będą promocja, bilet i oferta turystyczna.
Wyeliminuje to wzajemną konkurencję.

Połączenie daje możliwość wypracowania
wspólnej strategii rozwoju oraz wspólnego
starania się o środki zewnętrzne – dodaje.
Przymiarki do połączenia obu instytucji
trwały już od dawna. Plany trzeba było
jednak odłożyć na później ze względu na
przeszkody natury formalnej. Pomysł odżył
po zmianie przepisów. Jednak i teraz etap
formalnoprawny okazał się najbardziej
czasochłonny. – Zabrzańskie połączenie
jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce i można powiedzieć, że zatwierdzająca
projekt Rada do spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ćwiczyła” na nas nowe rozwiązania –
uśmiecha się dyrektor Bartłomiej Szewczyk.
Jeszcze w marcu zabrzańska Rada Miasta oraz Sejmik Województwa Śląskiego
mają przyjąć uchwały zatwierdzające statut nowej instytucji. Połączenie wiązało
się również z rozwiązaniem kwestii dotyczących majątku i kadry obu placówek.
– To ogrom pracy do wykonania, ale przekształcenia postępują wzorcowo – zaznacza prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Marek Dmitriew, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego, zwraca uwagę, że
w wyniku połączenia nikt z pracowników
obu placówek nie straci pracy. – W nowej
instytucji funkcjonować będą piony muzealny, górniczy, promocji i administracji. Organem wiodącym będzie gmina,
a współwłaścicielem województwo śląskie – mówi dyrektor Marek Dmitriew.
Nowa instytucja będzie funkcjonować pod
nazwą Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. Zgodnie z umową podpisaną przez
prezydent Zabrza i marszałka województwa
śląskiego, placówka będzie otrzymywać dotację na działalność w proporcjach: 51 procent z budżetu miasta, a 49 procent z budżetu województwa. W tym roku kwoty te
zostały określone odpowiednio na poziomie
3,26 mln zł i 3,13 mln zł. 
GOR

Podwieszana kolejka to jedna z atrakcji kopalni „Guido”

6

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2013

Zbiory Muzeum Górnictwa Węglowego to ponad 32 tys. eksponatów

wokół nas
Pełną parą idą prace w kopalni „Guido” i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Łódź zakotwiczyła w basenie
Sala kinowa z widownią dla stu
osób oraz podziemna kawiarnia
już niebawem otworzą podwoje
w kopalni „Guido”. Pełną parą idą
również prace w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Tymczasem od lutego specjalistycznym
zabiegom konserwatorskim poddawana jest zabytkowa łódź, którą odkryto podczas udrażniania

Wizualizacja podziemnej sali kinowej

Do basenu trafią także mniejsze elementy
odkryte podczas rewitalizacji sztolni. Są to
m.in. drewniane koryta odzyskane z przekopu od strony szybu „Carnall”, datowane na lata 40. XIX wieku. Służyły one do
odprowadzania wody, która spływała do

Zabytkowa łódź przechodzi „kurację odmładzającą” w specjalnie przygotowanym basenie

sztolni. – Wykorzystywano je dlatego, że
roboty górnicze prowadzone poniżej jej poziomu powodowały spękania spągu i woda
znajdująca się w sztolni uciekała z powrotem do wyrobisk. Koryta zamontowane
były na długości około 600 metrów. Część
z nich zostanie zdemontowana i poddana konserwacji – wyjaśnia Tomasz Bugaj.
Tymczasem prace związane z udrażnianiem
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej idą
pełną parą. Robotnikom usuwającym muł
od strony wylotu przy ul. Miarki udało się
już pokonać około 1,2 km wyrobiska. Z kolei od strony ul. Sienkiewicza rozpoczęły
się prace w jednej z największych atrakcji
sztolni, czyli znakomicie zachowanym chodniku wykutym w pokładzie węgla. Wyrobisko to jest zabezpieczane zgodnie z wytycznymi Głównego Instytutu Górnictwa.
Ze względu na specyfikę prac rewitalizacyjnych w sztolni, nie ma możliwości wykorzystania maszyn górniczych. Większość prac
prowadzonych jest z wykorzystaniem łopat,
taczek i siły ludzkich ramion. Jedynie firmie
prowadzącej roboty od strony szybu „Carnall” udało się wykorzystać zmechanizowany przenośnik, który ułatwia transport urobku na odcinku kilkunastu metrów wprost
na podszybie, skąd specjalnym kubłem
transportowany jest on na powierzchnię.
Intensywne prace rewitalizacyjne trwają
również na poziomie 320 kopalni „Guido”.
W usytuowanej tu Komorze Badawczej nr 8
powstała unikalna sala koncertowa, której
znakomitą akustykę możemy podziwiać od

kilku miesięcy. Teraz nowe oblicze zyskują
położone nieopodal Hala Pomp, Komora
Kompresorów i Warsztat Mechaniczny. – Te
zaaranżowane w oryginalnym, kopalnianym
stylu obiekty stworzą warunki do organizowania jeszcze ciekawszych wydarzeń,
poczynając od konferencji, szkoleń i prezentacji, a na seansach kinowych i imprezach
muzycznych kończąc – zapowiada Tomasz
Masoń z kopalni „Guido”. Gości zapraszać
będzie również podziemna kawiarnia. GOR

foto: ZKWK „Guido”

foto: ZKWK „Guido”

Ważąca około pół tony i mierząca 4,6 metra
długości łódź to największy eksponat, jaki
do tej pory odnaleziono podczas udrażniania zabrzańskiego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Spoczywający
przez dziesiątki lat w mule zabytek opuścił
w lutym podziemia, by zyskać nowe życie.
– Zaraz po wydobyciu ze sztolni łódź została
umieszczona w specjalnie przygotowanym
basenie, który posłuży do jej konserwacji.
Stuletnie drewno bez wilgoci mogłoby ulec
zniszczeniu, dlatego łódź, zgodnie z zaleceniami konserwatorów z Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku, ponownie
spoczęła pod powierzchnią wody – tłumaczy Tomasz Bugaj z Zabytkowej Kopalni
Węgla Kamiennego „Guido”.

foto: ZKWK „Guido”

podziemnego wyrobiska.

Łódź opuściła wyrobisko na lawecie
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Już 736 rodzin skorzystało z dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Więcej pieniędzy w portfelu, mni
Na dofinansowanie w wysokości
nawet 80 procent poniesionych
kosztów mogą liczyć właściciele
domów jednorodzinnych, którzy
zdecydują się na wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne i ekologiczne instalacje.
Prowadzony od kilku lat przez
zabrzański

samorząd

Program

Ograniczania Niskiej Emisji nafoto: Igor Cieślicki

brał rozmachu dzięki pozyskaniu
wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– To bardzo dobry, wręcz rewelacyjny program, którego inne miasta mogą Zabrzu pozazdrościć – przekonuje Krzysztof Sztymelski, jeden z kilkuset mieszkańców Zabrza,
którzy skorzystali już z dofinansowania. W
swoim domu pan Krzysztof stary piec centralnego ogrzewania zastąpił gazowym,
nowego typu. Zamontował też instalację
solarną oraz ocieplił ściany i stropodach.
– Zmiana jest gigantyczna. We wszystkich
pomieszczeniach mamy równą temperaturę, a rachunki za gaz spadły nam o połowę.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu inwestycja zwróci się maksymalnie po pięciu
latach. Bez dotacji trwałoby to ponad dwa-

Krzysztof Sztymelski pokazuje nowe wyposażenie kotłowni w swoim domu

dzieścia lat. Taki program to jedyny skuteczny sposób, by zachęcić ludzi do dbania
o środowisko – uważa Krzysztof Sztymelski.
Podobnego zdania jest Danuta Hilse, która
również postawiła na wykorzystanie energii
ze źródeł odnawialnych. Na dachu jej domu
zamontowany jest niewielki wiatrak oraz dwa
moduły, z których jeden wykorzystywany
jest do podgrzewania wody, a drugi do przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.
– Z ochroną środowiska i ekologią jestem
związana od lat, a Program Ograniczania
Niskiej Emisji zdopingował mnie do jeszcze
bardziej intensywnego działania w tym zakresie. Ten projekt nie tylko zapewnia do-

Warto wiedzieć!
Zakres prac dofinansowanych przez
WFOŚiGW w Katowicach w ramach
PONE:
– wymiana starych kotłów węglowych na
nowe gazowe, węglowe, olejowe lub na
biomasę
– wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii (kolektory słoneczne, pompa ciepła)
– termoizolacja budynków (ścian, stropów, dachów)

PROGRAM W LICZBACH
I etap (wrzesień 2009-październik 2010)

II etap (maj-listopad 2011)

III etap (sierpień-grudzień 2012)

IV etap *

środki własne mieszkańców

2,4 mln zł

2,5 mln zł

2,8 mln zł

2,7 mln zł

dofinansowanie WFOŚiGW

3,8 mln zł

4,7 mln zł

3,8 mln zł

4 mln zł

zmodernizowane kotłownie

113

130

123

120

instalacje solarne

126

132

120

117

budynki z ocieplonymi ścianami

86

100

85

75

budynki z docieplonymi stropami lub dachami

60

105

86

74

budynki z wymienionymi oknami

61

85

75

60

* zaplanowany na 2013 r.
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niej zanieczyszczeń w powietrzu

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

finansowanie inwestycji, ale też wspomaga
proces myślenia, by budynek był maksymalnie ekologiczny – uśmiecha się pani Danuta.
Zabrzański Program Ograniczania Niskiej Emisji został opracowany pod koniec 2008 r. – Wstępnie założono, że będzie on realizowany przez trzy lata, ale ze
względu na bardzo duże zainteresowanie
mieszkańców został przedłużony. Do końca grudnia 2012 roku mieszkańcy złożyli
1529 wniosków w sprawie dofinansowania
– wylicza Olga Klemczak z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Program zakłada wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na
kotły efektywne i ekologiczne.

Danuta Hilse energię czerpie m.in. z wiatru

W ramach projektu możliwe jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich
jak energia słoneczna. Modernizacje prowadzone w ramach programu obejmują
docieplenie budynku oraz wymianę stolarki
okiennej. Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 procent poniesionych kosztów. Nie może ono jednak
przekroczyć maksymalnych kwot określonych w regulaminie programu. W ubiegłym
roku wynosiły one 6,4 tys. zł w przypadku
modernizacji kotłowni, 8 tys. zł –
montażu kolektorów słonecznych, 9,6 tys. zł – wymiany
okien, 10,7 tys. zł – ocieplenia ścian i 6,4 tys.
zł – ocieplenia dachu.
Prowadzone w ramach programu modernizacje wiążą się
z korzyściami nie tylko
dla mieszkańców. Zyskuje również środowisko,
ponieważ do atmosfery trafia
o wiele mniej groźnych związków
chemicznych. A dzięki uzyskanemu efektowi
ekologicznemu pożyczki z WFOŚiGW podlegają częściowemu umorzeniu. – W przypadku pierwszego etapu programu pożyczka
została umorzona prawie w połowie, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na inne proekologiczne
inwestycje w mieście – podsumowuje Olga
Klemczak. 

GOR

Groźna niska emisja
W województwie śląskim w sezonie grzewczym, podczas niekorzystnych warunków meteorologicznych związanych z bezwietrzną pogodą i brakiem opadów atmosferycznych, stężenia pyłu zawieszonego przekraczają dopuszczalną normę
dobową nawet kilkukrotnie. W skrajnych przypadkach przekroczenia dochodzą do
1000 procent wartości dopuszczalnej.
Tak duże zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym jest szczególnie zauważane
podczas niskich temperatur powietrza. W takich przypadkach intensywność spalania
paliwa stałego wzrasta zwłaszcza w obiektach o niekorzystnych parametrach energetycznych. Prowadzi to do emisji dodatkowych zanieczyszczeń.
Problem nie dotyczy tylko dużych, zwartych aglomeracji miejskich. Tak samo niekorzystna, a czasem nawet gorsza, jest jakość powietrza w strefach pozamiejskich, gdzie mamy
do czynienia z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Spalanie węgla, często bardzo
złej jakości (nierzadko z domieszką odpadów komunalnych), w starych piecach grzewczych powoduje uwalnianie do otoczenia szeregu różnych substancji chemicznych.

Warto skorzystać!
Rozmowa z Olgą
Klemczak
z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać
z dofinansowania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji?
– Przede wszystkim trzeba być właścicielem domku jednorodzinnego.
Następnie należy wypełnić formularz,
który dostępny jest między innymi na
stronie internetowej www.um.zabrze.
pl w zakładce „Dla mieszkańców”
i „Ekologia”. Wniosek należy złożyć
w naszym wydziale i potem trzeba się
niestety uzbroić w cierpliwość, ponieważ ze względu na ogromne zainteresowanie okres realizacji wniosków
waha się od półtora do dwóch lat.
Ale opłaca się poczekać?
– Zdecydowanie tak! Oferowane
w Zabrzu dofinansowanie osiąga poziom 80 procent. W innych miastach
wynosi ono z reguły 50-70 procent.
Kiedy ruszy kolejny etap PONE?
– Jesienią ubiegłego roku Zabrze
złożyło do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie czwartego etapu programu. Jego wartość przekracza
6,6 mln zł, z czego prawie 4 mln
zł stanowić ma pożyczka z Funduszu. Po pozytywnym rozpatrzeniu
tego wniosku zakładamy, że kolejny
etap PONE będzie mógł ruszyć
w kwietniu. Rozmawiał: Igor Cieślicki
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Komisja Budżetu i Inwestycji
7.03. godz. 16.00 – nakłady na bezpieczeństwo (lata 2012-2013) z uwzględnieniem
służb mundurowych i monitoringu.
14.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
11.03. godz. 16.00 – informacje dotyczące
„Akcji zima”. Realizacja zadań przez gminny fundusz ochrony środowiska – informacje dotyczące wykonania za rok 2012
i zamierzenia na rok 2013, plan akustyczny
miasta, zamierzenia w celu poprawy uciążliwości.
14.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
13.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.03. godz. 16.00 – zainicjowanie działań
na rzecz powstania dokumentu „Strategia
rozwoju kultury w Zabrzu na lata 20142020”.
Komisja Oświaty i Wychowania
13.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.03. godz. 18.00 – dostosowanie sieci
szkół i przedszkoli do przewidywanych
zmian demograficznych. Wstępna analiza
zadań naborowych na rok 2013/2014.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
11.03. godz. 16.00 – działalność KZK GOP –
stan aktualny, Śląska Karta Usług Publicznych, działalność Spółki Tramwaje Śląskie.
14.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
13.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.03. godz. 16.00 – stan bezpieczeństwa
na miejskich obiektach sportowych i rekreacyjnych: orliki i boiska szkolne, hala
MOSiR-u i inne sale gimnastyczne, Kąpielisko Leśne MOSiR-u i Miejski Zakład Kąpielowy.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
13.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.03. godz. 16.00 – stan bezpieczeństwa
na miejskich obiektach sportowych i rekreacyjnych: orliki i boiska szkolne, hala MOSiR-u i inne sale gimnastyczne, Kąpielisko
Leśne MOSiR-u i Miejski Zakład Kąpielowy.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
7.03. godz. 18.00 – sprawozdanie z działalności MOPR oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
oraz innych programów realizowanych
w 2012 r.
14.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
14.03. godz. 1400 – kontrola wybranych jednostek organizacyjnych Zabrza za 2012 r.
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Za nami XXXIV sesja Rady Miasta Zabrze

W podziękowaniu...
Po siedemnastu latach pełnej zaangażowania i poświęcenia pracy
z pełnionej funkcji zrezygnowała
dr Bogumiła Szymczyk. O swojej
decyzji poinformowała podczas
lutowej sesji Rady Miasta, tuż
po złożeniu corocznego sprawozdania z działalności Zespołu ds.
Promocji Zdrowia przy Urzędzie
Miejskim w Zabrzu.
Dr Bogumiła Szymczyk była przewodniczącą Zespołu od momentu jego utworzenia
w 1996 r. Z ogromnym zaangażowaniem
włączała się w prowadzone na przestrzeni
lat działania związane z edukacją prozdrowotną mieszkańców Zabrza, organizowała
badania profilaktyczne. Szczególnie aktywna była w podejmowaniu inicjatyw skierowanych do młodzieży szkolnej. Mieszkańcy
dobrze pamiętają determinację, z jaką walczyła o wycofanie ze sklepików szkolnych
niezdrowej żywności. Kierowany przez dr
Szymczyk Zespół konsekwentnie zwracał
też uwagę na problemy emerytów, organizował liczne wykłady i seminaria na tematy
zdrowotne.
Trzy lata temu dr Bogumiła Szymczyk odebrała prestiżowe wyróżnienie św. Kamila.
Otrzymują je co roku instytucje i osoby,
które za sprawą swej działalności społecznej na rzecz Zabrza i jego mieszkańców
przyczyniają się do rozwoju miasta. Podczas sesji dr Bogumiła Szymczyk odebrała
podziękowania i kwiaty z rąk przewodniczącego Rady Miasta Mariana Czochary i wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego.
– Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa
i współpracę przez te kilkanaście lat. Teraz
przyszła pora na moich następców – mówiła
wzruszona dr Bogumiła Szymczyk.

Usłyszane na sesji:
– Panie radny, czas!
– To ja jeszcze od Jarka wezmę dwie
minuty i już kończę.
– Ja nie siedzę, bo nie mam gdzie,
ale pan radny ma gdzie siedzieć.
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Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

Dr Bogumiła Szymczyk

Lutowe obrady zostały zdominowane przez
kwestie związane ze zbliżającymi się wyborami do rad dzielnic oraz nową edycją
konkursu na inicjatywy rad dzielnic. Radni
wyrazili również zgodę na używanie herbu
miasta w wydawnictwach przygotowywanych przez zabrzański oddział Polskiego
Związku Filatelistów. Zdecydowali także
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu Lasu Rokitnica w rejonie osiedla Gajdzikowe Górki. Przyjęli też uchwałę
określającą zasady zbywania, nabywania
i wykupu obligacji komunalnych, które miasto zamierza wyemitować w 2013 r. GOR

Dyżury radnych
Urząd Miejski
ul. Powstańców Śl. 5-7
pok. 222
pn. 15-16, czw. 10-11

Marzec
4. (pn.) Łukasz Urbańczyk
11. (pn.) Stanisława Mikulak
Rafał Marek
14. (czw.) Anna Solecka-Bacia
21. (czw.) Marianna Kaernbach
25. (pn.) Elżbieta Adach
Łucja Chrzęstek-Bar
28. (czw.) Jan Urban

wokół nas
Wydłuża się lista szkół i przedszkoli odnowionych w ramach programu termomodernizacji

Cieplej, ładniej, oszczędniej
Zabrzańskie

Centrum

Kształ-

cenia Ogólnego i Zawodowego
oraz Przedszkole nr 46 to kolejne placówki, które w ostatnich
tygodniach pokazały swoje nowe
oblicze. Dzięki przeprowadzonej
termomodernizacji budynki zyfoto: Igor Cieślicki

skały estetyczną elewację i nowoczesne instalacje centralnego
ogrzewania. A to przekłada się na
spore oszczędności.

Odnowiony gmach Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

zostały docieplone. Wokół budynku wykonano nową izolację. Dotychczasową instalację centralnego ogrzewania zastąpił nowy
system, którego sercem jest zlokalizowana
na najniższej kondygnacji wymiennikownia
ciepła.
– Komfort jest teraz nieporównywalny.
W całym budynku jest równa temperatura, nie ma miejsc, które byłyby niedogrzane. Nie musimy się też obawiać awarii –
podkreśla Marzena Wiercigroch, dyrektor
ZCKOiZ. Zgodnie z przeprowadzonym audytem, koszty ogrzewania szkoły powinny
spaść teraz o jedną czwartą.
W ramach prowadzonego w Zabrzu od kilku lat programu termomodernizacji wyremontowano już około 40 placówek oświatowych. – Ciągle marzymy o piękniejszym
Zabrzu. Jeśli do tych marzeń dokładamy

foto: Igor Cieślicki

Dominikowi i Tomkowi...

...wyremontowane przedszkole bardzo się podoba

determinację i pracę, możemy podziwiać takie efekty, jak tutaj. To efekt wysiłku wielu
osób, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie – podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

Wypięknieją kolejne szkoły

foto: Igor Cieślicki

– W Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej już się zdziwili, że mamy
tak niskie zużycie ciepła – śmieje się Maria Urbańczyk, dyrektor Przedszkola nr
46. W ramach zakończonych właśnie prac
w budynku wymieniono okna i zewnętrzne drzwi. Docieplone zostały ściany i dach
przedszkola. Zmodernizowana została też
instalacja centralnego ogrzewania. Prace
pochłonęły ogółem 600 tys. zł.
– Teraz nasze przedszkole jest super. Bardzo nam się podoba. Fajnie można się tu
bawić – mówią zgodnie pięciolatkowie Dominik i Tomek.
Więcej, bo aż 2,7 mln zł, kosztowała termomodernizacja Zabrzańskiego Centrum
Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy
ul. Piłsudskiego. Tutaj również pojawiły
się nowe okna, a zewnętrzne ściany i dach

Leszek Szczygielski,
naczelnik Wydziału
Inwestycji
i Remontów Urzędu
Miejskiego

– Na termomodernizacje placówek
oświatowych przeznaczono w tegorocznym budżecie Zabrza ponad 9,3
miliona złotych. W tej chwili prace
trwają w Gimnazjum nr 16 przy ulicy
Szenwalda i Szkole Podstawowej nr
43 przy ulicy Buchenwaldczyków. Jesteśmy po ogłoszeniu przetargów na
wykonanie robót w I i II Liceum Ogólnokształcącym, a w kolejce czekają
już Szkoły Podstawowe nr 24 i 10. Tak
szeroki zakres prac możliwy jest w dużej mierze dzięki pozyskiwaniu przez
miasto finansowego wsparcia Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Zgodnie z przyjętym w Zabrzu programem, termomodernizacja
objąć ma wszystkie placówki oświatowe w mieście.

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2013

11

wokół nas
W marcu mija czwarta rocznica śmierci profesora Zbigniewa Religi

Czynił możliwe z niemożliwego

Już cztery lata mijają od śmierci pro-

Dzieło Profesora kontynuowane jest również
w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, która
nosi teraz imię swojego założyciela. Tutaj
trwają intensywne prace nad stworzeniem
m.in. rodziny mechanicznych protez serca
i systemu wspomagania serca dla dzieci. Tu
rozwijają się robotyka medyczna i badania
nad biomateriałami wykorzystywanymi do
tworzenia biologicznych zastawek serca.
– Wciąż nam go brakuje – mówi o profesorze Zbigniewie Relidze dr Jan Sarna, dyrektor FRK. – Szczególnie wtedy,
gdy pojawia się jakiś problem medyczny
związany czy to z komórkami macierzystymi, czy innymi naszymi pracami. Przydałaby się wtedy rada Profesora, jakaś
konsultacja, a tak nie ma jak się odwołać
do jego wiedzy – wzdycha dr Jan Sarna.
Prof. Zbigniew Religa zmarł po ciężkiej chorobie 8 marca 2009 r. Ale wśród nas nadal
żyją setki jego pacjentów, którzy Profesorowi zawdzięczają życie i są świadectwem
jego wielkości. 
WG

fesora Zbigniewa Religi. Ale choć
wybitnego kardiochirurga nie ma
wśród nas, jego dzieło jest wciąż
kontynuowane. Profesor pozostawił
po sobie w polskiej medycynie trwa-

Był prawdziwym wizjonerem, twórcą nowoczesnej kardiochirurgii, pionierem transplantacji serca oraz serca i płuc w Polsce. To,
co dla innych wydawało się niemożliwe, dla
niego było wyzwaniem, które bez wahania
podejmował, by pomóc najciężej chorym.
Tym entuzjazmem zarażał swoich uczniów.
– W tej chwili nie ma zabiegu w kardiochirurgii, którego nie wykonywalibyśmy w Zabrzu
– podkreśla prof. Marian Zembala, dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca i wieloletni
współpracownik prof. Zbigniewa Religi. ŚCCS

foto: UM Zabrze

łą i nieśmiertelną legendę.

Prof. Zbigniew Religa zmarł 8 marca 2009 r.

wzbogaciło się niedawno o nowy pawilon,
a już wkrótce powstanie kolejny, gdzie trafiać będą m.in. chorzy na mukowiscydozę.

Ponad 40 tysięcy złotych zebrano podczas balu charytatywnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Licytacje dla serca
Nowa koszulka Arkadiusza Milika

się zebrać ponad 40 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie
prac nad protezą serca dla dzieci – mówi

z Bayeru Leverkusen i... ekstremal-

foto: UM Zabrze

na przejażdżka czołgiem były największymi hitami licytacji prowadzonych podczas Charytatywne-

FRK – dzieło prof. Zbigniewa Religi

go Balu Karnawałowego na rzecz
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie prac nad

Charytatywny Bal Karnawałowy na rzecz
FRK zorganizowany został już po raz siódmy. W hali „Pogoń” bawili się 9 lutego
lekarze, biznesmeni, przedstawiciele samorządu, ludzie kultury i nauki. O oprawę
muzyczną zadbał zespół „Orkiestra męska”. Taneczne przeboje serwował również
DJ. – Tradycją balu stała się już aukcja charytatywna dzieł sztuki oraz przedmiotów
ofiarowanych przez znane osobistości.
Podczas tegorocznych licytacji udało nam
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protezą serca dla dzieci.

Pod młotek poszła m.in. koszulka Milika

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2013

dr Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
Najwięcej emocji wywołała wystawiona na aukcję przejażdżka czołgiem. To
właśnie o możliwość skorzystania z tej
atrakcji uczestnicy licytacji stoczyli największy bój. Pancerna nagroda została
ostatecznie sprzedana za 8,1 tys. zł. Najdroższy zlicytowany obraz, „Ostoja” autorstwa Ivana Kulika, osiągnął cenę 6 tys. zł.
Sporą niespodzianką była możliwość wylicytowania nowej koszulki klubowej Arkadiusza Milika, który z Górnika Zabrze
przeszedł niedawno do Bayeru Leverkusen.
Dodatkową atrakcją był złożony na niej autograf piłkarza. Koszulka została sprzedana za 2,3 tys. zł. 

GOR
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Nieoczekiwanie papież Benedykt XVI podjął w lutym decyzję o abdykacji

Dziękujemy za osiem lat pontyfikatu
Ta decyzja była zaskoczeniem dla

foto: Kancelaria Prezydenta RP

na głęboką modlitwą. Ustępując, Benedykt XVI będzie nadal obecny w Kościele,
całego katolickiego świata! Papież
będzie wspierał go, towarzyszył modlitwą
Benedykt XVI, następca naszego
i cierpieniem. Nam, wiernym, pozostaje
uszanować tę decyzję i modlić się o godOjca Świętego i wielki orędownik
nego następcę – mówi ks. Józef Dorosz.
wyniesienia go na ołtarze, zrezygnoW podobnym tonie wypowiada się ks. Waldemar Packner. – Słuchając słów Ojca Świętewał z piastowanego urzędu. Podobgo rozumiem jego decyzję. Benedykt XVI ma
ne wydarzenie w historii Kościoła
już 86 lat i w tym wieku trudno przewodzić
miało miejsce ponad 700 lat temu.
całemu Kościołowi. Uznał więc, że związane
z tym zadania lepiej wypełni ktoś młodszy,
W marcu zbierze się konklawe, któkto będzie miał więcej sił, by podjąć wyzware wybierze nowego papieża.
nia, jakie stawia przed Kościołem współczesność – mówi ks. Waldemar Packner.
Zgodnie z decyzją Benedykta XVI, jego pon– Ta decyzja z pewnością jest zaskakująca,
tyfikat dobiegł końca 28 lutego. Według doale trzeba pamiętać, że papież zawsze ma
tychczasowej konstytucji apostolskiej Jana
możliwość rezygnacji, jeśli uzna to za doPawła II z 1996 r., wybór nowego papieża
bre dla Kościoła. Abdykacja Benedykta XVI
możliwy jest po upływie co najmniej piętpostrzegana jest jako sensacja, ponieważ
nastu dni od zaistnieto pierwsze takie wynia wakatu. W lutym
darzenie od 700 lat. Ale
„Po wielokrotnym rozważeniu w moim sumieniu,
pojawiły się jednak intaka możliwość istniała
w obliczu Boga nabrałem pewności, że moje siły
formacje o możliwym
zawsze w historii Koprzyspieszeniu tej daty
ścioła – zwraca uwagę
z powodu zaawansowanego wieku nie wystarczą,
i zwołaniu konklawe
ks. Waldemar Packner
by pełnić w odpowiedni sposób posługę Piotrową.”
około 10 marca. Obrady
z redakcji „Gościa Niei głosowania odbywać
dzielnego” w Gliwicach.
– Benedykt XVI –
się będą za zamkniętyKsiądz Józef Dorosz,
proboszcz parafii św. Józefa w Zabrzu, pod- stus jest obecny w Kościele. Zawsze trzeba mi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej. Do udziakreśla, że abdykacja papieża nie zachwieje brać pod uwagę ów nadprzyrodzony czyn- łu w nich uprawnionych jest aktualnie 117
Kościołem. – Kościół liczy ponad dwa tysią- nik, działanie Boga. Myślę, że tak było rów- kardynałów, którzy nie ukończyli 80 lat. Pace lat i trzeba przede wszystkim pamiętać, nież w przypadku tej decyzji papieża, która pież Benedykt XVI zamieszka po ustąpieniu
że to nie jest organizacja ludzka, że to Chry- z pewnością była przemyślana i poprzedzo- w Castel Gandolfo. W swojej letniej rezydencji ma przebywać do czasu zakończenia
konklawe.
Przypomnijmy, że kardynał Joseph Ratzinger
urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Niemczech.
Księdzem chciał zostać od zawsze. Nie jest
zresztą jedynym duchownym w rodzinie.
Księdzem został jego brat Georg, był nim
także wuj. Od 1977 r. pełnił funkcję kardynała i arcybiskupa Monachium. W 1981 r. został mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Papieżem został po śmierci Jana
Pawła II. Konklawe wybrało go 19 kwietnia
2005 r. Joseph Ratzinger przyjął imię Benedykta XVI. Mszę inaugurującą swój pontyfikat odprawił 24 kwietnia. Od początku był
wielkim orędownikiem procesu beatyfikacyjnego swojego poprzednika. Polska stała
się pierwszym, po ojczystych Niemczech,
celem jego podróży apostolskich. 1 maja
2011 r. Benedykt XVI przewodniczył mszy
beatyfikacyjnej naszego ukochanego papieża Jana Pawła II. 
MM, GOR
Benedykt XVI przewodniczył mszy beatyfikacyjnej naszego papieża Jana Pawła II
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Przed nami cykl imprez wpisujących się w obchody 82. urodzin Janoscha

Urodziny z Misiem i Tygryskiem w tle
Będą wycieczka śladami pisarza,
wspólne czytanie powieści „Cholonek, czyli dobry pan Bóg z gliny” i przedstawienia przygotowane przez maluchy z Przedszkola
nr 28 im. Janoscha. Od 9 do 11
marca potrwają imprezy związafoto: UM Zabrze

ne z obchodami urodzin najpopularniejszego na świecie autora
książek dla dzieci.
– To niezwykle ciepły, otwarty, sympatyczny
człowiek z dużym dystansem do siebie i chyba jeszcze większym do świata – uśmiecha
się Czesław Zdechlikiewicz, szef zabrzańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które organizuje obchody urodzin
pisarza w naszym mieście. A imprez szykuje się sporo. W sobotę, 9 marca, o godz.
11 wyruszy sprzed kina „Roma” wycieczka
autokarowo-piesza „Śladami Janoscha”.
Po miejscach związanych z życiem pisarza
oprowadzać będzie historyk Dariusz Walerjański. Chętni mogą zgłaszać się do 8 marca

Dzieciom z Przedszkola nr 28 im. Janoscha nie brakuje pomysłów na uhonorowanie patrona

w siedzibie COP przy ul. Brodzińskiego 4.
W niedzielę, 10 marca obchody urodzin
przeniosą się do kina „Roma”, gdzie od
godziny 16 znani i mniej znani zabrzanie
będą czytać ulubione fragmenty powieści
„Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”.
Zaplanowano też niecodzienne prezentacje
multimedialne przybliżające dorobek i postać Janoscha. – To są bardzo specyficzne
prace, absolutnie autorskie, łącznie z przygotowaną przez Janoscha oprawą muzyczną. Rozrzut muzyczny jest zaskakujący, od
rosyjskich pieśni poprzez bluesa po jazzowe

kompozycje. Janosch tłumaczy, że to muzyka, która mu gra w duszy, utwory, które
lubi. Zobaczymy prace plastyczne wzbogacone zabawami z kamerą i zdjęciami archiwalnymi. To będzie bardzo interesujący
dokument – dodaje Czesław Zdechlikiewicz.
Zwieńczeniem cyklu imprez będą zaplanowane na 11 marca w Teatrze Nowym inscenizacje bajek Janoscha przygotowane przez
dzieci z Przedszkola nr 28 im. Janoscha.
Będą też pokonkursowa wystawa rysunków
dziecięcych i prac literackich oraz inne artystyczne atrakcje. 
MM

W marcu odbędzie się kolejna edycja Zabrzańskiego Festiwalu Tańca Przedszkolaków „Igraszki 2013”

Mali artyści na scenie
W ubiegłym roku przyciągnął ponad 700 małych artystów w wieku od 3 do 8 lat. Jak będzie tym
razem? Przekonamy się już niebawem. Przed nami II Zabrzański
Festiwal Tańca Przedszkolaków

niż sześć minut. Festiwal organizowany jest
przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek
Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego
w Zabrzu. Zgłoszenia małych artystów przyjmowane są do 5 marca. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej
www.mok.art.pl lub www.gronex.com.pl.
Tam też dostępne są szczegółowe informacje

dotyczące zasad uczestnictwa w imprezie.
Festiwal zakończy uroczysty koncert galowy, który odbędzie się w sali widowiskowej MOK 15 marca. Początek o godzinie 17.
Festiwalowi towarzyszyć będzie konkurs
plastyczny związany z tematyką tańca.
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji
festiwalu wzięło udział 743 maluchów, tworzących łącznie 56 zespołów. Reprezentowały one zarówno zabrzańskie szkoły i przedszkola, jak i placówki spoza województwa
śląskiego. 
MM

Przesłuchania do tegorocznej edycji imprezy rozpoczną się 13 marca o godzinie 10
w Miejskim Ośrodku Kultury. Dzieci będą
miały okazję zaprezentować swe talenty
w różnych kategoriach: miniaturze i inscenizacji tanecznej, tańcu i piosence, tańcu ludowym i widowisku ludowym. Zobaczymy disco, hip-hop i układy taneczne inspirowane
muzyką klasyczną. Każdy z zespołów może
przygotować i przedstawić trzy prezentacje,
z których każda nie powinna trwać dłużej
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foto: MOK

„Igraszki 2013”.

Ubiegłoroczne popisy przedszkolaków wzbudzały zachwyt widzów
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Zapytaliśmy panie, jakie są ich skojarzenia z Dniem Kobiet

Damskie spojrzenie na 8 marca
– Gerbery, goździki
i paczka rajstop. Z tym
kojarzył się przed laty
Dzień Kobiet. Dziś ta
wręczana jako prezent
symboliczna paczka
rajstop odeszła już do lamusa, jednak
samo świętowanie Dnia Kobiet – na
szczęście nie. To bardzo sympatyczna tradycja. Miło jest dostać kwiatek.
Fajnie, że mężczyźni o tym pamiętają,
że chcą docenić w ten sposób kobiety.
Mój mąż zawsze pamięta o tym dniu,
teść również. Tata mieszka za granicą, ale też kultywuje tę miłą tradycję.
Dzwoni, wysyła kartkę. Zauważyłam,
że Dzień Kobiet jest także popularny
wśród młodych ludzi, którzy w szkole
starają się obdarować swoje koleżanki
i nauczycielki cukierkami lub kwiatkami.
Czego życzyć kobietom w dniu ich święta? Radości, wytrwałości i dużo słońca.

– Każde święto wprowadzono po to, by
podkreślić czyjąś wyjątkowość. Podobnie
jest z Dniem Kobiet.
Zawsze miło wspominam ten dzień. Nawet kiedy pracowałam w kobiecym środowisku, wspólnie
starałyśmy się celebrować to święto,
zadbać o sympatyczną atmosferę. Obchodzenie Dnia Kobiet to wyraz życzliwości dla pań. Czego życzyć kobietom w tym szczególnym dniu? Przede
wszystkim zdrowia i tego, by miały
jak najwięcej powodów do uśmiechu.

– Dzień Kobiet to bardzo miłe święto. Dobrze, że je mamy. To
sygnał wysyłany nam,
że ktoś widzi i docenia
nasze codzienne starania. Panowie zwykle obdarowują kobiety kwiatami i słodkimi upominkami. Ja
w tym dniu najczęściej dostaję wiosenne tulipany. Wszystkim paniom życzę
wiele uśmiechu, cierpliwości i tego, by
panowie celebrowali te wspólne, sympatyczne chwile nie tylko od święta, ale
przez cały rok. Panowie, naprawdę warto dbać o uśmiech na twarzach kobiet!

foto: Jerzy Przybysz

Anna Zajączkowska

foto: Jerzy Przybysz

Maria Ignarowicz

foto: Jerzy Przybysz

Anna Bączek-Lieber

REKLAMA

Wioleta Barucha
– Dzień Kobiet to faj-

Notowała: Magdalena Mionc

foto: Jerzy Przybysz

na tradycja i okazja
dla panów, by w sympatyczny sposób pokazali, jak doceniają obecność kobiet
w swoim życiu. Paniom, z uwagi na domowe obowiązki, które niejednokrotnie muszą łączyć z pracą zawodową,
należy się taka forma podziękowania.
Z przyjemnością świętuję w tym dniu.
Najczęściej jestem obdarowywana
kwiatami. Zwykle są to róże albo tulipany. Na studiach koledzy zawsze pamiętali o małym upominku dla nas. To było
bardzo miłe. Kobietom życzę przede
wszystkim optymizmu, życiowej radości oraz tego, by przy swoim boku miały panów, którzy nie tylko w tym dniu
będą doceniali ich starania, ale będą
dbali o kobiety przez cały rok.
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2013
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Zabrzańska drogówka osiągnęła w 2012 roku najlepsze wyniki spośród 32 jednostek w woj. śląskim

foto: Igor Cieślicki

Jedna z kontroli drogowych w centrum

Coraz bezpieczniej
(nie tylko) na drogach
Mamy powody do dumy! Wśród 32 jednostek w województwie zabrzańscy policjanci osiągnęli najlepsze wyniki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. W czołowej trójce znaleźliśmy się również w dziedzinie prewencji. Szefowie zabrzańskiego garnizonu podkreślają, że to z jednej strony efekt zaangażowania funkcjonariuszy i znakomitej współpracy
z innymi służbami, z drugiej – wsparcia ze strony samorządu, który co roku
przeznacza spore kwoty na sfinansowanie dodatkowych patroli, zakupy
sprzętu oraz remonty komendy i komisariatów.

16

gólnie zagrożone przestępczością, zwłaszcza
w godzinach nocnych i w weekendy. W ramach dodatkowych patroli służbę będą pełnili zarówno nasi funkcjonariusze, jak i słu-

foto: Igor Cieślicki

– O jakości życia w mieście w dużej mierze
decyduje to, czy mieszkańcy czują się bezpiecznie. Jako samorząd robimy wszystko,
by to poczucie bezpieczeństwa zapewnić.
Regularnie wspieramy policję, uruchomiliśmy i rozbudowujemy system monitoringu.
Nasze miasto bierze udział w programach
profilaktycznych, których celem jest przeciwdziałanie przestępczości. Bardzo się
cieszę, że te działania przynoszą wymierne
efekty, a zabrzańska policja lokuje się w ścisłej czołówce regionu – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W ubiegłym roku średnio co piąty patrol pojawiający się na ulicach Zabrza finansowany był
przez samorząd. Teraz jest podobnie. Na sfinansowanie dodatkowych służb przeznaczono z miejskiej kasy 350 tys. zł. Dodatkowych
patroli będzie w tym roku około 1,8 tysiąca.
– Policjanci będą kierowani w miejsca szcze-

Samorząd finansuje średnio co piąty patrol
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Wystarczy kilka sekund i już mamy wynik

Takie są liczby:
stwierdzone przestępstwa
2010 r. – 9001
2011 r. – 8663
2012 r. – 8013
kolizje	
2010 r. – 1824	
2011 r. – 1594	
2012 r. – 1309	

wypadki
2010 r. – 237
2011 r. – 231
2012 r. – 226

chacze Szkoły Policji w Katowicach, którzy
będą nabierać doświadczenia pod okiem zabrzańskich policjantów. Wprowadzenie służb
ponadnormatywnych w znaczący sposób
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa
– podkreśla podinspektor Dariusz Wesołowski, komendant miejski policji w Zabrzu.
Patrole piesze często okazują się skuteczniejsze niż zmotoryzowane. Ale i w zakresie taboru sytuacja przedstawia się nieźle.
Prowadzona w ostatnich latach wymiana
radiowozów w dużej mierze była możliwa
również dzięki wsparciu gminy. W efekcie najstarszy z wykorzystywanych przez
zabrzańskich policjantów samochodów
ma obecnie sześć lat. Najwięcej aut wyjechało z fabryki w latach 2009-2010, ale są
i młodsze. – Niemniej nasze samochody
mają już duże przebiegi, sięgające 100-150
tysięcy kilometrów. Dlatego będziemy się

foto: Igor Cieślicki

Dzięki zgłoszeniom operatorów policja zatrzymuje coraz więcej przestępców

wokół nas
foto: Igor Cieślicki

Współpraca kluczem do sukcesu

foto: Igor Cieślicki

w tym roku starali o kilka nowych aut –
zapowiada podinsp. Dariusz Wesołowski.
Priorytetem na ten rok są również dalsze
remonty w budynkach policji. – Warunki w komisariatach od III do V są dobre,
w komendzie jest nieźle, ale mamy jeszcze
w mieście dwa komisariaty, które są w fatalnym stanie. To z jednej strony utrudnia
pracę policjantom, z drugiej powoduje, że
mieszkańcy, którzy przychodzą do Komisariatu I i II, czują się mało komfortowo –
mówi podinsp. Dariusz Wesołowski.

Jedno z wyremontowanych pięter w KMP

– Na szczęście już wkrótce to się zmieni.
Udało nam się pozyskać środki z budżetu
państwa w ramach ministerialnego „Programu standaryzacji komend i komisariatów
policji”. Wsparcie remontu kwotą 500 tysięcy złotych zadeklarował również zabrzański
samorząd. W efekcie jeszcze w tym roku ruszą remonty Komisariatu I i II oraz zostanie
dokończony remont budynku komendy. To
w zdecydowany sposób poprawi warunki
pracy policjantów oraz obsługi mieszkańców
– podsumowuje szef zabrzańskiej jednostki.
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Co Pana zdaniem można uznać za największy sukces w 2012 roku, jeśli chodzi
o kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa w mieście?
– Myślę, że największym sukcesem dla
mieszkańców, ale także dla policji, jest
ograniczenie liczby przestępstw. W 2012
roku odnotowaliśmy o 700 przestępstw
mniej niż w roku 2011. Istotne, że przestępstw jest mniej w kategoriach szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.
Chodzi o kradzieże, włamania, pobicia,
bójki czy rozboje. To nas najbardziej cieszy. Jednocześnie poprawiamy też naszą
skuteczność, jeśli chodzi o wykrywalność.
Aktualnie udało nam się osiągnąć w tym
względzie pułap 62 procent. To dobry wynik w skali województwa, a my naszą wykrywalność poprawiamy co roku o około
dwa procenty.
Bardzo ważne są kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Tu
sytuacja również się poprawia. W 2012
roku spadła liczba wypadków i rannych.
Na tym samym poziomie utrzymała się
liczba zabitych. W 2012 roku na drogach
Zabrza zginęło siedem osób, dla mnie aż
siedem, ale pamiętamy sytuację sprzed
kilku lat, gdy ofiar śmiertelnych było aż 19.
Warto zwrócić uwagę, że eliminujemy
z ruchu dość dużą liczbę nietrzeźwych kierujących. Osób, którym w 2012 roku uniemożliwiliśmy z tego powodu dalszą jazdę,
było aż 1020.
Zabrzańska policja znalazła się w ścisłej czołówce województwa, jeśli chodzi
o kwestie związane z prewencją i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jaka
jest recepta na taki sukces?
– Sukces, jak zawsze, ma wielu ojców. Ja
bardzo sobie cenię współpracę z miastem.
Nie byłoby tak dobrych wyników, gdyby
nie wsparcie samorządu. Dzięki temu możemy korzystać z nowoczesnego sprzętu.
Sukces to również efekt świetnego zrozumienia i współpracy z innymi służbami.
Bardzo dobrze oceniam współpracę ze
strażą miejską. Wymieniamy się informacjami, wspieramy się podczas zabezpieczania imprez masowych i interwencji.
Ważnym elementem w zakresie poprawy

foto: Igor Cieślicki

Rozmowa z podinspektorem
Dariuszem Wesołowskim,
komendantem miejskim
policji w Zabrzu

bezpieczeństwa jest funkcjonowanie centrum monitoringu. Otrzymujemy od operatorów bardzo dużą liczbę zgłoszeń dotyczących wydarzeń budzących niepokój.
Niejednokrotnie na podstawie tych zgłoszeń zatrzymujemy sprawców groźnych
przestępstw, jak pobicia i rozboje.
Z jakimi problemami boryka się aktualnie jednostka?
– W dalszym ciągu mamy problemy
z wakatami. Aktualnie jest ich w naszej
jednostce 38. Drugi problem to młoda kadra. Mamy bardzo dużo młodych
policjantów, którzy dopiero zdobywają
niezbędną wiedzę i doświadczenie. Pracujemy intensywnie, by stali się profesjonalistami, którzy będą służyć mieszkańcom.
Jakie cele na najbliższe miesiące stawia przed sobą komendant zabrzańskiej policji?
– Cel jest zawsze jeden – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.
Dla mnie powodem do dumy jest to, że
sukcesywnie, z roku na rok, ograniczamy
liczbę przestępstw. Tym samym coraz
mniej jest osób pokrzywdzonych. Naszym
celem będzie poprawa lub przynajmniej
utrzymanie takich wskaźników. Chciałbym, żebyśmy tylko mieli więcej czasu.
Zabrze należy w tej chwili do jednostek
najbardziej obciążonych pod względem
liczby interwencji. Często zdarza się, że
nasi policjanci obsługują po 10-15 interwencji w czasie 8-godzinnej służby. Dlatego celem jest też dla mnie uzupełnienie
wakatów. Jeśli policjantów będzie więcej,
to automatycznie nasza mobilność wzrośnie i będziemy w stanie przeprowadzać
interwencje szybciej.
Rozmawiał: Igor Cieślicki
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Nowe Centrum Handlowe na Śląsku
· Galeria i Park Handlowy · Bezpłatny parking na 2300 miejsc
· Bezpłatne autobusy z centrum Gliwic i Zabrza
· Dogodna lokalizacja na skrzyżowaniu A1/A4 (Węzeł Gliwice - Sośnica)
ul. Pszczyńska 315, Gliwice, droga krajowa 44 Gliwice - Tychy

18

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2013

wokół nas
Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin spotkał się z mieszkańcami Zabrza

O izolacji najgroźniejszych przestępców,

deregulacji

nież do planowanej deregulacji kolejnych zawodów. – Będą to zawody należące do dwóch
kategorii: budowlanej i finansowej. Pierwsza
z tych branż dotknięta jest ciężkim kryzysem,
druga – szalenie ważna z punktu widzenia
polskiej gospodarki. W przygotowaniu jest
też kolejna transza. Łącznie chcielibyśmy zderegulować, czyli poszerzyć dostęp, do ponad
dwustu zawodów – zapowiadał polityk.
Podczas spotkania poruszona została również kwestia izolowania niebezpiecznych
przestępców. Chodzi o projekt przepisów
umożliwiających terapię najgroźniejszych
zabójców po odbyciu przez nich kary do czasu, aż ustaną wątpliwości, czy te osoby nie
powrócą do zabijania. Zmiany te są związane z tym, że od początku 2014 r. więzienia zaczną opuszczać zbrodniarze, skazani
w PRL na karę śmierci, którym następnie
wyroki zamieniono na kary 25 lat więzienia.
– Ten projekt traktujemy jako priorytetowy.
Zajął się już nim Komitet Rady Ministrów,
a wkrótce trafi pod obrady całego rządu – zapowiadał w Zabrzu Jarosław Gowin.  MM

kolejnych

zawodów i nowym budżecie Unii
Europejskiej mówił w Zabrzu minister sprawiedliwości Jarosław
Gowin. Polityk spotkał się z mieszkańcami w Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego.
– Nowy budżet unijny to sukces polskiego społeczeństwa. Jesteśmy w Europie postrzegani jako kraj ludzi przedsiębiorczych,
pracowitych, którzy potrafią rozwiązywać
problemy i wykorzystywać przekazane środki. Myślę, że możemy gratulować minister
Elżbiecie Bieńkowskiej, ponieważ jest ona
powszechnie uważana w Europie za najlepszego ministra odpowiedzialnego za
pozyskiwanie i wydawanie środków europejskich – mówił w Zabrzu Jarosław Gowin.
Szef resoru sprawiedliwości odniósł się rów-

foto: Jerzy Przybysz

Chcemy poszerzyć dostęp do 200 zawodów

Minister Jarosław Gowin w sali MGW

Za nami IV edycja konkursu „Walentynkowy upominek”

Sztuka jak lekarstwo
„Walentynkowy upominek”. Finał imprezy zorganizowano 7 lutego

foto: Jerzy Przybysz

w Galerii „Piwnica rysia” przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2.

Ola Liszewska i jej nauczycielka Anna Kot

Konkurs skierowany jest do podopiecznych
szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowych oraz domów pomocy społecznej. Biorą w nim udział
zabrzańskie placówki oraz ośrodki z Rudy
Śląskiej, Gliwic, Świętochłowic i Katowic.
– Ideą konkursu jest przede wszystkim in-

tegracja środowiska osób niepełnosprawnych i starszych. Dla tych ludzi sztuka jest
szczególną terapią. Nie tylko relaksuje, ale
też zachęca do wyjścia z domu, motywuje. A temat walentynkowy jest bliski nam
wszystkim – uśmiecha się Agnieszka Krupińska z Zespołu Szkół Specjalnych nr 39.
Pomysłów na prace po raz kolejny nie zabrakło. Były kwiatki, wazoniki i puzderka
w kształcie serca czy torba na zakupy z naszytymi w kształcie serca kolorowymi guzikami. Wśród nagrodzonych uczestników
konkursu znalazła się m.in. Ola Liszewska
z ZSS nr 39. – Bardzo lubię brać udział w takich konkursach. Włożyłam trochę wysiłku
w swoją pracę, ale opłaciło się. Cieszę się,
że się spodobała – mówi młoda zabrzanka.
W walentynkowej rywalizacji wspaniale poradziły sobie dwie najmłodsze uczestniczki: 4-letnia Zosia i 6-letnia Małgosia, podopieczne Centrum Edukacji i Rehabilitacji

przy ul. Wyciska. – Dziewczynki uczęszczają
do naszego przedszkola. Są bardzo otwarte
i uśmiechnięte. Chętnie uczestniczą w artystycznych zajęciach, nie tylko plastycznych,
ale też tanecznych – mówi Agnieszka KulpaWieczorek z Centrum. Organizatorem konkursu są ZSS nr 39, MDK nr 2 oraz Miejski
Ośrodek Kultury. 
MM

foto: Jerzy Przybysz

Ponad sto prac nadesłano na IV Regionalny Konkurs Rękodzielniczy

Najmłodsze uczestniczki – Małgosia i Zosia
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wokół nas
Na uczniów spędzających zimowisko w Zabrzu czekało sporo atrakcji

Szkoda, że już po feriach...
Jak

zrobić

oryginalne

kolczyki

z drobiazgów, które można znaleźć w każdym domu? Jak wygląda
praca aktora od kuchni i czy trudno
szczudłach? O tym mogły się między
innymi przekonać dzieci uczestniczące w zajęciach zorganizowa-

foto: Jerzy Przybysz

jest opanować sztukę chodzenia na

nych w ramach akcji „Ferie
przygotowanych

foto: Jerzy Przybysz

w mieście”. Ale atrakcji
dla

uczniów spędzających

Zajęcia z tworzenia biżuterii bardzo zaciekawiły dziewczynki

zimowisko w Zabrzu

pamięć oraz
wyobraźnię
sceniczną. –
Dzieci najczęTajniki haftu matematyczneMaluchy nie narzekały na nudę
ściej pytają o to,
go i chodzenia na szczudłach
jak robi się efekty
zgłębiali uczestnicy zajęć w Dzielspecjalne. Są ciekawe
nicowym Ośrodku Kultury w Biskuświata. Chcemy w nich rozpicach. Były zajęcia sportowe, taneczne
i wycieczki. Sporym zainteresowaniem wijać twórczą wyobraźnię, nie dajemy gotodziewcząt cieszyły się warsztaty dotyczące wych odpowiedzi, więc na przykład musiały
tworzenia biżuterii. – To świetna zabawa. wymyślić, jak zrobić latający dywan z bajki
Robiliśmy już oryginalne kolczyki, teraz pora o Aladynie – opowiada aktor Marcin Lieber.
na łańcuszki i naszyjniki. Nie tworzymy tej – Najbardziej podobało mi się, jak oglądaliŁyżwiarskie popisy przy ul. Webera
biżuterii do szuflady, ale po to, by ją nosić – śmy wystawianą bajkę. Aktorzy byli bardzo
blisko nas, przechodzili obok – mówi Justyna cieszyły się lodowisko działające na Śląskim
podkreśla 13-letnia Klaudia Korus.
– Przychodzi tu dużo osób. Najbardziej po- Stroińska. – Przebieramy się tu w różne stroje, Ranchu przy ul. Webera i przygotowane
dobają mi się zajęcia taneczne, zwłaszcza uczymy się charakteryzacji, malujemy się. Jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną lekcje bihip-hop. Na pewno nie narzekamy na nudę bardzo fajnie – przekonuje Izabela Gruszka. blioteczne. Były ciekawe spotkania w Galerii
– zapewnia jej rówieśniczka Sandra Szcze- W czasie ferii swoje obiekty udostępnił Café Silesia i spektakle dla dzieci w Teatrze
uczniom nieodpłatnie Miejski Ośrodek Spor- Nowym. I szkoda tylko, że ferie już się skońpocka.
MM
W DOK w Kończycach młodzi zabrzanie tu i Rekreacji. Sporym zainteresowaniem czyły... 
tworzyli obrazy z kolorowych papierów
i figurki z masy solnej. W programie znalazły się wyjścia do Muzeum Górnictwa
Węglowego i do kina. – W tym roku nasza najmłodsza podopieczna ma 3,5 roku.
Staramy się urozmaicać zajęcia, żeby
każdy miał szansę znaleźć coś dla siebie – mówi instruktorka Karolina Gabryś.
– Ferie w takim miejscu są bardzo fajne.
Mnie najbardziej podobał się wyjazd do
Muzeum Górnictwa Węglowego. Usłyszałam tam ciekawe historie – uśmiecha się
10-letnia Amelia Sieroń.
Tajniki sztuki aktorskiej od kuchni mogli poznać uczestnicy warsztatów „Podróże ze sceną” zorganizowanych w Miejskim Ośrodku
Kultury. Uczniowie ćwiczyli dykcję, oddech,
Warsztaty teatralne w Miejskim Ośrodku Kultury
foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

było znacznie więcej.
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foto: UM Zabrze

Dziennik Zachodni podsumował miejski etap plebiscytu na Człowieka Roku Województwa Śląskiego

Ludzie pełni pasji
Sportowcy, społecznicy, księża, artyści i samorządowcy znaleźli się
wśród laureatów miejskiego etapu
plebiscytu Dziennika Zachodniego
na Człowieka Roku 2012 Województwa Śląskiego. Swoich faworytów

Zwycięzcy plebiscytu na Człowieka Roku
2012 w poszczególnych miastach i powiatach regionu spotkali się 20 lutego
w redakcji Dziennika Zachodniego. Grono
32 laureatów było bardzo zróżnicowane.
W Świętochłowicach najwięcej głosów poparcia otrzymał starszy posterunkowy Marcin Michalik, policjant i brązowy medalista
mistrzostw Polski w jiu-jitsu. Tychy i powiat
bieruńsko-lędziński reprezentował franciszkanin ojciec Remigiusz Langer, pomysłodawca Franciszkańskiego Balu Młodych na
Sylwestra. W Rudzie Śląskiej zwyciężył August Jakubik, maratończyk i zapalony popularyzator biegania, w Gliwicach – Grzegorz
Kamiński, historyk i organizator zawodów
łuczniczych. Byli prezesi klubów sportowych
i zaangażowani w działalność charytatywną
społecznicy. W Lublińcu zdecydowanie wygrał Zbigniew Rosiński, prezes WKB Meta
Lubliniec i organizator znanego już na całym świecie Biegu Katorżnika. Nie zabrakło
również samorządowców. Byli wśród nich
radni, m.in. Jerzy Zakrzewski z Kłobucka.

foto: UM Zabrze

wybierali czytelnicy i internauci.

Dyplomy wręczają redaktor naczelny DZ Marek Twaróg i prezes Zenon Nowak

W Zabrzu najwięcej głosów otrzymała prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik.
– To najbardziej sprawiedliwy plebiscyt, jaki
znam. Głosują i wybierają swoich faworytów
bezpośrednio czytelnicy Dziennika Zachodniego i serwisu internetowego Nasze Miasto.
Trudno powiedzieć, kto zostanie ostatecznym laureatem. Zawsze są przecież jakieś
niespodzianki, ale myślę, że każdy z kandydatów zasługuje na tak zaszczytne miano.
W swoim lokalnym środowisku już zostali
wybrani, dostrzeżeni przez innych, gdyż
z pewnością na to zasługiwali – mówił podczas spotkania Zenon Nowak, prezes Prasy
Śląskiej, wydawcy Dziennika Zachodniego.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik została doceniona zarówno za podejmowane
w mieście inwestycje, jak i liczne inicjatywy społeczne skierowane do różnych grup
mieszkańców. – Bardzo sobie cenię to
wyróżnienie, które świadczy, że w Zabrzu
jesteśmy jedną wielką rodziną. To z jednej strony powód do satysfakcji, z drugiej
zachęta do jeszcze większej pracy na rzecz
miasta i jego mieszkańców – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Głosowanie w plebiscycie na Człowieka
Roku 2012 Województwa Śląskiego zaplanowano do 4 marca. By oddać głos na swojego faworyta, wystarczy wysłać SMS.  WG
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lekcja historii
Powojenne początki szkoły muzycznej w Zabrzu

Archiwalne plany budynku szkoły

Rok 1945 przyniósł koniec nie-

Instytut Muzyczny

mieckiej administracji w Zabrzu,
a także kres działalności niemieckich instytucji kultury i szkół.
Wraz z objęciem terenu przez Polskę rozpoczął się proces ich odbudowy. Jedną z pierwszych powołanych do życia instytucji była
szkoła muzyczna.
Pierwsza informacja o organizowaniu szkoły
muzycznej pojawiła się 17 maja 1945 r. Stał
za tą inicjatywą Franciszek Andruchowicz,
który w dziedzinie kultury zrobił w Zabrzu
sporo fermentu. Urodził się w 1895 r. w Słobodzi na Bukowinie (Rumunia). W okresie
międzywojennym mieszkał w województwie
śląskim. W marcu 1945 r. Andruchowicz został kierownikiem Referatu Kultury i Sztuki
w Urzędzie Miejski w Zabrzu. Zabezpieczył
i doprowadził do uruchomienia miejskie
instytucje kultury – muzeum, bibliotekę.
Z jego też inicjatywy utworzono zabrzańską
filharmonię. Jak informował, działania te
wiązały się z wielkimi trudnościami. Przede
wszystkim odczuwało się brak sił fachowych.
Rzucony przez Andruchowicza pomysł utworzenia szkoły zyskał akceptację prezydenta
Pawła Dubiela. Instytucja powstała w wyniku połączenia konserwatorium Johannesa
Pionczyka ze szkołą muzyczną organizacji
hitlerowskich przy ul. Wolności 215 (a raczej
ich materialnego dobytku).
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Konserwatorium oraz szkoła przy ul. Wolności
215 zostały zabezpieczone przez Andruchowicza jeszcze w marcu 1945 r. przez naklejenie
na drzwiach specjalnych plomb z napisami
w języku polskim i rosyjskim. Gebietschule
für Hitlerjugend została jednak splądrowana.
Siedzibę nowo utworzonej szkoły ulokowano przy ul. Wyzwolenia 7, w gmachu dawnego konserwatorium. Powołano ją jako zawodową szkołę muzyczną I i II stopnia. Według
projektu, stopień niższy przeznaczony był dla
uczniów w wieku 6-13 lub 7-14 lat, zaś średni
13-18, względnie 14-20 lat, z osobnymi oddziałami dla nauczycieli muzyki i organistów.
Instytucja miała nosić tymczasową nazwę:
„Szkoła Muzyczna w Zabrzu”. W korespondencji do Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z
26 czerwca szkoła nazywana już jest Instytutem Muzycznym im. Mieczysława Karłowicza.
Lokal, w którym się mieściła, miał 331 metrów
kwadratowych powierzchni. Za wynajem
składającego się z trzynastu klas, dwóch pokoi administracyjnych i sali koncertowej z organami, mieszczących się na dwóch piętrach
budynku, płacono miesięczny czynsz w wysokości 2460 zł. Zaznaczono jednak, że w razie
dalszego rozwoju szkoły jest on zbyt mały.
Instrumenty pozyskano za pośrednictwem
Wydziału Mienia Poniemieckiego, który zabezpieczył instrumenty ocalałe w szkole przy
ul. Wolności 215 (pozostał tam tylko jeden
fortepian, sześć pianin, harmonium, trzy
uszkodzone basy, siedem tub, obój, róg, dwa
puzony, waltornia, bęben, dwa małe bębny)
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i konserwatorium Pionczyka (w chwili zabezpieczania konserwatorium było tam pięć
pianin, dwa fortepiany, harmonium, wiolonczela i skrzypce). Zebrano też instrumenty
i nuty walające się na placu Dworcowym
(zapewne pochodzące z Haus Metropol)
oraz zabezpieczono instrumenty w mieszkaniach. Informowano, że zgłosiły się już siły
fachowe do prowadzenia zajęć, a brakujących poszukiwano poprzez Biuro Pośrednictwa Pracy dla Muzyków w Katowicach.
Nabór do szkoły ogłoszono już wiosną,
a egzaminy wstępne wyznaczono na 15-28
czerwca oraz po wakacjach. Planowano, że
do szkoły uczęszczać będzie 350 uczniów.
Wpisowe wynosiło 100 zł. Wysokość opłaty
egzaminacyjnej ustalono na poziomie 150
zł (50 na administrację, 100 do podziału na
egzaminatorów). Czesne wynosiło 500 zł, ale
przewidywano też opłaty zniżkowe i stypendia. W okresie wakacyjnym prowadzono prace remontowe, m.in. szklenie, naprawę instalacji c.o., wodociągowej i kanalizacyjnej.

Koncert na otwarcie
Jak informowano w sprawozdaniu, wszystko kształtowało się pomyślnie. We wrześniu 1945 r. do szkoły zapisanych było
325 uczniów, a średnia wieku wynosiła 13
lat. Uczniom i nauczycielom, po okazaniu
dyplomów, przyznano 22 pianina. Grono
pedagogiczne systematycznie się zwiększało i liczyło od kilkunastu pedagogów
w 1945 r., do 21 w roku 1947. Większość

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Pasja z nutami w tle

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

Drzewa trochę
podrosły...
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem przenieśmy się do Biskupic...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia została wykonana przy Schloßstraße, obecnie ul. Zamkowa
w Biskupicach. Na wprost widoczna jest brama główna prowadząca na teren zakładów „Borsigwerke”. Za nią, z lewej strony, widoczny jest budynek zarządu zakładów,
czyli tzw. Zamek. Po latach charakterystyczna wieża z odrestaurowanym niedawno
zegarem skryła się za drzewami. Ale zegar odmierza czas, jak przed laty... 
GOR

Główna brama prowadząca na teren zakładów „Borsigwerke”

foto: Jerzy Przybysz

z nich ukończyła konserwatorium muzyczne, bądź posiadała egzamin państwowy.
Uroczyste otwarcie Instytutu, połączone
z koncertem orkiestry złożonej z grona pedagogicznego, miało miejsce 25 listopada
1945 r. W tym czasie do szkoły uczęszczało 258 uczniów. Program nauczania oparto
na programie konserwatorium muzycznego
w Katowicach. Zajęcia praktyczne odbywały się dwa razy w tygodniu po pół godziny
dla każdego ucznia. W związku z duża liczbą chętnych, uruchomiono drugie piętro.
Andruchowicz pełnił w tym czasie obowiązki dyrektora. Jesienią 1945 r. przestał
pełnić funkcję kierownika Referatu Kultury
i Sztuki i poświęcił się wyłącznie prowadzeniu szkoły, której wyznaczono zadania
mające na celu repolonizację miasta poprzez budzenie i pielęgnowanie polskiej
kultury muzycznej wśród szerokich mas
ludności, miłośników muzyki i śpiewu oraz
powierzono opiekę nad muzycznym wychowaniem szkolnym w szerokim zakresie.
W 1946 r. szkoła ogłosiła nabór pod nazwą
Niższa i Średnia Szkoła Muzyczna i Umuzykalniająca w Zabrzu im. Mieczysława
Karłowicza z klasami: fortepianu, skrzypiec
i innych instrumentów smyczkowych, instrumentów dętych, śpiewu solowego, organów,
rytmiki, przedmiotów teoretycznych, chóru,
orkiestry i zespołów kameralnych. W tym
czasie właścicielem szkoły była zarejestrowana w gliwickim sądzie spółdzielnia pracy,
której członkami byli nauczyciele. Sytuacja
tych ostatnich była ciężka. W okresie letnim
nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.
W 1947 r. do szkoły uczęszczało już 473
uczniów, w tym do umuzykalniającej – 266,
niższego stopnia – 103 i 43 do średniej. Na
umuzykalniający kurs rytmiki uczęszczało
32 słuchaczy, rytmiki i plastyki – 29, fortepianu – 235, śpiewu solowego – 8, skrzypiec – 12, organów – 3, wiolonczeli – 2,
akordeonu – 5, instrumentów dętych – 1.
W niższej szkole liczby te kształtowały się
następująco: fortepian – 101, skrzypce – 1,
akordeon – 1, a w średniej: fortepian – 12,
śpiew solowy – 21, skrzypce – 2, organy –
5, instrumenty dęte – 3. Aż 348 uczniów
uczyło się łącznie w klasie fortepianu!
W protokole z wizytacji szkoły, przeprowadzonej późną wiosną 1947 r., wystawiono
jej pozytywną ocenę: „Szkoła dobrze prowadzona. Urządza popisy z prelekcjami, posiada kontakt ze społeczeństwem. Uczniowie
biorą udział w porankach i audycjach szkolnych”. Szkoła istnieje do dziś pod zmienioną nazwą Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu i jest pozytywnym przykładem tego, ile
może zdziałać zaangażowanie i pasja jednego człowieka.

Zbigniew Gołasz

W gmachu ma swoją siedzibę Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
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Atrakcje bez konkurencji
W zabrzańskiej kopalni Guido zaczynam się czuć jak u siebie w domu. Jeszcze chwila, a będę mógł zastąpić któregoś z przesympatycznych kolegów
przewodników, bo coraz łatwiej poruszam się w gąszczu podziemnych wyrobisk i potrafię opisać większość zgromadzonych tam eksponatów.
Skąd tak dobrze znam kopalnię Guido? Ano stąd, że jeżeli
mam gości z Warszawy albo
z zagranicy, to chcąc pokazać
im Śląsk, zawsze zapraszam
ich do Zabrza. Zachwyceni
są wszyscy, nawet… górnicy. Kilkanaście dni
temu bowiem do kopalni zjechałem w towarzystwie profesorów i studentów górnictwa z Ukrainy, Niemiec, Serbii oraz Czech.
Wszyscy oni wielokrotnie peregrynowali
kopalnie głębinowe, ale – jak zgodnie przyznali – czegoś podobnego jeszcze w życiu
nie widzieli. Najbardziej zszokowani byli
Niemcy, którzy w Zagłębiu Ruhry zlikwidowali kilkadziesiąt kopalń i nie wpadli przy
tym na pomysł, aby jedną z nich – na wzór
Guido – zachować jako atrakcję turystyczną.
Już dzisiaj jestem ciekaw, jak zareagują goście z Polski i z zagranicy, gdy przekonają

się, że w Zabrzu powstaje kompleks muzeów górniczych, który nie ma konkurencji
w skali całego świata. Z początkiem kwietnia
kopalnia Guido zostanie bowiem połączona
z funkcjonującym od dawna Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Skansenem Górniczym Królowa Luiza. To będzie – jak mawia
młodzież – hardcorowa propozycja. Dzisiaj
bowiem furorę robią na świecie interaktywne obiekty muzealne, a nie takie, które zwiedza się w grobowej ciszy i obciachowych filcowych bamboszach zakładanych na buty.
Można już teraz na chwilę zamknąć oczy
i wyobrazić sobie hałasującą szolę, którą
zjedziemy do kopalni Guido, potem płynące z głośników odgłosy uginających się
stropów, chlapiące pod nogami gumiaki czy
wodę kapiącą na głowę w Królowej Luizie.
Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć skąd
wzięło się czarne złoto i dlaczego serce

REKLAMA
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węgla bije właśnie na Śląsku, pozostaje
wizyta w dostojnym Muzeum Górnictwa
Węglowego. Jeśli do tego dołączy się dobrą
ofertę logistyczną, czyli zaplecze hotelowe
i gastronomiczne, to jestem przekonany, że
dla mieszkańców Wrocławia, Warszawy czy
Berlina wypad weekendowy do Zabrza stanie się fajnym sposobem na zorganizowanie taniej, atrakcyjnej wycieczki rodzinnej.
Przy okazji nasuwa się jednak szersza refleksja. Śląsk w całej Polsce postrzegany
jest od lat przez pryzmat wygórowanych
oczekiwań i braku własnej inicjatywy. Złośliwcy w stolicy mówią nawet, że za co się
nie zabierzemy, to od razu to spieprzymy.
Jak choćby niedawno Koleje Śląskie. Przykład z Zabrza pokazuje jednak, że można
inaczej. Zbudowany tutaj postindustrialny
kompleks muzealny świadczy o tym, że przy
dużej wyobraźni i żelaznej konsekwencji
można dokonać wielu niezwykłych rzeczy.
Górnikowi Zabrze życzę jak najlepiej, ale idę
o zakład, że za 20-30 lat w Europie i całym
świecie Zabrze zacznie bardziej kojarzyć się
nie z Lubańskim, Szołtysikiem, ale właśnie
z unikalnym, jedynym w swoim rodzaju
kompleksem zabytków górniczych.
Witold Pustułka
Trybuna Górnicza

sport

Tuż przed wznowieniem rozgrywek piłkarze Górnika Zabrze spotkali się z kibicami

Górnik walczy o 15. gwiazdkę

foto: Jerzy Przybysz

Były fontanny sztucznych ogni, rozgrzewające publiczność do czerwoności występy skąpo odzianych tancerek i, co najważniejsze, zapowiedzi walki co najmniej o miejsce w czołowej trójce. Tuż przed
wznowieniem rozgrywek ekstraklasy z kibicami spotkali się piłkarze
i członkowie sztabu szkoleniowego Górnika Zabrze z trenerem Ada-

Prezentacji towarzyszyła rewia brazylijska

Oficjalną prezentację Górnika Zabrze zorganizowano 22 lutego w hali „Pogoń”.
– Ostatnia runda była dla nas bardzo udana, ale wierzymy, że wiosna będzie jeszcze lepsza. Celujemy bowiem w pierwszą
trójkę. Zespół jest bardzo dobrze przygotowany do inauguracji rozgrywek – mówił do zebranych w hali kilkuset kibiców
prezes Górnika Zabrze Artur Jankowski.
Na scenie pojawiali się kolejno zawodnicy
zabrzańskiego klubu. Do piłkarzy, którzy
zdobywali punkty jesienią, dołączyło kilku

nowych. Do Górnika wrócili po półtorarocznej przerwie Tomasz Zahorski i Grzegorz Bonin. O ile transfer pierwszego z nich wzbudzał sporo emocji, Bonin został przyjęty
przez publiczność bardzo entuzjastycznie.
– To fajne uczucie, zrobiło mi się miło. Bardzo dziękuję kibicom za zaufanie. Mam nadzieję, że takie same brawa będziemy zbierać na boisku – zaznaczył Grzegorz Bonin.
Nie zabrakło odważnych deklaracji. –
W każdym meczu będziemy walczyć o trzy
punkty. Głęboko wierzę, że Górnik w tym
sezonie będzie mistrzem Polski – stwierdził Aleksander Kwiek. – Trzeba stawiać
sobie wysoko cele. Zrobimy wszystko,
żeby w tym roku zdobyć pierwsze miejsce
w lidze – potwierdzał Mateusz Zachara.
Optymistą jest u progu rundy wiosennej
trener Adam Nawałka. – Nie wyobrażam
sobie, aby apetyt nie rósł w miarę jedzenia. Wszyscy jesteśmy bardzo ambitnymi
ludźmi. Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań kibiców. Chcemy, aby nasz wynik był
wypadkową oczekiwań kibiców i naszych
ambicji. Piłkarze pracowali fantastycznie w
okresie przygotowawczym, dlatego jestem
pełen optymizmu co do naszej postawy w
rundzie wiosennej – podkreślał szkoleniowiec. – Zachowujemy jednak umiar i poko-

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

mem Nawałką na czele.

Kibice na widowni hali „Pogoń”

rę, gdyż bujanie w obłokach grozi twardym
upadkiem – zastrzegał Adam Nawałka.
Podczas prezentacji honorową akcję Górnika z numerem 2006 (rok objęcia stanowiska) odebrała prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Wierzę, że
ten zespół wywalczy kolejną gwiazdkę,
15. mistrzostwo dla Górnika – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Prezentacji Górnika towarzyszyły pokazy
sztuk walki oraz rewii brazylijskiej. 

GOR
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Wiosenną rundę rozgrywek ekstraklasy Górnik rozpoczął od zwycięstwa nad Piastem Gliwice

Po strzale Tomasza Zahorskiego piłka wpadła do bramki Piasta Gliwice

Szczęśliwy zdobywca gola

Jak wymarzył, tak... zrobił
– Nie pozostaje mi nic innego, jak
wyjść na boisko i strzelić bramkę
– powiedział podczas oficjalnej
prezentacji Górnika wracający do
drużyny Tomasz Zahorski. Jak powiedział, tak... zrobił. W czwartej
minucie meczu z Piastem Gliwice
pokonał bramkarza gości i zapewnił Górnikowi cenne trzy punkty.

ca. Stąd w ostatniej chwili dołączył do nas
Ireneusz Jeleń. Kiedy nadrobi zaległości
treningowe, będzie także wzmocnieniem –
REKLAMA

– Mam nadzieję, że ta bramka pomoże mi
w dalszej części sezonu. Mogłem sobie
tylko wymarzyć taki scenariusz – mówił
po zwycięskim meczu Tomasz Zahorski.
Zwycięstwo długo fetowali również inni
piłkarze, choć jednocześnie przyznawali,
że w rozegranym spotkaniu wiele okazji do
zdobycia bramki zostało zmarnowanych.
– Takie okazje, jakie dzisiaj mieliśmy, trzeba po prostu wykorzystywać. Niepotrzebnie w końcówce zafundowaliśmy kibicom
dużą nerwówkę – przyznał Paweł Olkowski.
– Jak na pierwsze spotkanie w rundzie, zaprezentowaliśmy się z niezłej strony. Fakt,
zmarnowaliśmy wiele sytuacji, ale cieszy
fakt, że dochodzimy do nich – zwracał uwagę Seweryn Gancarczyk.
Zadowolenia z wyniku nie krył trener Adam
Nawałka. – Bardzo cieszą trzy punkty zdobyte po walce. Piast starał się wyrównać,
dlatego moi zawodnicy musieli być skoncentrowani do ostatniej minuty. Wypracowaliśmy w meczu wiele sytuacji bramkowych,
ale zabrakło skuteczności, dlatego Tomasz
Zahorski strzelił bardzo ważną bramkę. Nie
możemy zapominać, że liga trwa do czerw-
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mówił szkoleniowiec zabrzan, podkreślając
jednocześnie, że nie można zachłysnąć się
odniesionym zwycięstwem. 
WG
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NMC Powen Zabrze zbiera kolejne punkty w rozgrywkach superligi

Kazimierz Kotliński obronił w meczu z Piotrkowianinem cztery karne

Równie znakomicie spisywał się w bramce Artur Banisz

Koncertowe popisy w bramce
Po minimalnej porażce w Szczecinie drużyna NMC Powen Zabrze efektownie pokonała we własnej hali Piotrkowianina Piotrków Trybunalski.
Zabrzanie wygrali wysoko 35:28, a słowa uznania należą się głównie
bramkarzom Arturowi Baniszowi i Kazimierzowi Kotlińskiemu.
Prawdziwy pokaz umiejętności skutecznego
zatrzymywania pędzącej z dużą szybkością
piłki pokazał w tym spotkaniu rezerwowy
bramkarz zabrzan Kazimierz Kotliński. Białorusin wchodził między słupki tylko po to,
by bronić rzuty karne. Robił to tak dobrze,
że w całym spotkaniu aż czterokrotnie zapobiegł utracie bramki. Smaczku dodaje fakt,

że w pierwszej części meczu udało mu się
trzykrotnie pod rząd obronić karnego. Od
poziomu kolegi nie odbiegał podstawowy
w tym meczu bramkarz NMC Powen Artur
Banisz, który szczególnie dobrze powstrzymywał szybkie kontry Piotrkowianina.
– Brawa dla naszych bramkarzy. Kazik obronił cztery karne, „Banan” też miał bardzo

dobry dzień. Kluczowy był początek drugiej
połowy, gdy po sześciu minutach gry było
już 22:13 dla nas i można było spokojnie
pilnować wyniku – podkreślał po meczu
kapitan NMC Powen Zabrze Vitalij Nat.
W meczu z Piotrkowianinem dobrze wypadli też m.in. Patryk Kuchczyński (dobrze
strzelane karne na przemian z „Saszą”
Buszkowem), Adrian Niedośpiał (zabójcze
dla rywala kontry) i Mariusz Jurasik. Nasz
najbardziej rozpoznawalny zawodnik nie
dość, że sam pięciokrotnie trafił do siatki,
to cały mecz mobilizował kolegów do walki,
udzielając im też cennych wskazówek. WG

foto: Jerzy Przybysz
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Zwycięska drużyna Podokręgu Zabrze z okazałym pucharem za zajęcie pierwszego miejsca

Turniej w hali MOSiR-u po raz kolejny wygrał Podokręg Zabrze

Trampkarze z pucharem
Siedemnasta edycja Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Zabrze odbyła się w lutym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W meczu o pierwsze miejsce zabrzanie zmierzyli się z rówieśnikami z Ostrawy. Rok temu
zabrzanie wygrali 1:0. Tym razem o wyniku
zadecydowały rzuty karne. Podokręg wygrał

3:1. Na trzecim miejscu uplasowała się Reprezentacja Śląska. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Simon Krizac z MS KFS
Ostrawa. 
WG
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Za dukata brat sprzeda brata”, nagrody otrzymują: Sabina Wawrzyniuk – poczęstunek w McDonald’s oraz Roman Jawor, Justyna Przeradzka, Sławomira Witkowska i Mieczysław
Pagel – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen.
de Gaulle’a 17 do 20 marca.

Rozwiązania nr 3 (214)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)

28

Pionowo: 1 – robaczkowy to ślepa kiszka,
2 – wysuszona trawa, 3 – osłona lampy, 4 –
leń, 5 – epos autorstwa Homera, 6 – cenna
i rzadka odmiana chalcedonu, 7 – prezencja, 13 – pasożyt, 15 – na statku zajmuje się
określaniem jego pozycji, 17 – wycieczkowy
pojazd, 18 – nazwisko znanych kompozytorów austriackich (ojciec i syn), 20 – czerwony kamień szlachetny, 21 – do zębów lub
do... butów, 25 – instrument Vanessy May,
27 – rzadkie imię męskie, 30 – czasopismo,
31 – nauka o świetle, 32 – garnitur rycerza,
34 – w igle lub do barszczu, 36 – zmieniane
w samochodzie.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać
na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 20
marca pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Magorzata Wilk – poczęstunek w McDonald’s, Barbara Kalin – usługa w Kodak Studio oraz Anna Witoń – dwie wejściówki do klubu sportowego Shausha. Rozwiązanie
zagadki brzmiało: Saneczki, autorem cytowanego wiersza jest Juliusz Słowacki, a myśl
Arystotelesa brzmi: „Prawda leży pośrodku, może dlatego wszystkim zawadza”.

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz
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Poziomo: 1 – zaczyna się w marcu, 5 – drwina, 8 – wielojęzyczna wieża, 9 – kwiatowa
grządka, 10 – sielanka, 11 – sieć spożywczych
marketów, 12 – rodzaj matematycznej
łamigłówki, 14 – twórca Myszki Miki, 16 –
zagrała Marusię w „Czterech pancernych...”,
19 – to słowo pojawia się na monitorach
urządzeń, gdy coś się zepsuje, 21 – bluszcz,
22 – defekt, 23 – skrzywiony kwadrat, 24
– skandynawska legenda, 26 – dawny atrament, 28 – zawsze przygotowany do lekcji,
29 – dychawica, 30 – 1/100 złotówki, 33
– zamyślenie, 35 – dzielnica Bytomia, 37 –
czeski ciągnik, 38 – układanka, 39 – dawna
gospoda, 40 – węgierski trunek, 41 – nasz
kontynent, 42 – śpiewają w „niebieskim
chórze”.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 3/2013

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
na zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 20 marca. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia budynek Centrum Edukacji przy
ul. 1 Maja. Nagrody otrzymują: poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła – Brygida Zowada
oraz dwie wejściówki do klubu sportowego
Shausha – Katarzyna Korzuszek. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 20 marca.

rozrywka
3

Ach, jak mi smutno!
Ach, jak mi smutno! Mój anioł mnie rzucił,
W daleki odbiegł świat
I próżno wzywam, ażeby mi zwrócił
Zabrany marzeń kwiat.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

Ach, jak mi smutno! Cień mnie już otacza,
Posępny grobu cień;
Serce się jeszcze zrywa i rozpacza
Szukając jasnych tchnień;

STARA
SZKOŁA

SPONSORZY NAGRÓD

Ale na próżno uciszyć się lęka
I próżno przeszłość oskarża rozrzutną...
Ciąży już nad nim niewidzialna ręka Ach, jak mi smutno!
Z 9 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 20 marca.

4

1

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

2
3
4
5
6
7
8

1 – rezultat, 2 – szkło powiększające, 3 – torbacz obgryzający eukaliptusy, 4 – każda
swój ogonek chwali, 5 – szarawary, szorty, rybaczki, 6 – wieloczynnościowa maszyna rolnicza, 7 – niejeden w klaserze, 8 – sprzedawana w CPN-ie.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Williama Blake’a, a następnie
wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 20 marca.
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kultura
W marcu obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Teatru

Scena pełna atrakcji
Bardzo ciekawie zapowiadają się
zabrzańskie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Zaplanowano
projekcje archiwalnych spektakli,
warsztaty pantomimiczne i plener
fotograficzno-malarski. A to tylko
część z atrakcji przygotowanych
w ramach teatralnego święta, któmieście na dwa dni.
Teatr Nowy w Zabrzu po raz kolejny włączy się w akcję „Dotknij teatru”. Jej cel to
promocja i popularyzacja sztuki teatralnej oraz uczynienie jej dostępną w najróżniejszych przestrzeniach. W ramach
przedsięwzięcia organizowane są wystawy,
akcje plenerowe, happeningi, warsztaty,
projekcje czy sesje popularnonaukowe.
Zainicjowany trzy lata temu w Łodzi projekt szybko zyskał ogólnokrajowy zasięg.
W Zabrzu teatru będziemy mogli dotknąć
już 23 marca. Wśród przygotowanych na ten
dzień atrakcji znajdą się m.in. warsztaty pantomimiczne i aktorskie. Będzie wernisaż wystawy „Od próby do premiery”. Chętni będą
mogli obejrzeć też jedną z najnowszych propozycji zabrzańskich artystów, czyli spektakl
„skrzynk@pandory”. To historia trzech kobiet
i dwóch mężczyzn, którzy w serii dowcipnych
dialogów prowadzonych on-line wprowadzają nas w szczegóły swoich erotycznych
przygód, podbojów i zdrad, chwilowych
miłosnych wzlotów i częstszych upadków.
Kolejną odsłonę Międzynarodowego Dnia
Teatru zaplanowano na 27 marca, czyli
dzień, w którym przypada teatralne święto.
Widzom zaprezentowany zostanie spektakl
„Miłobójcy, czyli koniec świata w Zabrzu”.
Nie lada gratka czeka nas z kolei w sali
prób zabrzańskiego teatru. Tam wieczorem
będzie można obejrzeć projekcje archiwalnych przedstawień. Międzynarodowy Dzień
Teatru ustanowiony został w 1961 r. podczas

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy w Zabrzu

rego program rozpisano w naszym

Spektakl „skrzynk@pandory” to jeden z punktów programu Międzynarodowego Dnia Teatru

dziewiątego kongresu działającego pod auspicjami UNESCO Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w Helsinkach. Zaproponował to prezydent Fińskiego Instytutu ITI
– Arvi Kivimaa. Jako datę wybrano 27 marca, czyli rocznicę otwarcia Teatru Narodów
w Paryżu. Chodzi o międzynarodowy festiwal teatralny, który zainaugurowany został
w stolicy Francji w 1957 r. Po raz pierwszy na
jednej scenie spotkały się wówczas teatry
z obu stron żelaznej kurtyny. Festiwal odbywał się w Paryżu do 1972 r. Później zmienił
swoją formułę i stał się imprezą organizowaną co roku w innym kraju.
W obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
wpisuje się oryginalny zwyczaj. Każdego
roku Międzynarodowy Instytut Teatralny
zaprasza wybitną postać teatru lub osobę
z niezwykłym talentem w innej dziedzinie
sztuki do podzielenia się refleksjami na
temat teatru i międzynarodowej harmonii.
Informacja ta tłumaczona jest na ponad 20
języków i dociera do dziesiątek tysięcy odbiorców. W ubiegłym roku autorem wiadomości był John Malkovich.

WG

Program obchodów:
23 marca
godz. 10.00-13.00 – plener fotograficzno-malarski w teatrze
godz. 13.15-15.00 – warsztaty pantomimiczne dla młodzieży i dorosłych
(sala prób)

godz. 15.15-16.30 – warsztaty aktorskie dla młodzieży (sala prób)
godz. 17.00-18.00 – czytanie dramatu (sala prób)
godz. 18.15 – wernisaż wystawy
„Od próby do premiery”
godz. 19.00 – spektakl „skrzynk@
pandory” (bilet – 30 zł, ulgowy – 20 zł)
godz. 21.30 – program artystyczny
„Z Osiecką” (kawiarnia teatralna Teatru
Nowego)

27 marca
godz. 18.00 – spektakl „Miłobójcy,
czyli koniec świata w Zabrzu”
godz. 20.00 – projekcje archiwalnych spektakli (sala prób)

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41-800 Zabrze, ul. Generała de Gaulle’a 17, tel.
32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny, Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT. Zdjęcie na okładce: Jerzy Przybysz (Dziękujemy dyrekcji
sklepu „Praktiker” w Zabrzu za pomoc w realizacji sesji) Druk: Drukarnia „Art-Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do
druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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TWOJA REKLAMA
w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e-mail: marketing@dmit.com.pl

Gmina Zabrze

POPraWa gOsPOdarki śCiekOWej W dZielniCy ZabOrZe PółnOCne
Czas realizacji: 21 miesięcy + 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad

Zakres umowy:
budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
około 10,8 km (w tym grawitacyjnej około
10,7 km i tłocznej około 0,16 km)

Harmonogram robót
przewidzianych do realizacji
w dzielnicy Zaborze
Północne

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
ok. 14,2 km
budowa i przebudowa sieci wodociągowej
ok. 0,4 km
odtworzenie i budowa nawierzchni
ok. 50,7 tys. m2

Kontrakt 3 – związany z poprawą gospodarki ściekowej
w dzielnicy Zaborze Północne, stanowi część Projektu pod nazwą
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”
aktualny harmonogram robót – stan na dzień 14.02.2013 r.
Kiedy będą prowadzone prace na Twojej ulicy?
Twoja ulica
1

XI

rok 2012

rok 2013

miesiące

miesiące
XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

lesZCZynOWa

2

CZereśniOWa

3

jałOWCOWa

4

garaże: ul. kaWika, POrZeCZkOWa

5

POrZeCZkOWa

6

ambrOżegO POrdZika

7

dZiałaCZy rOdła

8

rOlnika

9

krótka

10

WaCłaWa karCZeWskiegO

11

kaWika

12

mOdrZeWiOWa

13

kalinOWa

14

OrZeChOWa

15

OlChOWa

16

agrestOWa

17

księdZa antOniegO kOrCZOka

18

jerZegO WyCiska

Dodatkowe informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 32 277 62 80
lub w Jednostce Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu, e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW

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

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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Dołącz do nas na

Facebooku

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
zaprasza:

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

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