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Nowe szaty hotelu Monopol
Po trwającym kilka miesięcy remoncie z hotelu
Monopol zniknęły rusztowania. Zabytkowy budynek
z daleka przyciąga teraz wzrok przechodniów.

Na Śląsku szczególne znaczenie ma szacunek do pracy oraz rzetelne jej wykonywanie.
W środowisku górniczym te filary śląskiej tożsamości są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Z okazji tradycyjnej Barbórki wszystkim górnikom i ich rodzinom
składam najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej pracy, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Życzę, aby święta Barbara każdego dnia otaczała Was opieką.
Kolejarzom z okazji ich święta życzę bezpiecznej pracy,
wielu sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym.
Niech Wasza patronka, święta Katarzyna Aleksandryjska,
nadal szczęśliwie prowadzi Was po kolejowych i życiowych szlakach.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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na dobry początek

Tak ma wyglądać osiedle, którego budowa ruszyła przy ul. Żywieckiej
wizualizacja: MTBS

Ruszyła budowa nowego osiedla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Nowe mieszkania pod choinkę

rodzenia będą mogli spędzić już
w nowych mieszkaniach lokatorzy bloku, którego budowa ruszyła
przy ulicy Żywieckiej w Kończycach.
Docelowo w tym miejscu powstać
ma osiedle składające się z dwunastu budynków, w których łącznie
będzie 156 mieszkań.
– To kolejna z naszych inwestycji w Zabrzu. To,
że możemy ją rozpocząć, jest efektem bardzo
dobrej współpracy z lokalnym samorządem –
podkreśla Franciszek Paśmionka, prezes Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Tarnowskich Górach, które
na swoim koncie ma już m.in. wybudowanie
zespołu bloków przy ul. Janika na Zaborzu.
Blok, którego budowa właśnie ruszyła, przy
ul. Żywieckiej w Kończycach, jest pierwszym
z kompleksu dwunastu budynków, jakie
mają stanąć w tym miejscu. Na trzech kondygnacjach powstać ma szesnaście mieszkań o powierzchni od 37 do prawie 70 metrów kwadratowych. Będą kawalerki oraz
mieszkania dwu- i trzypokojowe. – Wszystkie zostały zaprojektowane w nowoczesnym
stylu. Odbiegają od standardowych rozwiązań, gdzie przechodzi się z pomieszczenia
do pomieszczenia. Są jednoprzestrzenne, co
umożliwia aranżację dostosowaną do potrzeb – tłumaczy Walenty Wróbel, architekt.

Budowa bloku i pierwszej części parkingu
kosztować ma łącznie 3,5 mln zł. Około 2 mln
zł z tej kwoty pochodzi z kasy Zabrza. – Miasto
z ogromną determinacją starało się pomóc
w rozpoczęciu inwestycji – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Po zmianie przepisów czasy dla TBS-ów nie są łatwe,
a budowa tego typu osiedla to bardzo cenna inicjatywa, z której efektów z pewnością
bardzo chętnie skorzystają przede wszystkim młodzi ludzie – dodaje pani prezydent.
Żeby zamieszkać w wybranym mieszkaniu,
wystarczy partycypacja w kosztach budowy
w wysokości 30 procent. W zależności od
powierzchni mieszkania to kwota od około 40 do 70 tys. zł. Konieczna jest również
kaucja w wysokości 12-krotnego czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie MTBS w Tarnowskich Górach.

– Teren, na którym rozpoczęliśmy prace, dzieli
zaledwie 4,5 minuty jazdy od autostrady A4.
Równie blisko jest do centrum. A jednocześnie
okolica jest bardzo spokojna i cicha. Można
więc powiedzieć, że lokalizacja osiedla jest
idealna – uważa prezes Franciszek Paśmionka. – Termin ukończenia budowy pierwszego bloku to czternaście miesięcy. Myślę, że
pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nowych
mieszkań przed przyszłorocznymi świętami
Bożego Narodzenia. Pracujemy już nad montażem finansowym, który umożliwi rozpoczęcie budowy kolejnych bloków – dodaje.
Po symbolicznym wbiciu łopaty, które oficjalnie zainaugurowało prace, plac budowy osiedla poświęcił proboszcz kończyckiej parafii,
ks. Andrzej Żmuda. – Do dzieła, bo osiem
lat mi do emerytury zostało – żartował proboszcz. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Przyszłoroczne święta Bożego Na-

Symboliczną łopatę wbijają przedstawiciel wykonawcy, prezydent miasta i prezes MTBS
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Andrzej Grzybowski,
Wydział Mediów, Akrektor uczelni. –
torstwa i Reżyserii
WST oficjalnie
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Nasza szkoła
Zabrzu
foto: Jerzy Przybysz
zapuszcza koośrodek eduGościem uroczystości był prof. Marek Nowicki
rzenie w Zabrzu,
kacji i kultury
pięknym mieście,
– mówił podczas
w zabytkowym budynuroczystości profesor
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Studenci zabrzańskiego wydziału uczelni mają do dyspozycji m.in. niewielką salę kinową

kinowa, montażownia, studio radiowe i pracownie komputerowe. – Bardzo się cieszę,
że nasi przyjaciele z Wyższej Szkoły Technicznej potrafili dostrzec piękno drzemiące
w naszym budynku i jako siedzibę nowego
wydziału wybrali Zabrze – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobywanym
na tej uczelni studenci będą mogli rozwijać

Michał Aleksa

– Jestem na pierwszym
roku reżyserii. Wybrałem tę uczelnię, bo
myślę, że da mi wiele
możliwości
rozwoju.
Zawsze chciałem poznać tajniki powstawania filmów i teraz mam taką szansę.
Dużym atutem uczelni jest to, że oferuje
studentom profesjonalny sprzęt.

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Norbert Nowak

Wyremontowany gmach przy ul. Park Hutniczy robi teraz imponujące wrażenie

– Zdecydowałem się na
naukę na kierunku reżyseria. Uczelnia posiada dobry sprzęt i wykwalifikowaną kadrę.
Mam nadzieję, że będę
tu szkolił nie tylko swój warsztat, ale
również dowiem się, jak zdobyć fundusze na filmy, jak je promować.

swoje pasje i odkrywać drogę do rozwoju
naukowego i zawodowego. Niech tej szkole
towarzyszy dobry duch. Od was, młodych
ludzi, będzie zależało jak ta uczelnia będzie
się rozwijała. Nowe kadry na Śląsku, które
będą wpływały na obraz tej ziemi, są bardzo potrzebne – zaznaczała pani prezydent.
Na trzech uruchomionych w tym roku kierunkach naukę rozpoczęło łącznie 45 studentów. Część z nich odebrała indeksy
podczas listopadowej inauguracji. Wśród jej
gości byli m.in. aktor Radosław Pazura oraz
prof. Marek Nowicki, autor zdjęć do kultowego „Rejsu” i „Chłopów”, reżyser „Kariery
Nikodema Dyzmy”. – To dobra i przyszłościowa decyzja – mówił twórca o otwarciu
zabrzańskiego wydziału uczelni. 
MM
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Zdaniem studentów

ku wyremontowanym i zaadaptowanym na
potrzeby studentów. W sąsiedztwie mamy
teatr i filharmonię. Uczelnia nasza wpisuje
się zatem w plany władz miasta stworzenia w tym miejscu kwartału sztuki i kultury – podkreślał prof. Andrzej Grzybowski.
Kanclerz WST Arkadiusz Hołda deklarował,
że uczelnia chce bardzo mocno zaznaczyć
swą obecność w Zabrzu. – Chcemy organizować festiwal filmowy, konkursy fotograficzne, warsztaty tańca i aktorstwa. Myślimy
o uruchomieniu biura karier, które będzie
pomagać nie tylko naszym studentom, ale
wszystkim, którzy będą chcieli się do nas
zgłosić. Zorganizujemy kursy komputerowe,
florystyczne, przedsiębiorczości. Będzie też
letni ogród sztuki prowadzony przez naszych profesorów architektury, grafiki i malarstwa – wyliczał Arkadiusz Hołda.
Zabytkowy budynek przy ul. Park Hutniczy
3-5, w którym ulokowała się uczelnia, jeszcze do niedawna był zrujnowany. Teraz zyskał całkowicie nowe oblicze. Kapitalny remont i wyposażenie gmachu pochłonęły 12,5
mln zł. Uczelnia pozyskała na ten cel unijną
dotację. – Taniej byłoby budować od nowa,
ale ten budynek ma wartość architektoniczną, którą chcieliśmy utrzymać. Osiągnięty
efekt całkowicie, jako architekta, mnie satysfakcjonuje – zaznaczał Arkadiusz Hołda.
W budynku powstały m.in. niewielka sala

foto: Jerzy Przybysz
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W Komendzie Miejskiej Policji odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni NKWD

W hołdzie zamordowanym policjantom
Przez lata pozostawali bezimienni. Teraz doczekali się godnego
uczczenia ich pamięci. W gmachu
Komendy Miejskiej Policji odsłonięto w listopadzie tablicę upamiętniającą funkcjonariuszy Policji
Województwa Śląskiego z Zabrza
zamordowanych w Twerze wiosną

Na tablicy, która zawisła w holu komendy
z inicjatywy Muzeum Miejskiego w Zabrzu,
widnieje kilkadziesiąt nazwisk. To funkcjonariusze pochodzący z Zabrza lub służący
na posterunkach w Kończycach, Pawłowie
i Makoszowach w latach 1922-1939. Po
wybuchu wojny zostali uznani przez Związek Radziecki za osoby stwarzające potencjalne zagrożenie. Wywiezieni do obozu
zostali następnie zamordowani i pochowani w zbiorowych mogiłach w Twerze.
– Do Tweru przyjechała specjalna grupa
NKWD. W ciągu jednej nocy wykonywano
200-250 egzekucji. Dziękuję za ten znak
policyjnej pamięci – mówi Grzegorz Grześ-

foto: Igor Cieślicki

1940 roku przez sowieckie NKWD.

Tablica z nazwiskami zamordowanych funkcjonariuszy zawisła w holu komendy

kowiak z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939”.
– Dziś wspominamy tych, którzy oddali
ojczyźnie największy hołd, a nad których
mogiłami nikt nawet nie mógł odmówić
modlitwy – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Wśród ofiar sowieckiej zbrodni jest m.in.
starszy przodownik Jan Rzepka, komendant
posterunku w Kończycach. – To dla nas bar-

dzo wzruszający moment. Cieszę się, że pamięć mojego teścia została uczczona w taki
sposób – mówi synowa policjanta Łucja
Rzepka, która wraz z rodziną uczestniczyła
w uroczystości odsłonięcia tablicy.
– Gdy nasz ojciec opowiadał o dziadku, zawsze miał łzy w oczach. Dla niego uczczenie pamięci dziadka było niezwykle ważne
– dodają Weronika Jaglarz i Halina Losa,
wnuczki zamordowanego policjanta.  GOR

Legendarny śląski przedsiębiorca Karol Godula ma w Zabrzu swoje miejsce pamięci

Gospodarczy wzór dla współczesnych

Był prekursorem współdziałania różnych gałęzi przemysłu. Jako jeden
z pierwszych budował domy dla pracowników swoich zakładów. Sam
przeprowadzał eksperymenty, których efekty wcielał później w życie. Żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku legendarnego przedsiębiorcę Karo-

foto: UM Zabrze

la Godulę upamiętnia tablica odsłonięta w listopadzie w Makoszowach.

Tablicę odsłonięto na skwerze przy ZSP nr 7
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Tablica została odsłonięta na skwerze
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
w Makoszowach. – Karol Godula urodził
się w Zabrzu. Bardzo dużo zrobił dla Biskupic, choć dziś bardziej kojarzony jest
z Rudą Śląską, gdzie jego aktywność gospodarcza była największa, czy chociażby
Bytomiem, gdzie w Szombierkach miał
swój okazały pałac – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza i autor książki poświęconej Karolowi Goduli.
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Krzysztof Lewandowski przyznaje, że w dobie trudnej sytuacji gospodarczej Karol
Godula mógłby być dla wielu przedsiębiorców wzorem do naśladowania. – W wielu
momentach swojego życia wykazywał się
niezwykłą intuicją i pokazywał, że nawet
w obliczu bardzo dużego kryzysu, można
z niego wyjść bogatszym o nowe doświadczenia – podkreśla wiceprezydent Zabrza.
Urodzony w Makoszowach 8 listopada
1781 r. Karol Godula był jednym z najbogatszych Ślązaków. Ciężką pracą i umiejętnością dobierania sobie ludzi stworzył
imperium przemysłowe, na które składało
się m.in. 19 kopalń galmanu, 40 kopalń węgla kamiennego oraz trzy huty. Należąca do
niego huta cynku była w pierwszej połowie
XIX wieku najnowocześniejszym zakładem
tego typu w Europie. 
GOR

wokół nas
11 listopada uczciliśmy 94. rocznicę powrotu Polski do grona suwerennych państw

Oficjalnie i na sportowo

Były msza w intencji ojczyzny, defilada i sportowe turnieje. W zabrzańskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości chętnie
brali udział mieszkańcy, a plenerowym uroczystościom sprzyjała sło-

Elementem obchodów była defilada, którą mogliśmy podziwiać na placu Warszawskim

dzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar
Prezydenta Miasta. W kategorii kadetek
najlepiej spisały się reprezentantki JAS-FBG
Sosnowiec, które w klasyfikacji końcowej
wyprzedziły ekipę z ukraińskiego Równego, gospodarzy, czyli MKS Zabrze, oraz UKS
MOSM Bytom. W zmaganiach młodzików
starszych pierwsze miejsce przypadło krakowskiej ekipie TS Wisła, drugą lokatę zajęli
goście z Równego, trzeci był MKS Zabrze,
czwarty MMKS Rybnik.
Z kolei w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji zmierzyli się tenisiści stołowi.
W turnieju, oprócz gospodarzy, wzięli udział
zawodnicy z Gliwic, Rudy Śląskiej, Pyskowic,
Mikołowa, Chorzowa, Świętochłowic i Radzionkowa. 
WG

strażnicy miejscy i strażacy. W kościele św.
Anny odprawiona został uroczysta msza
w intencji ojczyzny, po której nastąpiło
złożenie kwiatów pod krzyżem na placu
kościelnym. Narodowe Święto Niepodległości zabrzanie uczcili również na sportowo.
W Zespole Szkół nr 10 rozegrany został Mię-

foto: Jerzy Przybysz

– Nasza przeszłość, naznaczona krwią i ofiarą
życia wielu naszych przodków, zobowiązuje
nas szczególnie do dumy z polskiej kultury,
tradycji i historii. Zróbmy wszystko, by 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym
dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej ojczyzny – mówiła
podczas uroczystości na placu Warszawskim
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Patrząc na zabrzańskie obchody Narodowego Święta Niepodległości i liczny udział
mieszkańców miasta, w tym również młodzieży, jestem przekonany, że będzie ona
pamiętała o historii rodzącej się wolnej Polski – zwracał uwagę przewodniczący Rady
Miasta Marian Czochara.
Listopadowe obchody uświetnił występ
Górniczej Orkiestry Dętej „Makoszowy”
pod kierunkiem Henryka Mandrysza. Były
przygotowana przez młodzież inscenizacja
i defilada, w której wzięli udział policjanci,

foto: Jerzy Przybysz

neczna pogoda.

W ZS nr 10 rywalizowali młodzi koszykarze

Pod harcerskim symbolem odsłonięta została pamiątkowa tablica

Harcerze przyznali swoje wyróżnienia

Informacje o projektancie, twórcy i fundatorze znalazły się na pamiątkowej tablicy odsłoniętej pod Krzyżem Harcerskim Hufca ZHP w Zabrzu.
Uroczystość została połączona z wręczeniem prezydent Zabrza MałgoUroczystość w Domu Harcerza odbyła się
17 listopada. Przypomnijmy, że ufundowany przez prezydent miasta krzyż trafił do
zabrzańskich harcerzy przed dwoma laty.
Nie było mu jednak dane w spokoju zdobić
siedziby hufca. Latem tego roku krzyż został
skradziony. Po kilku tygodniach policjantom
udało się odzyskać harcerski symbol. Okazało się, że ukradł go wracający z imprezy pijany młody mężczyzna. Potem swój łup ukrył
w jednym z ogródków działkowych. Niedaw-

no krzyż wrócił do właścicieli i ponownie zawisł na ścianie Domu Harcerza. Odsłonięta
pod nim tablica pamiątkowa informuje, że
został zaprojektowany przez ks. Kazimierza
Lutosławskiego, a wykonał go ręcznie z żywicy epoksydowej prof. Krzysztof Nitsch.
W tracie uroczystości wręczono również wyróżnienia zasłużonym harcerzom-seniorom.
Otrzymali je Wojciech Gawliński, Leonard
Denkowski i Stanisław Pietrek.

GOR

foto: Jerzy Przybysz

rzacie Mańce-Szulik „Złotej odznaki za zasługi dla chorągwi”.

Krzyż i tablica zdobią Dom Harcerza
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wokół nas
Za nami XVI konferencja naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej”

O zdrowiu na przestrzeni wieków

Profilaktyce zdrowotnej, chorobom,
ich leczeniu i wpływie na codzienne
życie poświęcona była tegoroczna
konferencja naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej”. Wybitni
przedstawiciele świata medycyny,
foto: Jerzy Przybysz

kultury i nauki dyskutowali 15 i 16
listopada w Teatrze Nowym oraz
Muzeum Górnictwa Węglowego.
W programie konferencji znalazło się około 30 wykładów i prelekcji poświęconych
kwestiom zdrowia i choroby w aspektach
medycznych, etycznych, artystycznych i filozoficznych. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się dyskusja panelowa w Teatrze
Nowym. Wzięli w niej udział historycy prof.

Dwudniową konferencję rozpoczęła dyskusja panelowa zorganizowana w Teatrze Nowym

Ewa Chojecka i prof. Henryk Samsonowicz,
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca
prof. Marian Zembala, kardiochirurg dziecięcy prof. Janusz Skalski, antropolog kultury prof. Dorota Simonides, artysta plastyk
prof. Marian Oslislo, historyk sztuki prof.
Henryka Langauer-Lewowicka oraz dyrek-

tor Muzeum Śląskiego Leszek Jodliński.
Przybliżające korzenie naszej kultury międzynarodowe konferencje odbywają się
w Zabrzu od 1997 r. Są organizowane przez
Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne i Urząd Miejski w Zabrzu.

WG

Głosy w dyskusji
Prof. Ewa Chojecka
– Zdrowie zawsze było wartością ocierającą się o filozofię. W starożytności znany był
pentagram,
rysunek-symbol
idealnego zdrowia, który w XVII-wiecznej
Holandii medycy umieszczali na receptach
jako życzenie powrotu do harmonii, w skali mikro- i makrokosmosu. Zarazy, epidemie zawsze wpływały na mentalność ludzi.
Mówiono o karze boskiej, ale szukano naukowego wytłumaczenia wpływu gwiazd,
komet na człowieka. W rezultacie rozwijała
się astrologia, rodził się postęp w medycynie.
Dziś, wskutek rozwoju, dobrze rozumiemy
potrzebę życia w zgodzie z naturą.
Prof. Janusz Skalski
– Ból nie powinien być odbierany jako kara, ale jako
przyczynek do rozwoju ludzkości, sztuki. Cierpieli przecież
i Beethoven – głuchota, Mozart – ciągła gorączka, czy Chopin – gruźlica, ale ileż mamy
z tego cierpienia pięknych rzeczy. Pod
względem kulturowym także cierpimy. Swoje doznania mieli w tym względzie Napoleon, Józef Piłsudski, Cyprian Kamil Norwid.
Postrzegali cierpienie jako drogę do zmiany
istniejącej rzeczywistości. Jest jeszcze fizjologiczny aspekt bólu, ale jest anestezja, by
pomagać człowiekowi przetrwać.
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Prof. Marian Oslislo
– Artyści zawsze byli odmieńcami. W latach 70. mieliśmy
wystawę obrazów podopiecznych szpitala w Rybniku i tam
ktoś powiedział, że z chwilą, gdy ich stan się
poprawia, przestają malować. W przeszłości wielkie cierpienie rodziło zawsze wielką sztukę. Współczesny artysta chce być
zdrowy i jak najszybciej bogaty. A przecież
naczelną dewizą sztuki jest przekraczanie
dotychczasowych ram, starych środków
wyrazu, tworzenie nowej sztuki. Ona z kolei jest antidotum na nasze cierpienie egzystencjalne. Sztuka i kultura potrafią sprawić,
że zyskujemy oczyszczenie i motywację, że
potrafimy się uśmiechnąć.
Prof. Henryk Samsonowicz
– Ból i cierpienie nie zmieniły się
na przestrzeni wieków. Cierpienie to pewna forma zadośćuczynienia za grzechy, odkupywanie
błędów, ale jego nadmiar może też osłabiać
wrażliwość. Gdy w dawnych wiekach we Włoszech ginęło wskutek zarazy sześćdziesiąt
procent populacji na danym terenie, wiadomość ta potrafiła ginąć wśród innych. Nie było
o niej nigdzie wzmianki. Jednocześnie rodziły
się wtedy nowe przekazy dla współczesnych,
jak na przykład taniec śmierci, który mówił
o równości wszystkich stanów wobec niej.
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Prof. Marian Zembala
– Żona mojego pacjenta z Podhala powiedziała o swoim mężu
po operacji: gdyby nie cierpiał,
to by umarł. Inna pacjentka,
80-latka, stwierdziła, że może cierpieć, bo
przeżyła życie. Różne są odcienie cierpienia.
Może być nim nawet zwykła samotność.
Jest ból somatyczny i cierpienie społeczne,
które może być częstszym zjawiskiem niż
indywidualny ból, który można wyłączyć
na jakiś czas. Jest jeszcze w naszej polskiej
mentalności pojęcie cierpiętnictwa, z którym powinniśmy walczyć. (…) Zanim ktoś
będzie chciał coś zniszczyć, niech wpierw
pokaże, co zbudował.
Prof. Dorota Simonides
– Na wielokulturowym Śląsku
cierpienie w sensie społecznym było i jest mniejsze, niż
gdzie indziej. (…) W dzisiejszych czasach wielu ludzi chodzi do wróżek,
znachorów, medyków, bo nasza medycyna
traktuje człowieka przedmiotowo, a nie podmiotowo, jak robili to ci niekonwencjonalni
„lekarze”, którzy z pacjentem rozmawiali,
pytali, dociekali – nawet smakując jego urynę. Szkodliwość tych działań była wielka,
ale była też wielka wiara, nadzieja. Dlatego
człowiek współczesny wraca dziś do tamtej
formy pomocy w ratowaniu zdrowia.

wokół nas
Odnowiony gmach zabytkowego hotelu z daleka przyciąga wzrok przechodniów

Schowany przez kilka miesięcy za
rusztowaniami budynek dawnego
hotelu „Admirals Palast” odsłonił swe nowe oblicze. Zabytkowy
gmach przyciąga teraz wzrok efektowną, bogatą w zdobienia elewacją. W najbliższych tygodniach
mają zapaść decyzje odnośnie dalszych losów obiektu.
– Rozważanych jest kilka koncepcji. W grę
wchodzą remont wnętrz, sprzedaż budynku lub wieloletnia dzierżawa. Decyzję w tej
sprawie podejmie zarząd spółki. Może nastąpić to jeszcze w grudniu – mówi Aleksander
Cichoń, dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych w Katowicach,
do którego należy zabrzański „Monopol”.
Póki co, niezwykle efektowny budynek przyciąga wzrok przechodniów odnowioną elewacją. Jej remont kosztował milion złotych.
Trzy czwarte tej kwoty wyłożyło należące
do Skarbu Państwa WPUT, resztę stanowiła przyznana przez zabrzański samorząd

dotacja na remont zabytku. – „Monopol” to
jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków Zabrza. Bardzo się cieszę, że jego
elewacja odzyskała dawny blask – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Piotr Kajda z prowadzącej prace firmy „Albud”
z Knurowa przyznaje, że największy kłopot
sprawiła renowacja elementów elewacji wykonanych z miedzianych blach. – Mniej więcej połowa blach zdobiących wykusz budynku została wymieniona, resztę oczyszczono.
Okna na parterze i pierwszym piętrze zostały odnowione, na pozostałych kondygnacjach wymienione – tłumaczy Piotr Kajda.
Dyrektor Aleksander Cichoń przyznaje, że
jego marzeniem jest całkowita rewitalizacja
budynku i przywrócenie go miastu. – Mógłby tu powstać wysokiej kategorii obiekt
hotelarski, na jaki Zabrze bez wątpienia
zasługuje. Ale są marzenia i są realia ekonomiczne. W najbliższym czasie okaże się,
jaka będzie przyszłość budynku – podsumowuje Aleksander Cichoń.
Przypomnijmy, że budynek dawnego hotelu
„Admirals Palast” został wzniesiony w latach 1924-1928 według projektu berlińskich
architektów Bielenberga i Mosera. 
GOR

foto: Jerzy Przybysz

„Monopol” odsłonił swe oblicze

„Monopol” robi imponujące wrażenie

O dobrych praktykach w zarządzaniu zasobami ludzkimi dyskutowano w hali „Pogoń”

Stawiamy na umiejętności

Zaprezentowanie dobrych praktyk
oraz wymiana poglądów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
to cele konferencji, która 21 listopada odbyła się w hali „Pogoń”.
W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele administracji samorządowej, uczelni wyższych oraz firm.
Inicjatorami konferencji „Kierunki rozwoju
zarządzania zasobami ludzkimi” byli prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej
Karbownik oraz Jarosław Jastrzębski, prezes
Zakładu Usług Informatycznych „OTAGO”.
– We współczesnym świecie wartość firmy,
organizacji stanowią zasoby ludzkie. Są one

drogocennym kapitałem, w który inwestycja przynosi wiele zysków – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Wystąpienia dotyczyły m.in.
etapów, przez które przechodzi pracownik: rekrutacji, adaptacji na stanowisku pracy,
szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji, oceny
pracownika. O zarządzaniu zasobami ludzkimi w partnerskim mieście Zabrza Rotherham mówił radny Roger Stone (na zdjęciu).
Prof. Mariusz Zieliński z Politechniki Śląskiej
zaprezentował teorię związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi i specyfikę zarządzania w uczelni wyższej. Wystąpienia prof.
Stanisława Michalczyka, kierownika Zakładu Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Śląskiego, oraz prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik dotyczyły m.in. komunikowania

w organizacji i samorządzie.
Prezes spółki „TAURON Obsługa Klienta” Katarzyna
Wierska-Kuberka (na zdjęciu)
omawiała kwestie relacji pracodawcy i związków zawodowych. O nowoczesnym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie
mówiła sekretarz miasta Zabrze Ewa Weber.
– Istotne są dla nas umiejętności. Oferujemy
możliwości rozwoju i pracę pełną wyzwań.
Oczekujemy zaangażowania w pracę na rzecz
mieszkańców – podkreślała Ewa Weber.
Swoimi doświadczeniami dzielili się dyrektor UM w Gliwicach Urszula Jachymska oraz
sekretarz miasta Opole Donata Gajewska.
Agnieszka Wilczyńska z Fundacji „Domena Rozwoju” opisała działania w zakresie
szkoleń pracowników samorządowych. Aż
63 procent uczestników to pracownicy UM
w Zabrzu oraz zabrzańskich miejskich jednostek organizacyjnych. Szkolenia te są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  GOR
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Komisja Budżetu i Inwestycji
6.12. godz. 16.00 – analiza i zaopiniowanie zbilansowanych wniosków komisji
stałych oraz projektu budżetu na rok
2013.
13.12. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
6.12. godz. 16.00 – analiza i zaopiniowanie zbilansowanych wniosków komisji
stałych oraz projektu budżetu na rok
2013.
13.12. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
12.12. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.12. godz. 18.00 – 100 lat kina Roma –
udział w ofercie kulturalnej miasta; stan
bazy materialnej. Komisja wyjazdowa.
Komisja Oświaty i Wychowania
12.12. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, bieżące i organizacyjne.
19.12. godz. 16.00 – języki obce w naszych szkołach – wyniki egzaminów zewnętrznych, klasy językowe, dwujęzyczne, efekty.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
10.12. godz. 16.00 – Centrum Przesiadkowe, dworzec PKP, ulica Nowopaderewskiego.
13.12. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
12.12. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.12. godz. 16.00 – sprawy wniesione,
bieżące, organizacyjne i wolne wnioski.
Komisja Rewizyjna
13.12. godz. 14.00 – kontrola zadań zleconych przez budżet państwa w Zabrzu.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
12.12. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.12. godz. 16.00 – zaawansowanie prac
budowlanych przy budowie nowego basenu oraz stan techniczny po modernizacji basenu przy placu Krakowskim.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
6.12. godz. 16.00 – analiza i zaopiniowanie zbilansowanych wniosków komisji
stałych oraz projektu budżetu na rok
2013.
13.12. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
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W listopadzie odbyła się XXX sesja Rady Miasta

foto: Jerzy Przybysz

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

Muzeum Górnictwa Węglowego i kopalnia „Guido” połączą się w kwietniu 2013 roku

Muzeum i kopalnia jedną instytucją
Akt dotyczący połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego
„Guido” i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przyjęli radni
podczas listopadowej sesji. W jej
programie znalazły się również
uchwały wynikające ze zmiany
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Podlegające w tej chwili Zabrzu kopalnia
„Guido” i samorządowi województwa MGW
mają stanowić jedną muzealną instytucję
kultury od 1 kwietnia 2013 r. Nowa placówka ma nosić nazwę Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, a jej prowadzeniem
zajmą się wspólnie samorządy Zabrza i województwa. Podobną uchwałę ma przyjąć
w najbliższym czasie Sejmik Województwa
Śląskiego. Projekt połączenia obu instytucji,
który ma usprawnić ich funkcjonowanie,
pozytywnie zaopiniowała już Rada ds. Muzeów przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Radni przyjęli także kilka uchwał wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl nowych przepisów, to na gminach spoczywać
będzie obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Opłata z tego tytułu będzie
musiała być wnoszona do 20. dnia miesiąca. Przyjęli również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi. Dokumenty te właściciele
nieruchomości będą musieli przedstawić po
raz pierwszy do końca stycznia przyszłego
roku.
Radni przyjęli program współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
Jednym z tematów poruszonych na sesji
był również sądowy spór toczony pomiędzy
samorządem a Hutą Zabrze. Stanowisko
firmy w tej sprawie przedstawiła wiceprezes zarządu Martyna Goncerz-Dachowska,
z kolei argumenty gminy przybliżył radnym
profesor Bogdan Dolnicki z Biura Prawnego
magistratu.
GOR
Usłyszane na sesji:
– Panie radny, proszę o wyłączenie tego
czerwonego światełka.
– Ale czerwony to jest mój ulubiony kolor...

Dyżury radnych

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

Grudzień
3. (pn.)
6. (czw.)
10. (pn.)
13. (czw.)
17. (pn.)
20. (czw.)
27. (czw.)

Rafał Marek
Krzysztof Partuś
Elżbieta Adach
Łucja Chrzęstek-Bar
Łukasz Urbańczyk
Stanisława Mikulak
– godz.13.00 Jerzy Wereta
Marianna Kaernbach
Gerd Piernikarczyk

wokół nas
W zabrzańskich szkołach będą się kształcić przyszli pracownicy Kompanii Węglowej

Kuźnia górniczych kadr
Porozumienie o współpracy między Kompanią Węglową i Zabrzem
podpisały w listopadzie prezes koncernu Joanna Strzelec-Łobodzińska
i prezydent miasta Małgorzata
Mańka-Szulik. Gwarantuje ono, że
absolwenci klas górniczych utworzonych w czterech zabrzańskich
szkołach otrzymają pracę w zakła-

Umowę podpisują prezes Kompanii Węglowej i prezydent Zabrza

ny zastrzyk młodej krwi, która zasili nasze
kopalnie. Podpisanie porozumienia z Zabrzem to dobra wiadomość dla Kompanii
Węglowej, miasta i młodych ludzi, którzy
po ukończeniu szkoły nie będą mieli pro-

foto: Igor Cieślicki

– Solidne wykształcenie i gwarancja pracy dla młodych ludzi są dzisiaj nadrzędną wartością. Dlatego tak ważny jest dla
nas fakt podpisania umowy – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Praca w kopalni należy do bardzo niebezpiecznych. Cieszę się, że w Zabrzu będziemy
kształcić górników, którzy zjeżdżając pod
ziemię, będą mogli wykazać się wszystkimi

foto: UM Zabrze

dach Kompanii Węglowej.

Uczniowie odbierają gwarancje zatrudnienia z rąk prezes Joanny Strzelec-Łobodzińskiej

niezbędnymi umiejętnościami. Zapewni to
odpowiednio przygotowany proces edukacyjny – dodaje.
Prezes Kompanii Węglowej Joanna Strzelec-Łobodzińska zwraca uwagę, że w górnictwie powstała ogromna luka pokoleniowa, którą koncern od kilku lat stara się
zapełnić. – Obecnie w szesnastu miastach
kształcimy 4,3 tysiąca uczniów. To potęż-

blemów ze znalezieniem pracy – podkreśla prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska
Młodzi górnicy kształcić się będą w czterech zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych: Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespole Szkół nr
3 im. rtm. Witolda Pileckiego, Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Centrum Kształcenia

Praktycznego i Ustawicznego. Ich mury
opuszczać będą m.in. elektrycy, technicy
z dziedziny eksploatacji maszyn i urządzeń
górniczych, monterzy maszyn czy ślusarze.
– Pod koniec lat 50. nasza szkoła została
objęta patronatem kopalni „Makoszowy”.
Lata 60. to dynamiczny rozwój kształcenia górniczego, powstawały kolejne pracownie. Cieszę się, że w roku, gdy Zabrze
obchodzi 90. rocznicę nadania praw miejskich, wracamy do tradycji – mówi Grażyna Kossowska-Łysy, dyrektor ZS nr 3.
Podczas uroczystości zorganizowanej w listopadzie w Miejskim Ośrodku Kultury
uczniowie pierwszych klas odebrali z rąk
prezes Joanny Strzelec-Łobodzińskiej certyfikaty gwarancji zatrudnienia po zakończeniu nauki. – W przypadku najzdolniejszych
uczniów, którzy będą chcieli kontynuować
naukę na kierunkach górniczych, gwarancja
zatrudnienia zostanie przedłużona o okres
studiów – podkreśla szefowa górniczego
koncernu. Kompania Węglowa ma również
umożliwić uczniom odbywanie praktyk zawodowych. Osiągający najlepsze wyniki w nauce będą z kolei mogli liczyć na stypendia.
– Górnik to dobrze płatny zawód. I można
wcześniej przejść na emeryturę. Poza tym
moi dziadkowie byli górnikami, a tata pracuje w Bytomiu w kopalni „Centrum”. Bardzo mnie zachęcał, żebym poszedł w jego
ślady. Można więc powiedzieć, że wybierając ten zawód, kontynuuję rodzinne tradycje – uśmiecha się Dawid Nocuń, jeden
z uczniów, którzy odebrali certyfikaty.

GOR
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wokół nas
Polska Izba Turystyki uhonorowała nasze miasto prestiżową nagrodą „Traper”

Zabrze błyszczy w turystyce
To, co do niedawna było jeszcze
nie do pomyślenia, stało się faktem. Zabrze wyrasta na lidera
w regionie w dziedzinie turystyki.
Wyrazem tego jest między innymi
prestiżowa nagroda „Traper”, jaką
przyznały właśnie naszemu miastu
Polska Izba Turystyki oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Nagroda została przyznana za najlepszą
współpracę z branżą turystyczną w 2012 r.
Przedstawiciele Zabrza odebrali ją podczas
uroczystej gali inaugurującej Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” – Poznań 2012. W 4-dniowej imprezie
uczestniczyło 669 wystawców z 44 krajów
świata, w tym Brazylii, Dominikany, Meksyku, Norwegii, Singapuru czy Wielkiej Brytanii. Targi odwiedziło ponad 20 tysięcy zwiedzających.
– Nasze stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno indywidu-

alnych turystów, jak i organizacji oraz biur Jakość Quality International 2010” przyznapodróży. Szczególną ciekawość wzbudzała waną przez redakcję Forum Biznesu oraz
informacja o kolejnej atrakcji na zabrzań- nadany przez Polską Izbę Turystyki „Kompas 2009”. Do Zabrza trafił Złoty
skim szlaku zabytków techniki,
Kwant za największą liczczyli kolejce podwieszanej
bę turystów odwiedzauruchomionej w Zających obiekty turybytkowej Kopalni
styczne podczas
Węgla KamienIndustriady.
nego „Guido”
Na początku
– zwraca uwa2010 r. kopalgę
Dorota
nia „Guido”
Kosińska
znalazła
z Wydziału
się wśród
Promocji
najważi Turystyniejszych
ki Urzędu
obiektów na
Miejskiego
Europejskim
w
Zabrzu.
Szlaku
Dzie„Traper” to już
dzictwa
Przekolejna nagroda
mysłowego ERIH.
dla naszego miasta
W październiku tego
za działania na rzecz
roku, za działania na
rozwoju
turystyki Przyznana Zabrzu przez PIT statuetka
rzecz rozwoju turyprzemysłowej. Już
wcześniej Polska Izba Turystyki przyznała styki, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
Zabrzu swojego „Globusa”. Kopalnia „Guido” odebrała w Warszawie Nagrodę im. GrzegoGOR
otrzymała prestiżową nagrodę „Najwyższa rza Palki. 

W ramach programu „Radosna Szkoła” w Zabrzu powstaje pięć nowoczesnych placów zabaw

Kierunek zjeżdżalnia!

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Biskupicach mają
powody do radości. Przy placówce
otwarto właśnie kolorowy, nowo-

foto: UM Zabrze

czesny i bezpieczny plac zabaw.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 jest kolorowy i bezpieczny
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Nowy plac ma bezpieczną syntetyczną nawierzchnię i jest ogrodzony. Na powierzchni
około 240 metrów kwadratowych stanęło
sześć urządzeń do zabaw i ławki. Wybudowany w ramach rządowego programu
„Radosna szkoła” obiekt kosztował 125 tys.
zł. Połowę tej kwoty wyłożyło miasto, reszta to dofinansowanie z budżetu państwa.
Plac zabaw przy SP nr 21 jest już kolejnym
wybudowanym w ramach programu „Radosna szkoła”. Podobne obiekty pojawiły się
już wcześniej m.in. przy ZSS nr 40 i SP nr 2.
Program, oprócz wsparcia budowy placów
zabaw, umożliwia również dofinansowanie
zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkołach. W dwóch edycjach projektu z takiej możliwości skorzystało około
30 zabrzańskich szkół. 
GOR

wokół nas
Niezwykły jubileusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

Proboszcz Zygfryd Sordon

Stulecie istnienia swojego kościoła świętowali 18 listopada wierni
z parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy. Uroczystej mszy z tej okazji przewodniczył
biskup gliwicki Jan Kopiec, który
przed laty pełnił tu posługę jako
wikary. Obchody uświetnił koncert
artystów Filharmonii Zabrzańskiej.
– Przygotowania do jubileuszu trwały
rok. Na Boże Narodzenie ubiegłego roku
zorganizowaliśmy koncert kolęd i reko-

lekcje. Przed wakacjami odbył się festyn
rodzinny organizowany z Radą Dzielnicy.
W jubileuszowe przygotowania włączyły się też szkoły. Można było wziąć udział
w konkursach fotograficznym i plastycznym. W październiku odbyły się misje parafialne. W listopadowych uroczystościach
wzięli udział również goście z zagranicy
– mówi ks. Zygfryd Sordon, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Historia kościoła w Rokitnicy sięga pierwszych lat XX wieku. W 1906 r. ustanowiono tzw. kurację, a pierwszym kuratusem
mianowano ks. Józefa Matulę, któremu
udało się znaleźć parcelę na budowę kościoła. Jednak kłopoty ze zdrowiem sprawiły, że nie udało mu się rozpocząć budowy.
Sfinalizować przedsięwzięcie starał się jego
następca – ks. Ernest Lange. Na wiosnę
1911 r. rozpoczęła się budowa świątyni. Kościół został poświęcony 17 listopada 1912 r.
Obecny proboszcz piastuje tę funkcję od 22
sierpnia 1999 r. W czerwcu tego roku obchodził 25-lecie święceń kapłańskich. W podzięce za posługę i zaangażowanie na rzecz kościoła, parafianie ofiarowali mu na pamiątkę
nowy ołtarz posoborowy. – Cieszę się, że
współpracuję z takimi ludźmi. Spotykam się
z życzliwością i pomocą. Czuję się tu bardzo dobrze – podkreśla ks. Zygfryd Sordon.
Jubileusz był okazją do tego, by odnowić
świątynię. Prace trwały od maja i możliwe
były dzięki hojności parafian oraz dofinansowaniu Urzędu Miejskiego. Odnawiając
wnętrze kościoła, wzorowano się na jego
przedwojennej kolorystyce. Wymieniono

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Kościół w Rokitnicy ma już sto lat

Rokitnicki kościół w pełnej krasie

górne okna w głównej nawie oraz instalację elektryczną i nagłośnieniową. W pracach pomagali parafianie. – Ludzie bardzo
się angażowali. Panie codziennie przychodziły i sprzątały, panowie pomagali przy
skuwaniu tynku. W kościele cały czas
odbywały się nabożeństwa. Odnowienie
kościoła było szczególnym prezentem na
nasz jubileusz – uśmiecha się proboszcz.
Z okazji jubileuszu jedna z rodzin należących do parafii podarowała elektroniczne
kuranty, które zamontowano na wieży kościelnej.
MM

Nowe wydawnictwo z cyklu prezentującego dzielnice Zabrza

We wspomnieniach mieszkańców

Wspomnienia mieszkańców są trzonem albumu „Nasza Rokitnica”. Przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną wydawnictwo trafiło już do
sprzedaży. To kolejna pozycja z cyklu prezentującego dzielnice miasta.
– Naukowe monografie są potrzebne, ale
historia Zabrza pisana przez jego mieszkańców ma niespotykany walor autentyzmu i emocjonalnej siły. Doświadczenia
zgromadzone podczas pracy nad wydawnictwem „Nasze Kończyce”, inaugurującym
projekt „Dzielnice Zabrza”, i tą publikacją
pokazały, jak wielki mamy szacunek do
tradycji i korzeni, które stworzyły podwali-

ny nowoczesnego miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Dyrektor MBP Tomasz Iwasiów wylicza, że
zbieranie archiwalnych materiałów, zdjęć
i innych dokumentów, trwało ponad rok.
– Trzonem albumu są wspomnienia mieszkańców, ale jest w nim także mowa o teraźniejszości i planach na przyszłość – mówi
Tomasz Iwasiów. 
GOR
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W Mikulczycach ruszyła budowa nowego przedszkola, w innych przybywa oddziałów

Więcej miejsc dla przedszkolaków

Dobre wieści dla rodziców i ich pociech. W Zabrzu przybywa miejsc
w przedszkolach. Dwa kolejne
oddziały

zostały

uruchomione

w wyremontowanym Przedszkolu
nr 48 przy ulicy Kotarbińskiego,
a budowa całkowicie nowej placówki rusza właśnie przy ulicy Lipowej w Mikulczycach. Za półtora roku pod troskliwą opieką
znajdzie

się

dwieście
foto: Igor Cieślicki

maluchów.

foto: Igor Cieślicki

– Dzięki utworzeniu nowych oddziałów do
Maluchy korzystają na razie z gościnności SP 26
przedszkola mógł zostać
przyjęty nasz młodszy
inwestujemy w infrastrukturę czy specjalną
synek – cieszą się Olha
strefę ekonomiczną. Ale nie ma nic ważnieji Sławomir Zatwardszego od inwestycji w młodego człowieka.
niccy, rodzice roczneTo najlepiej wydane pieniądze – podkreśla
go Leonka, 3-5-letniego
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Tymoteusza i 5-letniej
Ewa Wolnica zwraca uwagę, że planowane
foto: Igor Cieślicki
Oksany. Do Przedszkola nr
zna- na 2014 r. oddanie do użytku przedszkoAnna Borówka, mama Alicji i Maksymiliana
48 chodzi również 5-letnia
c z a la zbiega się z planowanym pójściem do
Alicja Borówka. Dziewczynka
Jolanta szkół 6-latków. – Mam nadzieję, że w efekczeka już, aż będzie mógł do niej
Kosczielny. cie dla każdego dziecka znajdzie się miejsce
dołączyć młodszy braciszek MaksyW
budynku w przedszkolu – podsumowuje Ewa Wolnica.
milian. – Jest tu bardzo dobra opieka, a to
zakończył się wła- 
GOR
najważniejsze. A przy okazji po remoncie śnie remont łazienek i czterech sal zabaw.
przedszkole wygląda bardzo ładnie – podkre- Remont kosztował pół miliona złotych.
śla Anna Borówka, mama dwojga malców. Znacznie więcej, bo aż 8 mln zł, pochłoDyrektor Przedszkola nr 48 Jolanta Kosczielny nie budowa nowego przedszkola przy ul.
wylicza, że dzięki uruchomieniu nowych od- Lipowej w Mikulczycach. Ma ono stanąć
działów placówka mogła przyjąć w tym roku w miejscu wyburzonej trzy lata temu plao 50 dzieci więcej. Łącznie z opieki placówki cówki. – Przedszkole przy ulicy Lipowej
korzysta w tej chwili około 230 maluchów. – mieściło się w XIX-wiecznym budynku,
Po remoncie możemy im zaoferować warunki który nie spełniał już żadnych standarodpowiadające standardom XXI wieku – za- dów. Do czasu wybudowania nowej plafoto: Igor Cieślicki
cówki dzieci korzystają z gościnności
Szkoły Podstawowej nr 26 – tłumaczy
Ewa Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Wyburzone przedszkole mogło pomieścić
setkę maluchów. W nowym powstanie
osiem oddziałów dla łącznie dwustu dzieci. – Zakończenie budowy planowane jest
na czerwiec 2014 roku – zapowiada Leszek
Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów UM w Zabrzu. Budowę przedszkola w całości finansuje zabrzański samorząd. – Zabrze stawia na rozwój, dlatego
Jedna z wyremontowanych łazienek
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W naszym mieście trwają lub wkrótce ruszają niezwykle ważne inwestycje infrastrukturalne
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Na Zaborzu Południowym prace trwają już m.in. przy ul. Lompy

W kolejnych dzielnicach pojawiają się pierwsze wykopy

Rozwój na mocnych fundamentach
Ręce zacierają już kierowcy, ale powody do zadowolenia będą mieli również pasażerowie tramwajów. Pierwszych cieszy powstający
w szybkim tempie kolejny fragment Drogowej Trasy Średnicowej, drugich – rozpoczynające się właśnie remonty torowisk. W kilku dzielnicach miasta ruszyły również prace w ramach II etapu przebudowy
miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.
średnicówką. Drogowcy uwijają się również na granicy Zabrza i Gliwic, gdzie powstaje węzeł DTŚ z ul. Roosevelta. Ślimak
umożliwiający wjazd i zjazd z trasy połączony zostanie 700-metrową jezdnią z rondem, które powstaje w ciągu ul. Roosevelta.
– Dzięki Drogowej Trasie Średnicowej i poprawie gospodarki wodno-ściekowej zmienia się sposób patrzenia na Zabrze. Bez tych
inwestycji trudno byłoby mówić o dalszym
prężnym rozwoju naszego miasta – podkreśla

foto: Igor Cieślicki

– Roboty najbardziej zaawansowane są
w Mikulczycach i na Zaborzu Południowym. Pierwsze wykopy pojawiły się również w Pawłowie, na Zaborzu Północnym
i na osiedlu Wyzwolenia, a lada dzień prace
ruszają w Makoszowach – wylicza Małgorzata Bećiri z Jednostki Realizującej Projekt.
Przypomnijmy, że II etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście
obejmuje budowę lub przebudowę 69 km
kanalizacji sanitarnej, 68 km kanalizacji
deszczowej, 31 km sieci wodociągowej oraz
czterech przepompowni ścieków. Odtworzonych zostanie około 350 tysięcy metrów
kwadratowych dróg. Wartość przedsięwzięcia
to około 200 mln zł. Prawie 105 mln zł z tej
kwoty stanowi zdobyte przez samorząd dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności.
Intensywne prace trwają również na budowie
kolejnego z zabrzańskich odcinków Drogowej
Trasy Średnicowej. – Na ukończeniu są prace związane z przezbrojeniem terenu. Trwają roboty ziemne i konstrukcyjne związane
z obiektami inżynierskimi, murami oporowymi
oraz kanalizacją deszczową – tłumaczy Danuta Żak ze spółki Drogowa Trasa Średnicowa.
W parku im. Powstańców Śląskich powstały
już gigantyczne nasypy. Przy ul. Jaskółczej
kształtów nabiera tunel prowadzący pod

prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Bardziej komfortowo jeździć się będzie również po Zabrzu tramwajami. Przynajmniej po
ulicach Wolności, 3 Maja i Bytomskiej, gdzie
stare torowiska zostaną zastąpione przez całkowicie nowe konstrukcje. – Na pierwszą połowę grudnia planujemy podpisanie umowy
z wykonawcą prac w Biskupicach. Roboty mogłyby ruszyć z początkiem nowego roku – mówi
Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje
Śląskie. Wymiana torowiska objąć ma odcinek
ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do Drzymały.
Na ostatni dzień listopada zaplanowano
z kolei otwarcie kopert w przetargu dotyczącym ul. 3 Maja i Wolności w Maciejowie, od
skrzyżowania z ul. Kondratowicza do granicy
z Gliwicami. Tutaj rozpoczęcie prac planowane jest wczesną wiosną. Łącznie w Zabrzu ma
zostać wymienionych ponad 5 km torowisk.

GOR

Tunel pod Drogową Trasą Średnicową powstający w ciągu ulicy Jaskółczej
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13 grudnia uczcimy 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Tę datę pamiętamy wszyscy

Wśród nas żyje wiele osób, które tamtego zimowego dnia, 13 grudnia 1981
roku, nie tylko straciły wiarę, że Polska może być wolna i demokratyczna, ale
poniosły też osobistą ofiarę za krytykę totalitarnego systemu. Tym wszystkim dziś, w wolnym już kraju, należy się szczera pamięć i uznanie.
Zabrzańskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbędą się
w czwartek, 13 grudnia, tradycyjnie już na

Zaborzu, gdzie mieścił się jeden z ośrodków
internowania. Rozpocznie je o godz. 10 uroczysta msza święta w kościele św. Jadwigi

upamiętniająca wydarzenia sprzed 31 lat.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości,
pod krzyżem postawionym ku czci ofiar
stanu wojennego, złożą wiązanki kwiatów.
Później zaplanowano wspomnieniowe spotkanie. Obchody rocznicowe organizuje Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Zabrzu.

WG

Palmiarnia Miejska w Gliwicach zaprasza na ciekawe wystawy, prezentacje i koncerty

Oaza zieleni w sercu miasta
Położona w centrum Gliwic Palmiarnia Miejska to prawdziwy raj dla
osób chcących odpocząć wśród zieleni od zgiełku aglomeracji. Można
tu wybrać się na relaksujący spacer,
spotkać z przyjaciółmi, a przy okazji
poznać florę i faunę innych stref klimatycznych. Ale Palmiarnia oferuje
też szereg innych atrakcji.

Dzisiejsza Palmiarnia Miejska nie przypomina tej sprzed ponad stu lat. Nowoczesna budowla o kratowej konstrukcji jest interesującym obiektem architektonicznym nie tylko
w skali Gliwic, ale i całego Śląska. Palmiarnia podzielona jest na cztery nastrojowo
podświetlone pawilony tematyczne: roślin
użytkowych, tropikalnych, sukulentów i historyczny. Obiekt rocznie odwiedza około 85 tysięcy zwiedzających, w tym
osoby niepełnosprawne,
dla których przygotowano windy i podjazdy.
Ale gliwicka Palmiarnia to
nie tylko flora i fauna. Organizowane są tutaj ciekawe
wystawy tematyczne, popularyzujące m.in. kulturę i przyrodę
Egiptu, Tunezji czy Chin. Swoich wiernych
sympatyków mają organizowane w otaczającym Palmiarnię parku koncerty „Parko-

Efektowna konstrukcja Palmiarni

wego lata”, podczas których
można posłuchać nastrojowej muzyki, natomiast w pawilonie historycznym organizowane są kameralne spotkania przy
muzyce klasycznej. Dzięki kontaktom
z podobnymi placówkami, gliwicka Palmiarnia wciąż wzbogaca swą kolekcję o nowe,
ciekawe okazy roślin i zwierząt.
WG

Ponad wiek historii

Najwyższy z pawilonów ma 22 metry

16

Historia Palmiarni Miejskiej w Gliwicach sięga 1880 r. Na terenie kształtującego
się wtedy parku powstały pierwsze szklarnie o charakterze wystawowym. Dynamiczny rozwój placówki nastąpił w 1924 r., kiedy to zorganizowano wielką
wystawę roślin egzotycznych. Trzy z zaprezentowanych wtedy palm do dziś rosną w pawilonie historycznym.
Z czasem, w otoczeniu egzotycznych roślin pojawiły się terraria i akwaria,
a w ptaszarni zaczęły królować brazylijskie papugi. W 1935 r. wybudowano wysoką na 12 metrów szklarnię, która stała się głównym pawilonem wystawowym. W latach 80. powierzchnia Palmiarni wzrosła do około 2 tysięcy metrów
kwadratowych, a najwyższy pawilon podwyższono do 22 metrów. W najbliższym czasie oferta Palmiarni zostanie poszerzona o ekspozycję akwarystyczną.
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W listopadzie swój dzień mieli kolejarze, w grudniu świętować będą górnicy

Od Katarzynki do Barbórki

W dniu wspomnienia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, czyli 25 listopada, swoje święto mieli kolejarze.
Na początku grudnia tradycyjnie

We wtorek, 4 grudnia, górnicy świętować będą tradycyjną Barbórkę

kolejowym firma DB Schenker Rail Polska. Przedsiębiorstwo zatrudnia prawie
pięć tys. osób. Tylko w 2011 r. przewiozło
ponad 70 mln ton towarów. DB Schenker
ma w dyspozycji 375 lokomotyw i ponad
6,5 tysiąca wagonów. Te liczby stawiają
firmę na pierwszym miejscu wśród prywatnych przewoźników kolejowych w Polsce.
Zabrzańską siedzibę DB Schenker Rail Polska zdobi od roku efektowna zabytkowa
lokomotywa, która stanowi interesujący

foto: Igor Cieślicki

Górnicy z kopalni „Sośnica-Makoszowy”,
jedynej działającej jeszcze w naszym mieście, świętować będą 1 grudnia w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zaplanowano wręczenie Honorowych Szpad
Górniczych oraz jubileuszowych odznak
osobom z 25-letnim stażem pracy w zakładzie. Z okazji Barbórki odprawiona zostanie
także uroczysta msza święta w intencji pracowników kopalni. Nabożeństwo rozpocznie się 4 grudnia o godzinie 8.30 w kościele
św. Krzyża na osiedlu Janek.
– Oprócz naszej głównej uroczystości barbórkowej planowane są również inne spotkania, podczas których wyróżniającym
się pracownikom branży górniczej będą
wręczane odznaczenia związkowe oraz
nadawane wyższe stopnie górnicze – mówi
Adam Ziemianin, dyrektor ds. pracy kopalni
„Sośnica-Makoszowy”. Z kolei na 10 grudnia zaplanowano Barbórkę w Zabytkowej
Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”.
Kilka dni przed górnikami swoje święto
obchodzili kolejarze. A tych w Zabrzu również nie brakuje. Przypomnijmy, że to właśnie w naszym mieście ma swoją główną
siedzibę specjalizująca się w transporcie

foto: Igor Cieślicki

świętować będą górnicy.

Zabytkowa lokomotywa przed zabrzańską siedzibą DB Schenker Rail Polska

przystanek na zabrzańskim szlaku zabytków techniki. Stalowy kolos o pieszczotliwej nazwie „Schenkuś” ma prawie 23 metry
długości i razem z wagonikiem do przewozu węgla waży 115 ton. Parowóz został
wyprodukowany w Niemczech w 1943 r. Po
zakończeniu II wojny światowej trafił do
Związku Radzieckiego. W Polsce znalazł się
na początku lat 60. Do 1994 r. był wykorzystywany w Kopalni Piasku Podsadzkowego
„Szczakowa”. Później sporadycznie służył
jeszcze jako kocioł grzewczy, by ostatecznie
stanąć jako eksponat przed siedzibą PCC
Rail w Jaworznie. Po włączeniu PCC Rail do
grupy DB Schenker szefowie firmy postanowili odrestaurować zabytek i postawić go
przed główną siedzibą spółki w Zabrzu. Lokomotywę można zwiedzać w każdą sobotę
i niedzielę (z wyjątkiem dni świątecznych)
w godzinach od 14 do 16. W tym celu należy skontaktować się z kopalnią „Guido”.
Przypomnijmy, że Dzień Kolejarza przypada
25 listopada, w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Według tradycji była
ona bogatą i wykształconą chrześcijanką
z Aleksandrii, która przyjęła śluby czystości.
Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat.
Wyrok śmierci zapadł po dyspucie religijnej,
w której Katarzyna okazała się bieglejsza
od pięćdziesięciu mędrców niechrześcijańskich, część z nich nawracając.

WG, GOR
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Mieszczące się w Zabrzu najstarsze śląskie kino obchodzi setne urodziny

Do „Romy” już od stu lat
Był 22 grudnia 1912 roku, gdy widownia

ówczesnego

„Lichtspiel-

haus” po raz pierwszy wypełniła
się widzami. Na przestrzeni stu lat
kino było przebudowywane i zmieniło swą nazwę na „Roma”, ale
wciąż pozostaje jednym z najciekawszych obiektów na mapie Zabrza, przez wielu mieszkańców da-

Zbudowane według projektu budowniczego rejencyjnego Karla Prestinariego
z Katowic i architekta Beckera z Zawodzia kino było przed stu laty największym
i najwytworniejszym obiektem tego typu
na Górnym Śląsku. Na widowni mogło zasiąść ponad 600 osób. W budynku, oprócz
ekranu i kabiny projekcyjnej, przygotowane zostały scena, orkiestron i garderoby.
Po wojnie kino zmieniło nazwę na „Wolność”. Później nazwano je „Roma” i pod
tą nazwą działa do dziś. Placówka podlega
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Obecnie
sala kinowa liczy około 250 miejsc. – Zaczynałem tu pracę na początku lat 90.,
w czasach, gdy kino było bardzo popularne. Graliśmy przy pełnych kompletach

foto: Jerzy Przybysz

rzonym ogromnym sentymentem.

Adam Rabcewicz pracuje w kinie „Roma” już od 20 lat

seanse non stop – wspomina operator
Adam Rabcewicz, jeden z najstarszych pracowników „Romy”. – Bardzo lubię swoją
pracę. Wyświetlam filmy, które wcześniej
muszę zmontować. Ustawiam projektory,
sprawdzam nagłośnienie. Nasz sprzęt pochodzi z lat 60. Dziś ludzie przychodzą do
kina „Roma” z sentymentu, szukają klimatycznego, niszowego miejsca i myślę, że

foto: Jerzy Przybysz

foto: Muzeum Miejskie

Tak najstarsze śląskie kino wygląda dzisiaj...
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tu je znajdują – uśmiecha się pan Adam.
Placówka różni się od popularnych multipleksów. – Dzisiaj kino „Roma” funkcjonuje bardziej jako ośrodek kultury. Oprócz
wyświetlania filmów organizowane są
u nas spotkania ze znanymi osobami czy
też prelekcje i spotkania profilaktyczne
dla dzieci i młodzieży – mówi Tomasz Olichwer, kierownik kina „Roma”.
MM
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Urodzinowe atrakcje

Hodowcy gołębi z Kończyc świętowali 100-lecie swej sekcji

Z kolei na 22 i 23 grudnia, czyli w rocznicę pierwszego seansu, planowany jest
Urodzinowy Przegląd Filmowy, w ramach
którego od rana do wieczora wyświetlane będą filmy dla mieszkańców. Będziemy mogli zobaczyć m.in. filmy: „Hans
Kloss. Stawka większa niż śmierć”, „Żelazna dama”, „Merida waleczna”, „Królewna Śnieżka”, „Kobieta na Marsie,
mężczyzna na Wenus” i „Step up 4”. Na
każdy z dwóch dni przeglądu zaplanowano sześć projekcji. Wstęp wolny.

Marcin Bochynek prezentuje jednego ze swoich gołębi

Pasja wysokich lotów
Łączy ich pasja, którą często odziedziczyli po swoich ojcach i dziadkach. Swoim gołębiom poświęcają
nawet po kilka godzin dziennie.
Zabrzańscy hodowcy spotkali się
w listopadzie w Kończycach, by
wspólnie

świętować

100-lecie
foto: TVZ

W grudniowym repertuarze znalazły się
również imprezy towarzyszące głównym
obchodom. Na sobotę, 8 grudnia, zaplanowano recital piosenek Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego „Świat w obłokach”. Początek
o godzinie 18.00. Wstęp wolny.
W „Romie” usłyszymy Barbarę Lubos,
aktorkę Teatru Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach. Towarzyszyć jej będzie Adam Snopek. Po recitalu
zaprezentowany zostanie niemy niemiecki film science-fiction z 1927 r. „Metropolis” w reżyserii Fritza Langa w muzycznej oprawie przygotowanej przez
Adama Snopka. Uroczystość poprowadzi
Artur Święs.

foto: Jerzy Przybysz

Głównym punktem obchodów 100-lecia
kina „Roma” będzie gala jubileuszowa,
którą zaplanowano na 15 grudnia. Wstęp
wolny. Czeka wiele niespodzianek.
Szczegóły na stronie www.mok.art.pl

miejscowej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
– W Zabrzu mamy cztery sekcje naszego Związku. Kończycka zawsze prezentowała się bardzo dobrze, zarówno
w rejonie, jak i okręgu. Mamy kilku bardzo dobrych hodowców zdobywających
wysokie lokaty na zawodach różnego
szczebla – mówi Julian Słonina, prezes zabrzańskiego oddziału Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Zorganizowane 17 listopada obchody
rozpoczęły się od uroczystej mszy odprawionej w kończyckim kościele. Jej uczestnicy spotkali się później w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury. Tu mogli porozmawiać
i powymieniać się doświadczeniami. Nie
zabrakło nagród wręczanych za osiągane
wyniki. – Co roku coś udaje się zdobyć
– uśmiecha się Piotr Bugała, jeden z naj-

Piotr Bugała od lat zdobywa nagrody

bardziej utytułowanych zabrzańskich hodowców, który na swoim koncie ma m.in.
mistrzostwo okręgu katowickiego. – Trzeba sprowadzić z Zachodu bardzo drogie
gołębie. Dziennie poświęcam im nawet
pięć godzin i są efekty – dodaje.
Marcin Bochynek, przed laty trener zabrzańskiego Górnika, przyznaje, że w jego
rodzinie pasja hodowania gołębi przechodziła z pokolenia na pokolenie. – Gdy rodzice wyjechali w 1956 roku do Niemiec,
została mi po nich cała kolekcja gołębi.
Trzeba się było nimi zająć. Tak się wtedy
zaczęło i tak jest do dziś, mimo że minęło
już tyle lat. To jest hobby, a hobby trzeba pielęgnować – mówi Marcin Bochynek.
Działająca od 1912 r. kończycka sekcja
PZHGP zrzesza około stu członków i należy do najstarszych na Śląsku. 
WG
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Około 200 tysięcy złotych przeznacza rocznie zabrzański samorząd na likwidację dzikich wysypisk

Przez nielicznych tracą tysiące mieszkańców
Czy wiesz, że...?

foto: Straż Miejska

– Roczne zużycie aluminiowych puszek
w Polsce wynosi 400 milionów sztuk. Należą one do grupy odpadów, które można nieskończenie wiele razy wykorzystać
lub powtórnie przetworzyć. Sześć puszek
ze złomu stanowi oszczędność energii,
która jest porównywalna ze spaleniem
jednego litra paliwa.

Jedno z dzikich wysypisk, na których usuwanie trzeba wydawać tysiące złotych

Dzikie wysypiska odpadów to plaga
naszych miast. Wciąż nie brakuje
osób, które idą na łatwiznę i swoje
śmieci wyrzucają na poboczach dróg
czy w lesie. Każdego roku na walkę
z tym procederem zabrzański samorząd wydaje setki tysięcy złotych.
Likwidacja dzikich wysypisk to zadanie,
które od lat realizowane jest przez Wydział
Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W budżecie miasta na 2012 r.
przewidziano na ten cel prawie 200 tys. zł.
– Podejmujemy działania na podstawie
zgłoszeń straży miejskiej i mieszkańców.
Ponadto pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej naszego wydziału przeprowadzają wizje w terenie celem zlokalizowania
dzikich wysypisk – tłumaczy Walenty Biedulski, naczelnik Wydziału Infrastruktury
Komunalnej UM w Zabrzu.
Dzikie wysypiska zlokalizowane na terenach należących do miasta są fotografowane i nanoszone na mapki sytuacyjne.
Następnie, według kolejności zgłoszeń,
Wydział Infrastruktury Komunalnej zleca
ich porządkowanie firmie, która posiada
wymagane zezwolenia na odbiór i transport odpadów. – Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania odpadów do
instalacji odzysku lub składowania od-
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padów o ustalonym statusie prawnym
– podkreśla naczelnik Walenty Biedulski.
Na likwidację dzikich wysypisk samorząd
wydaje co roku ponad 200 tys. zł. – Gdyby
nie taki sposób pozbywania się odpadów
przez nielicznych, można by z tych pienię-

Balast dzikich wysypisk
Tyle odpadów wywieziono
z dzikich wysypisk w 2010 r.
odpady komunalne – 300 ton
gruz – 190 ton
biodegradowalne – 79 ton
Koszt: 248,9 tys. zł
Tyle odpadów wywieziono
z dzikich wysypisk w 2011 r.
odpady komunalne – 290 ton
gruz – 210 ton
biodegradowalne – 90 ton
Koszt: 225,5 tys. zł
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– Każda szklana butelka, która jest
ponownie wprowadzona do obiegu,
przyczynia się do oszczędności energii
potrzebnej do świecenia 100-watowej
żarówki przez cztery godziny.
– Powtórne wykorzystanie tony papieru
to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tysięcy litrów wody i 7 metrów sześciennych miejsca na składowisku.
– Plastikowa butelka pozostawiona na
składowisku odpadów rozkłada się nawet 500 lat, guma do żucia około pięciu
lat, natomiast niedopałki papierosów –
dwa lata.
– Butelki po napojach, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią
około 7% ogółu składowanych odpadów. Zajmują jednakże znacznie większą powierzchnię, która sięga około 30%
wszystkich odpadów.
– Około 360 mln kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi zajmują morza
i oceany. Niestety, człowiek wykorzystuje je często jak wysypisko śmieci, niszcząc ogromną część zamieszkujących je
roślin i zwierząt.
– Opakowania PET można przetwarzać
na włókna i przędze, folie, oleje opałowe,
a nawet meble.

dzy wybudować rocznie 4-5 minisiłowni podobnych do tej w parku imienia Poległych
Bohaterów przy ulicy Dubiela. Minisiłownie
służyłyby mieszkańcom przez długie lata.
A tak pieniądze te przeznaczone są na porządkowanie miasta z dzikich wysypisk –
podsumowuje wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

wokół nas
Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze

Człowiek – najlepsza inwestycja

Kampania informacyjna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

foto: Jerzy Przybysz

Pomagają uwierzyć w siebie

Od 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje
projekt systemowy „Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz
integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze”. Przedsięwzięcie jest
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2012 r. wartość projektu wyniosła 2.350.330
zł. Pieniądze te przeznaczane są na wzmocnienie kadr instytucji pomocy społecznej
oraz działania merytoryczne skierowane do
klientów pomocy społecznej. Z uczestnikami
projektu zawarto 180 kontraktów socjalnych,
60 osób uczestniczy w Programach Aktywności Lokalnej w Biskupicach i Mikulczycach.
W programie na rzecz osób niepełnosprawnych uczestniczy 40 osób. Dzięki aktywnemu
uczestnictwu osoby te mają szansę m.in. na
podniesienie swych kwalifikacji zawodowych.
Ważnym elementem projektu była także jego
promocja. – O projekcie mieszkańcy mogli
dowiadywać się z artykułów zamieszczonych
w prasie, ulotek, plakatów, pojawiały się informacje w zabrzańskiej telewizji. Od kilku
lat uczestniczymy w Targach Edukacji. Informacje o projekcie aktualizowane są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami,
podczas których mogli bezpośrednio zapytać
o możliwość uczestniczenia w programie.
W tej chwili przygotowujemy się do naboru na przyszły rok – tłumaczy Piotr Paczulla z MOPR-u. Wśród celów projektu można

wymienić zwiększenie motywacji do zmiany
sytuacji życiowej, wzrost samooceny, zmniejszenie barier psychologicznych i społecznych
oraz zdrowotnych, które mogą przyczyniać
się do społecznej izolacji. Uczestnicy mogą
również podnieść swe umiejętności w dziedzinie opiekuńczo-wychowawczej.
– Prowadzimy działania integracyjne, jak na
przykład wspólne wycieczki, wyjazdy czy wyjścia do kina. Ważną inicjatywą są Programy
Aktywności Lokalnej – od 2009 r. „Szansa dla
Biskupic” i działający od niedawna program
„Szansa dla Mikulczyc”. Doświadczenia kilku
miesięcy pokazały, że mieszkańcy Mikulczyc
zaczęli się aktywnie włączać w te działania.
W ramach PAL-u odbywały się festyny, Dzień
Otwarty, cykliczne spotkania o charakterze
społeczno-edukacyjnym, kulturalnym lub
sportowym. Działają klub rodzica, kącik kulinarny. Istotna jest aktywność w Klubie Integracji Społecznej. To pozytywny sygnał, że
nasi podopieczni zaczynają wierzyć w swoje
możliwości. Bardzo często zdarza się, że ludzie mówią o swoich problemach, oczekiwaniach i osiągnięciach. Dowiadujemy się
od uczestników, że udało im się coś zmienić
w swoim życiu. A to zawsze jest najtrudniej-

sza sprawa: zmotywować uczestników, by
odkryli w sobie potencjał i uwierzyli w siebie
– podkreśla Daniel Grzywna z MOPR-u.
Dużym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się kursy językowe, komputerowe, kasy
fiskalnej, budowlane, spawacza, sprzedawcy
i na prawo jazdy. Co roku sprawdzana jest
jakość oferowanego wsparcia, wszystkie
osoby biorące udział w projekcie wypełniają
ankiety. – Z roku na rok poziom zadowolenia
jest coraz wyższy. W tym roku wyniki ankiet
są bardzo dobre, uczestnicy oceniali projekt
w skali od 1 do 5. Średnia zadowolenia z projektu w tym roku wynosi 4,30 – to bardzo
wysoki odsetek. Ponadto ocenie poddawane jest to, czy osoby osiągnęły konkretne
rezultaty, czy nauczyły się czegoś nowego,
czy zmieniły na lepsze swą postawę, np. czy
poprawiły się ich relacje rodzinne. Na 300
osób zaledwie 10 stwierdziło, że w pewnych
obszarach nie zaobserwowało poprawy. Ów
projekt należy oceniać w dłuższej perspektywie. Badamy bowiem poziom zadowolenia
uczestników po roku od zakończenia projektu. I tu niezwykle istotna kwestia – ten poziom zadowolenia wzrasta, osoby po roku
widzą realne korzyści, średnia zadowolenia
jest wyższa niż ta, którą dają teraz. Co roku
wyższy jest też wskaźnik zatrudnienia – podsumowuje dr Sonia Rzeczkowska. W ramach
projektu uruchomiony został też program na
rzecz osób niepełnosprawnych. – Poznajemy
ulgi, przywileje i prawa osób niepełnosprawnych. Prowadzimy działania środowiskowe,
jak integracyjne wycieczki, wyjścia do teatru,
ogniska. Oprócz tego programu powstała
również grupa samopomocowa „Zabrzanka”, którą utworzyły osoby zmotywowane
i zadowolone z udziału w projekcie – opowiada Anna Masłowska. Na 5 grudnia w hali
„Pogoń” przy ul. Wolności 406 zaplanowano
konferencję dotyczącą działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Organizują ją Urząd Miejski
i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Więcej informacji nt. projektu na stronach:
www.efs.mopr.zabrze.pl oraz
www.mopr.zabrze.pl
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Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio świętował 15-lecie istnienia

Szkoła oparta na rodzinnych wartościach

Mija 15 lat od chwili, gdy w naszym

go dzieła w Zabrzu. – Pracowałem tu przez
siedem lat. Była to moja pierwsza placówka
po święceniach, więc był to dla mnie czas
wielkiej aktywności, radości tworzenia, organizowania. Cieszy mnie, że Zabrze tak
rozkwitło. Zawsze staraliśmy się wkładać
wiele dobra w tworzenie tego salezjańskiego dzieła – podsumowuje ks. Wojciech
Strzelecki. 
MM

mieście pierwsi uczniowie rozpoczęli
naukę w Salezjańskim Zespole Szkół
Publicznych im. św. Dominika Savio.
Uroczyste obchody jubileuszu odby-

patronem został św. Dominik Savio. Szkoła
stopniowo się rozbudowywała. W 1999 r.
powstało Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, które wraz z Liceum
Ogólnokształcącym weszły w skład Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych. Przez
cztery lata (2002-2006) w skład Zespołu
wchodziło też liceum profilowane. Obecnie
w Zespole uczy się ok. 480 uczniów.
Jubileusz był okazją do wręczenia nagród,
tzw. Dominików. – Jednego z nich otrzymał
od nas ksiądz biskup Jan Kopiec, który stara się otaczać nas duchową opieką. Drugą
osobą, której przyznaliśmy Dominika, jest
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która
jest wyjątkowo związana ze szkolnictwem
– podkreśla ks. Tadeusz Goryczka. – Kolejnego Dominika otrzymał nasz prowincjał ks.
Dariusz Bartocha, czwartym postanowiliśmy
uhonorować Zdzisława Bika, ojca jednego
z uczniów, który pomógł nam w organizacji
i budowie nowych obiektów – dodaje.
Wśród gości jubileuszu był m.in. ks. Wojciech Strzelecki, który przed piętnastoma
laty brał udział w tworzeniu salezjańskie-

Rozpoczął się II Synod katowickiego Kościoła

Dla odnowy śląskiej ziemi
To wielkie wydarzenie dla Kościoła na Śląsku. W niedzielę, 25 listopada,
metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc otworzył II Synod Archidiecezji Katowickiej. Poprzednie takie wydarzenie miało miejsce 37 lat temu.
Synod ma być miejscem rozmowy i dyskusji
o Kościele. Mają w nich brać udział również
osoby świeckie. – Odważne i autentyczne
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– Nauka w tej szkole to najlepsze lata
w moim życiu. Panuje
tu przyjazna atmosfera, mamy świetnie wyposażone sale
i fantastycznych
nauczycieli, którzy
potrafią nie tylko przekazywać wiedzę, ale i zafascynować przedmiotami,
których uczą. Jesteśmy szkołą katolicką, gromadzimy się w kościele na
mszach, mamy grupę liturgiczną, która
przygotowuje oprawę nabożeństwa.

Statuetkę odbiera biskup Jan Kopiec

świadectwo życia opartego na wierze jest
dziś pilnie potrzebne Kościołowi, całemu społeczeństwu i ojczyźnie. Jest też ono jednym
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Daniel Kasprzyk,
II klasa liceum

– Bardzo mile wspominam pierwsze kroki
w szkole. Jest wyjątkowa pod każdym względem Wyróżnia ją rodzinna atmosfera, zachowanie młodzieży,
która stroni od przykrych incydentów.
Wszyscy się tu dobrze znają. Nauka jest
przyjemnością, zarówno za sprawą świetnych nauczycieli, jak i pomocy szkolnych,
wśród których są multimedialne tablice
czy projektory w każdej klasie.

z najskuteczniejszych środków ewangelizacji – mówił abp Wiktor Skworc podczas inaugurującej Synod uroczystej mszy odprawionej w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.
Metropolita apelował do wiernych o wspólną modlitwę w intencji Synodu. – Z tego
wieczernika rozlega się wołanie ku niebu
o moc Ducha Świętego. Prosimy: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze śląskiej ziemi.
Jeżeli postrzegamy Kościół jako łódź, to nie
pozostaje nam nic innego, jak wezwać: do
wioseł! – podsumował inauguracyjne uroczystości arcybiskup. 
GOR

Zdaniem uczniów

Martyna Płomecka,
klasa maturalna

foto: Jerzy Przybysz

– Piętnastolecie to rocznica, która pozwoliła
nam wyrazić wdzięczność
wszystkim ludziom, którzy przez lata pomagali
nam w tworzeniu tego
dzieła. Nie mówimy tylko o szkole, ale o całym
dziele salezjańskim, które łączy w sobie
szkołę, świetlicę środowiskową i organizację sportową, która zrzesza wszystkich
chcących rozwijać swe sportowe umiejętności. Bardzo dbamy o atmosferę placówki
i nasz system wychowawczy, który wymyślił ks. Jan Bosco. Opiera się on na rodzinności. Ksiądz Jan Bosco w XIX wieku tworzył oratoria, gdzie gromadził bezdomnych
chłopców i tworzył im dom. To wszystko od
tamtego czasu promieniuje we wszystkich
ośrodkach – mówi ks. Tadeusz Goryczka
(na zdjęciu), dyrektor szkoły, a zarazem
przełożony wspólnoty zakonnej salezjanów.
Zabrzańska placówka rozpoczęła działalność 1 września 1997 r. W budynku byłej
Szkoły Podstawowej nr 45 na Helence powstało Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Towarzystwa Salezjańskiego. Pierwszym dyrektorem był ks. Damian Kempa. Placówka
szybko zdobyła sympatię lokalnej społeczności. Potwierdzeniem tego była rosnąca
liczba uczniów. W 2001 r. została erygowana wspólnota zakonna w Zabrzu, której

foto: UM Zabrze

foto: Jerzy Przybysz

ły się 23 listopada.

wokół nas
Po raz 21. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii podziękowała swoim dobroczyńcom
foto: UM Zabrze

Laureaci statuetek „Przyjaciel Fundacji” na scenie DMiT

foto: UM Zabrze

Podczas gali swoje nagrody wręczyli również górnicy

Koncert dla ludzi z sercem
ciół Fundacji. To ludzie, którzy dla drugiego człowieka nie szczędzą pracy, trudu
raniach, by ratujący ludzkie życie
i czasu. I podobnie jak profesor Zbigniew
kardiochirurdzy mieli do dyspozycji Religa śpieszą innym na ratunek – podkrenajnowocześniejszy sprzęt. Równie śla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
W wypełnionej po brzegi sali Domu Muzydługo organizowane są koncerty ki i Tańca zaprojektowane przez znanego
„Serce za serce”, podczas których krakowskiego rzeźbiarza Bronisława Chromego statuetki „Serce za serce” odebrali
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
w tym roku przedstawiciele firm „Ever” ze
dziękuje wspierającym ją osobom Swarzędza, „Dotpay” z Krakowa oraz marki
i instytucjom. W sobotę, 24 listo- „Benecol”. Medal im. profesora Zbigniewa
Religi otrzymała Fundacja PKO Banku Polpada, gala w Domu Muzyki i Tańca skiego w Warszawie. Z kolei statuetki „Przyjaciel Fundacji” otrzymali Krystyna Bieniek
odbyła się już po raz 21.
z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych
– Organizujemy koncerty „Serce za ser- „Bieniek” w Zabrzu, prezes Wojskowych Zace”, by w możliwie najlepszej oprawie po- kładów Mechanicznych w Siemianowicach
dziękować i wręczyć wyróżnienia naszym Śląskich Adam Janik, firmy „Ekoprodukt”
przyjaciołom – mówi dr Jan Sarna, dyrektor z Częstochowy i Polskie Pieczywo Obrzędowe z Cieszyna oraz dyrektor Domu MuFundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
zyki i Tańca Wiesław Śmietana.
prof. Zbigniewa Religi, która od
ponad 20 lat zajmuje się
– To, co robi Fundacja, to
m.in. tworzeniem menaprawdę
wspaniała
chanicznych systemów
rzecz. Zostać „Przyjawspomagania serca
cielem Fundacji” to
dla dorosłych i dzieci
ogromny zaszczyt
oraz biologicznych
i szczęście. Chciałprotez
zastawek
bym, by koncerty
serca. W FRK trwają
„Serce za serce” już
również intensywne
do końca świata odprace nad polskim
bywały się właśnie
foto: UM Zabrze
sztucznym sercem.
w
Domu Muzyki i TańGrzegorz Turnau
Prezydent Zabrza Małca – uśmiecha się dygorzata
Mańka-Szulik
rektor Wiesław Śmietana.
zwraca uwagę, że dzięki
Swoje nagrody przyznali rówcorocznym koncertom możemy
nież górnicy z Bractwa Gwarków
wspominać niezwykłego człowieka, jakim Związku Górnośląskiego. Tradycyjne „Korbył profesor Zbigniew Religa. – To dzię- dziki” odebrali dyrektor Śląskiego Centrum
ki niemu co roku w Domu Muzyki i Tańca Chorób Serca prof. Marian Zembala i zaangagromadzą się prawie dwa tysiące przyja- żowany m.in. w prace nad stworzeniem robo-

foto: UM Zabrze

Od ponad 20 lat nie ustają w sta-

Dr Zbigniew Nawrat zagrał na gitarze

ta kardiochirurgicznego dr Zbigniew Nawrat
z FRK. Ten ostatni zaprezentował podczas listopadowej gali również inne swoje talenty
i na scenie DMiT wystąpił z... gitarą w rękach.
– W wielu polskich klinikach są dziś pacjenci, którzy żyją dzięki wspomaganiu naszymi
pompami i czekają na transplantację lub wyleczenie serca. My wprowadzamy innowacje,
ale nie zaprzestajemy też naszych działań
wobec najbardziej chorych pacjentów, dla
których tradycyjne metody leczenia są niewystarczające – podkreśla dr Zbigniew Nawrat.
O oprawę artystyczną tegorocznej gali zadbali Grzegorz Turnau i młoda wokalistka
Kasia Sobek. Na scenie DMiT-u wystąpili
znakomity akordeonista Marcin Wyrostek
i obchodząca właśnie jubileusz 25-lecia
grupa Carrantuohill. Wśród wykonawców
znaleźli się również artyści z Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Antoniego i Karola Szafranków w Rybniku
oraz Młodzieżowej Formacji Tanecznej Salake. Koncert poprowadziła Agata Młynarska.

GOR
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wokół nas
Młodzi lekarze wypełnili widownię Domu Muzyki i Tańca

Teraz już mogą leczyć!

ale również za aktywność na różnych polach. Życzę wam powodzenia, żeby wasza
praca była ciekawa, satysfakcjonująca, dobrze płatna, byście mile wspominali uczelnię – mówił profesor Przemysław Jałowiecki, rektor uczelni.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej ciężkiej pracy. Wasz zawód to powołanie. Życzę wam, byście mogli je realizować przede wszystkim tu, na śląskiej
ziemi. Gdziekolwiek jednak będziecie, pamiętajcie, by tu wrócić – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wśród gości uroczystości był również Jacek
Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej.
– Chcę podziękować w tym pięknym dniu ca-

foto: Igor Cieślicki

– Studia medyczne to
był mój świadomy wybór, którego nie żałuję.
Trzeba przejść długą
drogę, wiele pracy włożyć w ich ukończenie, ale warto. Będę
pracować jako dermatolog. Dyplomatorium to ważna chwila, której towarzyszą
ogromne emocje. Podoba mi się, że dyplomy wręczane są w taki sposób. To na
zawsze pozostanie w pamięci.

Tegoroczni absolwenci odbierali dyplomy na scenie Domu Muzyki i Tańca

Prawie trzystu tegorocznych absolwentów zabrzańskiego wydziału Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odebrało dyplomy ukończenia studiów. Uro-

Janusz Ziernicki

czyste dyplomatorium odbyło się 16 listopada w Domu Muzyki i Tańca.
naliście naukę w Śląskiej Akademii Medycznej, a kończycie w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym. Ciężko pracowaliście na ten
wielki dzień, moment odebrania dyplomów.
Gratuluję wszystkim serdecznie i dziękuję
nie tylko za trud, jaki włożyliście w naukę,

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Na widowni Domu Muzyki i Tańca zasiadło
151 absolwentów kierunku lekarskiego, 98 lekarsko-dentystycznego oraz 48 osób, które ukończyły studia z zakresu ratownictwa
medycznego. – Studiowaliście w czasach
szczególnych dla naszej uczelni. Rozpoczy-

Bardzo podniosłym elementem uroczystości było złożenie przyrzeczenia lekarskiego
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– O tym, że będę lekarzem, wiedziałem już
w podstawówce. Odkąd
pamiętam, interesowałem się przyrodą, biologią, anatomią człowieka. Studia nie należą do najłatwiejszych.
Na pewno długo będę wspominać egzaminy z farmakologii czy biochemii. Teraz
przyszedł czas na zmierzenie się z medycyną w praktyce.
łej społeczności akademickiej, waszym najbliższym, przede wszystkim rodzicom za to,
że byli „akuszerami” tego dzisiejszego sukcesu, tej ważnej dla was uroczystości. Bądźcie
dobrymi lekarzami. Tak już jest, że w życiu
towarzyszą nam słońce i cienie. Życzę wam,
byście podążali za słońcem, cienie pozostawiając w tyle – mówił do młodych lekarzy.
Bardzo ważnym elementem listopadowej
uroczystości było złożenie przyrzeczenia
lekarskiego. Później absolwenci Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu odbierali na scenie
DMiT dyplomy. Najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków otrzymali również
upominki. Sześcioletnie studia zakończył
symbolicznie krótki wykład z anatomii.

MM

Zdaniem absolwentów

Renata Kozłowska

wokół nas
Już niedługo do naszych domów zawita brodaty święty w czerwonym stroju i z workiem na plecach
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48.
Nosi spodnie, pelerynę

Bartosz Rybak

– List do Mikołaja zawsze wrzucam z tatą
do skrzynki, bo Mikołaj
mieszka na Biegunie
Północnym. W tym roku
już wiem, co od niego dostanę. Rajdowy
samochód. Dorośli też dostają prezenty,
jak są grzeczni. Moja mama dostała od
Mikołaja torebkę, a tata rózgę za palenie papierosów. Mikołaj musi się szybko
przemieszczać, bo ma dużo prezentów
do rozwiezienia po całym świecie. Pewnie lata samolotem. Że nas odwiedził,
można poznać po tym, że zjadł ciasteczka i wypił mleko, które dzieci dla niego
zostawiają. Wiem, że smakują mu ciasteczka malinowe i czekoladowe mleko.
Wszystko znika.

Ola Rogoża

– Mikołaj zawsze daje
fajne prezenty. W zeszłym roku przyniósł
mi duży dom z lalkami,
a teraz chciałabym dostać od niego pociąg z kucykami. Zapominam często wysłać do niego list, ale on
i tak wie, co mi przynieść. Skąd wie? Bo
cichutko podpatruje dzieci w sklepie, jak
patrzą na wystawy z zabawkami. On wie,
o czym marzą. Roznosi prezenty, a od
dzieci dostaje jedzenie i picie. Mieszka
na Biegunie Północnym, więc zanim tam
wróci, to często jest głodny.
Julka Izdebska

– Mikołaj zawsze dowozi na czas prezenty,
bo ma szybkie sanie.
I zaraz znika. Mnie się
raz udało go zobaczyć
u kuzynów. Nosi czarne buty. Oprócz
prezentów rózgi też rozdaje. Ja nigdy
nie dostałam rózgi, bo zawsze jestem
grzeczna. Mikołaj zwykle dużo je, zjada
wszystkie ciasteczka i wypija mleko, które zostawiają mu dzieci. To dobrze, że mu
smakuje.

Oliwia Chacińska

– Mikołaj jest ubrany cały na czerwono,
ma długą białą brodę
i czarne buty. Ma dużą
rodzinę. Prezenty często przynosi po kryjomu, żeby dzieci go
nie rozpoznały, bo on ma mało czasu,
a tyle pracy. Elfy mu bardzo pomagają.
Dzieci lubią, jak je odwiedza. W tym roku
wymyśliłam sobie specjalny prezent:
włochatą kulkę, która ma oczy i nóżki,
którymi rusza i coś mówi. Dorośli też dostają prezenty, ale dzieci częściej, bo są
grzeczniejsze.
Angelika Łątka

– Mikołaj jest ogromny, a jednak mieści się
w kominie. Zawsze się
jakoś przeciśnie, chociaż musi wciągać duży
brzuch. Jeździ saniami, które ciągną renifery. W pakowaniu prezentów pomagają
mu elfy. Ja chcę dostać w tym roku lalkę,
która śpiewa i torebkę. Mikołaj ma tyle
prezentów dla dzieci, bo na Biegunie Północnym, gdzie mieszka, otworzył ogromną pracownię, w której jego pomocnicy
produkują zabawki i różne inne rzeczy,
o które proszą dzieci z całego świata. On
sam nie dostaje prezentów, ale jest mu
miło, jak dzieci zostawiają dla niego ciasteczka i mleko.
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zdjęcia: Jerzy Przybysz

– Mikołaj to taki pan
ubrany w czerwoną
pelerynę i czapkę. Ma
koniecznie czarne buty.
Można go poznać po
białej brodzie. W tym roku chciałabym,
żeby podarował mi torebkę. List do Mikołaja kładę na oknie, a on ukradkiem
go zabiera. Raz udało mi się zobaczyć
w nocy, jak podrzucał mi po kryjomu
prezenty. Miał oczy podobne do mojego
taty. Moja mama powiedziała, że Mikołaj
potrafi się zmieniać i upodobnia się do
innych ludzi, żeby go nie rozpoznali.

i czarne buty. Czyta listy od wszystkich dzieci i zawsze wie, co im przynieść. Ja chciałabym, żeby przyniósł mi duży domek dla
lalek. Mikołaj jest zawsze uśmiechnięty.

Zebrała: MM

Karolina Mazurek

Miko

lekcja historii
Statuetka patronki górników ze zbiorów zabrzańskiego muzeum odbiega od większości jej wizerunków

Święta Barbara inna niż wszystkie
Na

terenach

przemysłowych,

a szczególnie tam, gdzie dominuje
przemysł wydobywczy, grudzień,
na równi ze świętami Bożego Narodzenia, kojarzy się z Barbórką.
To zatem dobra okazja do zaprezentowania eksponatu ze zbiorów

Figurka św. Barbary to niespełna 40-centymetrowej wysokości żeliwna statuetka wykonana około 1927 r. przez Heinricha Moshagego. Odlana została w wytwórni Buderus.
Święta Barbara przedstawiona jest jako
młoda dziewczyna, ubrana w prostą suknię
z narzuconym na ramiona płaszczem spiętym na piersiach fibulą. Stoi z rozłożonymi
na boki rękami. Na głowie ma koronę, spod
której wyglądają pukle krótkich włosów. Nic
nie wskazuje jednoznacznie, że to św. Barbara, więc autor ustawił rzeźbę na niewielkim
wielobocznym cokole. Od frontu umieścił
na nim napis: ST. BARBARA. Po obu stronach umieścił kuple, podkreślając związek
św. Barbary z górnictwem. Na tylnej ściance
cokołu znalazła się sygnatura artysty – HM
i odlewni Buderus.
Gdyby nie informacje z cokołu, nie wiedzielibyśmy, że jest to przedstawienie św. Barbary.
Wygląda tu jak młoda księżniczka. Artysta,
nadając postaci dziewczęcy wdzięk i stylizując ją przez wysmuklenie kształtów, wyłamuje się z tradycyjnego sposobu przedstawiania tej świętej, która w malarstwie i rzeźbie
utrwalana była jako kobieta o długich falujących włosach z koroną na głowie.

Uwięziona w wieży
Barbara żyła w III wieku. Jeden z najpopularniejszych przekazów mówi, że pochodziła
z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Uczyła się
w Nikomedii, dokąd wysłał ją ojciec – Dioskuros. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem.
Kiedy ojciec odkrył, że córka nie tylko interesuje się chrześcijaństwem, ale także stała
się wyznawczynią tej wiary, chciał, aby się jej
wyparła. Gdy odmówiła, została uwięziona
w wieży, a tortury, którym ją poddawano,
miały zmusić Barbarę do odejścia od wiary.
Barbara miała wpłynąć na budowniczych
wieży, aby wybili nie dwa, lecz trzy okien-
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foto: Muzeum Miejskie

Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Figurka ze zbiorów zabrzańskiego Muzeum

Barbaro, Patronko święta,
o górnikach twych pamiętaj.
Strzeż nas od wszelkiej przygody,
żywiołu ognia i wody.
W złej godzinie śpiesz z pomocą,
czuwaj z nami dniem i nocą.
Święta Barbaro, podziemi Pani,
bądź zawsze z nami.
– Modlitwa do św. Barbary –
ka, które symbolizują Trójcę Świętą. Wieża
z trzema okienkami bądź z trzema kondygnacjami stała się atrybutem świętej. Ostatecznie ojciec zadenuncjował ją władzom na
początku IV wieku, w przeddzień uchwalenia
w 313 roku Edyktu Mediolańskiego, który zezwalał chrześcijanom na nieskrępowane
kultywowanie swojej religii. Barbara zginęła
podczas jednej z ostatnich fal prześladowań
chrześcijan na terenie Cesarstwa Rzymskiego za panowania cesarza Galeriusza Waleriusza Maksymina. Około 306 roku została
ścięta mieczem, który stał się jej atrybutem
nawiązującym do męczeńskiej śmierci.
Przed śmiercią, podczas odosobnienia
w wieży, doznała objawienia. Ukazał się jej
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anioł z kielichem i hostią. Miał uśmierzyć ból
i zagoić rany powstałe podczas tortur. Anioł
miał także udzielić Barbarze komunii. Stąd
wzięły się następne atrybuty świętej – hostia
i kielich. Niektóre przekazy podają, że ojciec
Barbary, który był sprawcą jej męczeństwa
i śmierci, został ukarany śmiercią przez porażenie piorunem. Stąd jej imię wzywane było
często w czasie burzy. Jest także legenda,
która mówi, że święta schroniła się przed ojcem w skale, która rozstąpiła się przed nią.
Wydać ją miał pasterz, którego owca weszła
przypadkowo do jaskini w tej skale. Być
może ta część legendy dotyczącej świętej
Barbary wzmocniła jej kult wśród górników.
Opisy życia i męczeńskiej śmierci Barbary
z Nikomedii, spisywane w wielu językach,
szybko dotarły do szerokiego kręgu chrześcijan. Wielkim orędownikiem św. Barbary
był już papież Grzegorz I Wielki. A cesarz
Justynian sprowadził do Konstantynopola relikwie św. Barbary, ostatecznie wzmacniając
jej kult. Barbara jest świętą Kościoła katolickiego i prawosławnego. Wspomnienie liturgiczne św. Barbary w Kościele katolickim ma
miejsce 4 grudnia. W prawosławnym – także
4 grudnia, czyli 17 grudnia wedug kalendarza gregoriańskiego. W wiekach średnich
należała ona do grona czternastu świętych
orędowników, do których zwracali się wierni o wstawiennictwo w różnych potrzebach.
Najszerzej ujmując, św. Barbara stała się
patronką trudnej pracy i dobrej śmierci. Na
przestrzeni wieków za swoją patronkę uważali ją: górnicy, rybacy, marynarze, flisacy, ludwisarze, artylerzyści, pracownicy prochowni i arsenałów, kanonierzy, saperzy, strażacy,
żołnierze, a także architekci, murarze, dekarze i wielu innych. Wzywano jej imię w czasie burzy, pożaru czy zarazy, takiej jak czarna
śmierć – dżuma.
Kult św. Barbary popularny jest na terenie
całej Europy, szczególnie w Saksonii, Lotaryngii, Czechach, również w Zagłębiu Ruhry.
Na teren Polski kult św. Barbary był obecny
już w XI wieku. Po raz pierwszy odnotowany
w modlitewniku Gertrudy córki Mieszka II.
Od tego czasu św. Barbara często wybierana
była jako patronka instytucji, stowarzyszeń
czy parafii.
Wielki rozwój kultu świętej na terenie Europy
odnotowano w XIX wieku, jako następstwo
dynamicznego rozwoju przemysłu wydobywczego. Na teren Górnego Śląska kult św.
Barbary dotarł najpewniej z Bawarii, gdzie
nieodłącznie imię św. Barbary łączyło się

lekcja historii

Figurka z naszych zbiorów jest przykładem
zainteresowania i kultu, jakim św. Barbara darzona jest jako patronka górników. Jej
autor Heinrich Moshage (1896-1968), po
ukończeniu czteroletniej praktyki w zakresie
rzeźby w drewnie, rozpoczął studia w Szkole
Rzemiosł Artystycznych w Monachium. Studiował tam w latach 1912-26 pod opieką prof.
Heinricha Waderé. Równocześnie, w 1919 r.,
kontynuował w Cieplicach (Bad Warmbrunn)
naukę rzeźby w drewnie w Holzschnitzschule Bad Warmbrunn u znanego rzeźbiarza
prof. Cirillo Dell’Antonio. Od 1926 r. do 1931 r.
był studentem prof. Josepha Wackerle na
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
W 1920 r. należał do artystów, którzy projektowali plakiety noworoczne dla odlewni
„Lauchhammer Kunstguss GmbH”.
W 1932 r. osiadł w Düsseldorfie. Później pracował jako rzeźbiarz także w Monachium.
Moshage wyspecjalizował się w modelowaniu rzeźby w metalu. Odlewnictwo artystyczne stało się dziedziną, w której pokazał
pełnię swoich możliwości. Współpracował
szczególnie intensywnie z odlewnią żeliwa
Buderus. Starania Moshagego przyczyniły
się do otwarcia w 1950 r. odlewni artystycznej w zakładach Buderus w Hirzenhain.
Projektował także rzeźby porcelanowe dla
wytwórni w Miśni. Jego prace znajdują się
w galeriach i europejskich kolekcjach muzealnych. Spod jego ręki wyszła wielka ilość
rzeźb, reliefów dekoracyjnych i plakiet dla
odlewni Lauchhammer i Buderus. Nawet te
realizacje, które miały stricte komercyjny
charakter, charakteryzowały się wysokim
poziomem artystycznym.
Wizerunek św. Barbary autorstwa Heinricha
Moshagego odchodzi od wielowiekowej tradycji w jej przedstawianiu. Rzeźbiarz stworzył nieomal świecki wizerunek młodej, pogodnej dziewczyny, a nie uświęcony tradycją
chrześcijańską wzorzec dostojnej świętej.
Ta zaproponowana przez Moshagego wizja musiała być interesująca dla współczesnych. Jej wizerunek pojawia się na plakiecie
z 1935 r. Artysta przygotował także wersję
posągu św. Barbary o wysokości ok. 130
cm. Te odlewane w żeliwie figury patronki
górników do dziś znajdują się przy kościołach parafialnych w miastach o tradycjach
górniczych, w kopalnianych cechowniach
czy podziemnych korytarzach kopalnianych, strzegąc górników i, jak chce tradycja,
patronując trudnej pracy i dobrej śmierci.

Elżbieta Dębowska

Można pomyśleć,
że to inna ulica
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym razem z perspektywy dzisiejszego placu Wolności spójrzmy w kierunku
ulicy Powstańców Śląskich...
Archiwalna fotografia została wykonana w latach 1907-1909. Aż trudno uwierzyć, że jesteśmy w tym samym miejscu. W tle nie ma jeszcze gmachu magistratu, który powstał
dopiero dwie dekady później. Kamienica po lewej stronie spłonęła w 1945 r., a w jej
miejscu stanął budynek, w którym przez lata działał sklep z wykładzinami. 
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Odszedł od tradycji

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

Kamienica po lewej stronie spłonęła w 1945 r., z drugiej strony działa dziś bank

foto: Jerzy Przybysz

z górnictwem. W dniu wspominania świętej
obchodzone jest na Śląsku tradycyjne święto górnicze – Barbórka.

W tle widać gmach dzisiejszego Urzędu Miejskiego, który powstał pod koniec lat 20.
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felieton

Serial z ulicy Roosevelta
Niedawno poznałem scenarzystę jednego z popularnych (podobno) seriali. Rozmawialiśmy długo, atmosfera – krakowska – takim
dyskusjom zresztą wybitnie sprzyjała, więc tematów nam nie brakowało. W pewnym momencie znaleźliśmy wypadkową swoich zawodowych pasji, uświadamiając sobie, że nikt w Polsce nie stworzył dotychczas telenoweli sportowej. Ba, nawet z „Klanu” szybko ten
wątek wyeliminowano, brutalnie łamiąc nogi niedoszłej piłkarskiej
gwieździe, która, biorąc pod uwagę ostateczne wyniki selekcji Franciszka Smudy, miała zapewne szanse nawet na występ podczas Euro.
Mój nowy znajomy
przyznał, że tę rażącą
oczywistą oczywistością lukę uświadomił
sobie dopiero, gdy ten
wątek
poruszyliśmy.
A przecież o serialach
wie wszystko, włącznie z tym, że postać X zaczyna większość
zdań od słowa „bo”, kończąc je pseudobiznesowym nieśmiertelnym „tak”,
a Y utyka na lewą nogę (chociaż podobno
w jednym z odcinków kuśtykał na prawą).
Ponieważ zawsze marzyłem, by wpisać
się na trwałe do kultury, a tę dla znacznej
części społeczeństwa stanowią właśnie
wieloodcinkowe tasiemce, poszedłem
za ciosem. I poinformowałem twórcę, że
tworzywo leży jak na tacy niespełna 100
kilometrów od miejsca, w którym się znajdowaliśmy, czyli w Zabrzu. Dokładniej przy
ulicy Roosevelta. Bo przecież właśnie gdzie
jak gdzie, ale w Górniku wątków do fabuły jest pod dostatkiem. Znajdą się w nim
zarówno elementy komediowe (tak na oko
sto gotowych epizodów o sprzedawaniu
Prejuce’a Nakoulmy), dramatyczne (z cyklu skąd wziąć pieniądze i gdzie one się
właściwie podziały), niosące szczęśliwe
zakończenie (tu wkracza dzierżąca gotówkę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik),
kryminalne (klasyczną Cafe Rose z Klossa
można zastąpić chociażby Lornetą i Meduzą) oraz elementy grozy (prezes Artur
Jankowski mówił przecież w wywiadzie dla
Dziennika Zachodniego o trupach w szafie).
W tle przewijają się gotowe bonmoty (jak
ten o wspomaganiu najlepszych w drodze na szczyt), a główne role obsadzają
aktorzy z kontraktami na długie lata (żaden trener w ekstraklasie nie pracuje tak
długo jak Adam Nawałka) lub charakterystyczni (na przykład mówiący z francuskim
akcentem były już szkoleniowiec Henryk
Kasperczak czy najwierniejszy kibic Stanisław Sętkowski z dzwonkiem w jednej,
a kogutem w drugiej ręce). W dalekim tle
wielka polityka z sensacyjnym posmakiem
(Jędrzej Jędrych z Rady Nadzorczej zasiadał
w sejmowej komisji do spraw służb spe-

28

cjalnych) i oczywiście równie wielka miłość
(w tym przypadku zachowajmy dyskrecję).
Do tego muzyka z gotowym refrenem „Zagraj jak za dawnych lat” oraz scenografia
przypominająca budującą się stolicę, czyli
widok znany z wielu krajowych produkcji
(przy okazji można wpleść gagi z udziałem
budowlańców, także stanowiące przecież
filmową klasykę). No i do tego gotowe tak
REKLAMA
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zwane lokowanie produktu: bohaterowie
poruszaliby się przecież po całym Zabrzu
niczym ojciec Mateusz po Sandomierzu.
Czy można się więc dziwić, że mój rozmatemówca westchnął „to faktycznie
sport
riał na hit” i stwierdził, że zdjęcia mogłyby ruszyć właściwie od razu? A fabuła?
Zmierzałaby rzecz jasna do zdobycia przez
piłkarzy piętnastego tytułu mistrzowskiego. Nawiasem mówiąc, według jednego
z poprzednich prezesów miało to nastąpić w obecnym roku. Chyba dobrze, że
się pomylił, bo tytuł „2012” został już zarezerwowany i kojarzy się nie z triumfem,
a końcem świata. Tymczasem w Górniku
wszystko właściwie zaczyna się od nowa...
Rafał Musioł
Dziennik Zachodni

pasja, talent, sukces
Legendarny obrońca Górnika Zabrze Stanisław Oślizło obchodził w listopadzie 75. urodziny

Życie toczy się jak piłka
Już jako mały chłopiec chciał być dobrym futbolistą. Postawił na piłkę nożną
i wygrał. Razem z Górnikiem Zabrze sięgał po najwyższe laury. Ze swoim
ukochanym klubem związany jest do dziś. Stanisław Oślizło, legendarny

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

obrońca drużyny z Roosevelta, obchodził 13 listopada 75. urodziny.

Solenizant odbiera z rąk trenera Adama Nawałki piłkę z podpisami piłkarzy i trenerów

Stanisław Oślizło urodził się w 1937 r.
w Wodzisławiu Śląskim i tam zaczął wielką przygodę z futbolem. Przez trzy lata
dojrzewał na boisku w Górniku Radlin, ale
jego marzeniem była gra w drużynie o tej
samej nazwie, tyle że w Zabrzu. Udało się!
– Mój debiut ligowy przypadł na marzec 1961 roku, na mecz z Lechią Gdańsk.
Wspominam ten mecz dlatego, że nagle
znalazłem się obok takich sław, jak Pohl,
Jankowski, Gawlik, Lentner, Florencki. Te nazwiska robiły na mnie
ogromne wrażenie – wspomina tamte lata Stanisław Oślizło.
Potem przyszedł czas na reprezentację kraju. Zaledwie dwa miesiące
po debiucie ligowym młody piłkarz
wystąpił na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w pamiętnym
starciu z ekipą ZSRR. – W pamięci
mam ciągle moje wygrane pojedynki z Walerym Łobanowskim, późniejszym legendarnym trenerem Dynama
Kijów i reprezentacji Ukrainy. Wygraliśmy
1:0 po karnym strzelonym przez Ernesta
Pohla. W bramce ZSRR stał wtedy jeden
z najlepszych bramkarzy w historii światowej piłki, sam Lew Jaszyn. Gdy przed
strzałem Ernesta rozłożył ręce w bramce,
pomyślałem sobie: Boże, on zasłania całą

bramkę, gdzie tu strzelać? Ale
Ernest przechytrzył Jaszyna
i posłał piłkę w inny róg. Mój
debiut był bardzo udany, koledzy gratulowali mi występu,
a najbardziej mój poprzednik
w obronie Roman Korynt – opowiada Stanisław Oślizło.
W Górniku grał z najwybitniejszymi

Jednym z urodzinowych
prezentów była koszulka

piłkarzami w historii klubu, uczestnicząc
w najważniejszych wydarzeniach. Wraz
z kolegami z boiska osiem razy sięgał po
mistrzostwo kraju, sześć razy – po Puchar
Polski. Do dziś wspomina także występy
w europejskich pucharach. – To było wielkie
przeżycie. Najpierw debiut Górnika w pucharach w 1961 roku, gdy graliśmy ze słynnym Tottenhamem na Stadionie Śląskim
przy nadkomplecie publiczności. Wygraliśmy 4:2, ale w rewanżu polegliśmy 1:8. Trening przed tym meczem odbyliśmy nie na
stadionie, ale w Hyde Parku! W 1970 roku
Górnik szedł w europejskich pucharach jak
burza. W półfinale Pucharu Zdobywców
Pucharu trafił na słynną Romę. Potem finał
z Manchesterem City, nieznacznie przegrany, mimo mojej bramki z karnego. To jedno
z tych spotkań, które najbardziej pamiętają
koledzy, ja osobiście, ale i kibice Górnika
Zabrze – uśmiecha się Stanisław Oślizło.
Słynny piłkarz po zakończeniu kariery zawodniczej zawsze był blisko swojego Górnika. Przez dłuższy czas pełnił funkcję
rzecznika prasowego klubu, dziś jest doradcą prezesa. Ma tytuł Honorowego Ambasadora Górnika Zabrze. Zorganizowane
w siedzibie klubu urodziny były okazją
do wspomnień, ale i wybiegnięcia myślą
w przyszłość. – Z okazji urodzin życzyłbym sobie, by nasz zespół awansował
na pierwsze miejsce w tabeli
i zdobył mistrzostwo kraju.
Jest na to szansa. A na sztandarze Górnika jest miejsce
na piętnastą gwiazdkę –
podkreśla Stanisław Oślizło,
który z rąk trenera Adama
Nawałki odebrał w prezencie
piłkę z autografami piłkarzy,
trenerów i pracowników klubu.
Wśród urodzinowych prezentów
znalazła się także okolicznościowa koszulka z nazwiskiem
solenizanta i numerem 75.
– Bardzo się cieszę, że Stanisław Oślizło tak bardzo
identyfikuje się z Górnikiem.
To człowiek, który ciągle gra
z tą „jedenastką”. To piękne, że nasze miasto może
szczycić się takimi twarzami
– mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.

WG
foto: Igor Cieślicki
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sport
Nie żyje były prezes Górnika Zabrze i dyrektor kopalni „Makoszowy”

Zmarł Eugeniusz Postolski

Należał do najbardziej wpływo-

wicach. W latach 2007-2008 był w rządzie
Donalda Tuska wiceministrem gospodarki
odpowiedzialnym za górnictwo i energetykę. Ostatnio był dyrektorem handlowym firmy „Haldex”, której większościowym akcjonariuszem jest Kompania Węglowa. Wielu
przedstawicieli środowiska górniczego zaliczało Eugeniusza Postolskiego do najbardziej wpływowych postaci w tej branży.
Eugeniusz Postolski znany był również ze
swych pasji sportowych. W 2006 r. był prezesem Górnika Zabrze. Kierował klubem
w bardzo trudnym dla niego okresie. Wcześniej związany był m.in. z Walką Zabrze,
mając duży udział w drużynowym mistrzostwie Polski bokserów tego klubu. – Górnik
zawsze był moim ukochanym klubem i jak
tylko mam czas, to wspieram go z trybun
– mówił jeszcze nie tak dawno były sternik
Górnika, gdy pojawiał się na stadionie przy
ul. Roosevelta. 
WG

wych postaci w polskim górnictwie. Był wiceministrem gospodarki,

dyrektorem

kopalni

„Makoszowy” i prezesem Górninagle Eugeniusz Postolski. Przed
rozgrywanym 24 listopada meczem z Pogonią Szczecin jego pamięć uczczono minutą ciszy.
Eugeniusz Postolski urodził się w 1952 r.
w Sulechowie, ale od czasu ukończenia
w 1977 r. studiów w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej związany był z Zabrzem. Pracował w kopalni „Makoszowy”,
gdzie jego ścieżka kariery prowadziła od

foto: Górnik Zabrze

ka Zabrze. W wieku 60 lat zmarł

stanowiska nadgórnika wydziału wydobywczego, przez sztygara, nadsztygara, kierownika robót górniczych i naczelnego inżyniera, aż po stanowisko dyrektora kopalni.
W latach 1996-2001 był prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego. Od 2003 do
2004 r. pracował na stanowisku wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Kato-

Po dobrym początku sezonu zabrzanie z coraz większym trudem zdobywają ligowe punkty

Choć piłkarze zabrzańskiego Górnika wciąż utrzymują się w czołówce tabeli, to po serii znakomitych występów uszło z nich
nieco powietrze. Po przegranym
u siebie meczu z Zagłębiem Lubin
przyszły remisy z Polonią Warszawa i Pogonią Szczecin. W sobotę,
8 grudnia, Górnik zagra ostatni w tej rundzie mecz z Lechią
Gdańsk.
– Po bardzo dobrym meczu w Warszawie
wszyscy spodziewaliśmy się potwierdzenia
tej dobrej dyspozycji. A po pierwszej połowie można powiedzieć, że to Pogoń bardziej
chciała wygrać – mówił po ostatniej z listopadowych kolejek trener Górnika Adam
Nawałka. – Mam nadzieję, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była ostatnią
rozegraną przez mój zespół w takim stylu.
Jeśli coś się nie układa na boisku, to trze-
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ba włożyć w grę serce. Do tej pory tak właśnie graliśmy i skutkowało to zdobytymi
punktami. Dziś w osłabieniu graliśmy lepiej
niż w jedenastu – przyznał szkoleniowiec.
Na szczęście dla Górnika, poza Legią Warszawa, bezpośredni rywale zabrzańskiego
klubu też z reguły nie zdobywali ostatnio
kompletu oczek. Po trzynastu kolejkach
drużyna z Roosevelta wciąż utrzymywała się
w czołówce tabeli, zajmując czwarte miejsce.
Przed nami zimowa przerwa, która da odpowiedź na powtarzające się ostatnio coraz częściej pytania o możliwe transfery.
Arkadiuszem Milikiem zainteresował się
mocno niemiecki VfB Stuttgart. Wciąż mówi
się również o możliwej sprzedaży Prejuce'a
Nakoulmy. Równocześnie szkoleniowiec zabrzan przygląda się kilku młodym zawodnikom. W składzie już pojawiają się Konrad
Nowak i Mateusz Zachara, a na „podglądzie” są m.in.: Wojciech Król (pomocnik),
obecnie wypożyczony do Rozwoju Katowice,
Przemysław Szymiński (obrońca) oraz dwaj
zawodnicy Gwarka Zabrze – Łukasz Żegleń,
siedemnastolatek (napastnik), który w tym
roku zdobył brązowy medal na mistrzo-
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Górnik zwalnia na finiszu

Zagłębie przerwało dobrą passę Górnika

stwach Europy U-17 oraz Bartosz Nowak
(pomocnik). Jest jeszcze Igor Zhurakhorsky
z Ukrainy (napastnik), który trenował już
z młodym Górnikiem i zebrał dobre opinie.
Co jak co, ale Adam Nawałka udowodnił już
nieraz, że z takiego „różnorodnego” materiału potrafi posklejać niezłą drużynę, wyciągając z młodych, ambitnych zawodników
to, co najlepsze. Może będzie tak i w tym
przypadku? 
WG

sport
Kielczanie zabrali z Zabrza komplet punktów, w zamian zostawili swoją byłą gwiazdę

Na zabrzańskim parkiecie nie brakuje emocji, nieco gorzej jest z punktami...

Ozdobą ostatniej listopadowej kolejki rozgrywek superligi piłki ręcznej było spotkanie NMC Powen Zabrze z liderem rozgrywek Vive Targi
Kielce. Podopieczni byłego trenera kadry narodowej Bogdana Wenty
nie pozostawili gospodarzom najmniejszych złudzeń i pokonali ich
gładko 40:26. Porażkę zabrzanom w jakimś sensie rekompensuje pozyskanie byłego gracza kielczan – Mariusza Jurasika.
Zanim do Zabrza przyjechali kielczanie, kibice w hali „Pogoń” byli świadkami emocjonującej rywalizacji NMC z Chrobrym
Głogów. Do przerwy zabrzanie przegrywali
dwiema bramkami, ale w drugiej odsłonie

zmobilizowali się i pokonali przyjezdnych
22:19. Taki boiskowy scenariusz niestety
nie powtórzył się w starciu z tytanem superligi – Vive Targi Kielce. Już do przerwy
goście strzelili dwa razy więcej goli niż go-

spodarze (22:10), a i potem nie było lepiej.
Przed meczem prezes NMC Powen Bogdan
Kmiecik poinformował, że nowym zawodnikiem zabrzańskiego klubu został wielokrotny reprezentant kraju, uczestnik mistrzostw
świata – Mariusz Jurasik (na zdjęciu). Ten
36-letni zawodnik po zakończeniu kariery
w Polsce szukał szczęścia w klubowej drużynie w Katarze. Po powrocie do kraju trafił do Zabrza, choć chciały go pozyskać także dwie inne ekipy. Jurasik jest drugim, po
Patryku Kuchczyńskim, nabytkiem z Vive.
– Pozyskaliśmy doświadczonego gracza.
Obecnie nie gramy za dobrze, więc sądzę,
że taki zawodnik
bardzo nam się przyda – mówi Bogdan
Kmiecik.
Jurasik
podpisał
w Zabrzu kontrakt do
końca obecnych rozgrywek, z opcją przedłużenia go o kolejny
sezon. W ocenie prezesa Bogdana Kmiecika
„Józek” ma okazać się lekiem na dotychczasowe problemy zabrzan na prawym rozegraniu. Sternik Powenu zaznacza, iż widzi dla
Jurasika miejsce w klubie także po zakończeniu przez niego kariery sportowej. W piątek, 23 listopada, posadę szkoleniowca NMC
Powen Zabrze stracił Bogdan Zajączkowski.
Tymczasowym trenerem zabrzan został Cezary Winkler.
WG

foto: Armin Kuebelbeck / wikipedia.org

foto: Jerzy Przybysz

Jurasik w szeregach NMC

W Miejskim Zakładzie Kąpielowym można popływać i... wziąć głęboki oddech

Po kąpieli do solnej groty
Otwarty po gruntownym remoncie Miejski Zakład Kąpielowy przyciąga miłośników pływania, ale nie tylko. Dla mieszkańców odnowiona

foto: UM Zabrze

została również usytuowana na piętrze obiektu grota solna.

Odnowiona solna grota czeka na gości

W grocie wymienione zostało solne podłoże, oczyszczone zostały również ściany. –
Przy okazji wymieniono drzwi do pomieszczenia. Grota zyskała nowy blask i teraz
można tu naprawdę odpocząć i zyskać
nieco zdrowia – mówi Józef Piontek z Miejskiego Zakładu Kąpielowego. Swoisty klimat tej leczniczej jaskini pozwala głównie
leczyć schorzenia oddechowe, dermatologiczne oraz układów pokarmowego, krążenia i nerwowego. W zabrzańskiej grocie

wykorzystywana jest himalajska sól krystaliczna będąca najzdrowszą i najczystszą na
Ziemi. Ma 84 łatwo przyswajalne minerały
i pierwiastki.
Remont solnej groty był ukoronowaniem
prac, które prowadzono w budynku w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Na wyremontowanym dachu budynku zamontowane
zostały kolektory słoneczne, wymieniono
system centralnego ogrzewania i szklany
strop nad basenem. Modernizacja Miejskiego Zakładu Kąpielowego kosztowała
prawie 9 mln zł, a ponad połowę tej kwoty
stanowiła unijna dotacja.

WG
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Ludzie
najlepiej nauczą rozumu”, nagrody otrzymują: Elżbieta Parol – zaproszenie do Pizzerii
Dominium, Manfred Przybyła – poczęstunek w McDonald’s oraz Barbara Zadworna –
dwie wejściówki do klubu sportowego Shausha. Po odbiór nagród zapraszamy na ul.
gen. de Gaulle’a 17 do 14 grudnia.

Rozwiązania nr 12 (211)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)

32

Pionowo: 1 – gatunek rodzynek, 2 – Atlantyk
lub Pacyfik, 3 – z podmiotem i orzeczeniem,
4 – w Panu Tadeuszu grał na rogu, 5 – punkt
widzenia, 6 – gładka, błyszcząca tkanina, 7
– trzeźwo patrzy na świat, 13 – rzuca kalumnie, 15 – pozostałość po pożarze, 17 – ptasia budowla, 18 – teatralna lalka zakładana
na rękę, 20 – najdłuższa rzeka Rosji, 21 –
wanna z drewnianych klepek, 25 – wygląd
zewnętrzny, 27 – potocznie o LO, 30 – ktoś
bardzo dokładny, 31 – futerał na broń, 32 –
rodak, krajan, 34 – herbatka z ziółek, 36 –
okręg.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać
na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 14
grudnia pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Krzysztof Wagstyl – poczęstunek w McDonald’s, Hanna Zadoń – usługa w Kodak Studio oraz Tomasz Ślązak – dwie wejściówki do klubu sportowego Shausha. Rozwiązanie
zagadki brzmiało: Listopad, autorką cytowanego wiersza jest Halina Poświatowska,
a myśl Lwa Tołstoja brzmi: „Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz umacniają ją”.

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz
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Poziomo: 1 – niepochlebnie o piłkarskim
arbitrze, 5 – osłania żarówkę, 8 – twardy
cukierek z rulonika, 9 – gatunek jabłka,
10 – jedna z kwadr księżyca, 11 – do transportu rannych, 12 – rybki akwariowe, 14
– czasem grają marsza, 16 – kraj z piramidami, 19 – jest nim jaśmin, agrest, forsycja,
21 – „Jezioro Łabędzie” lub „Dziadek do
orzechów”, 22 – Agnieszka – poetka, autorka tekstów wielu piosenek, 23 – znany
obraz Podkowińskiego, 24 – wrzucany do
skrzynki pocztowej, 26 – dodatek do czystych zup, 28 – klejnot z muszli, 29 – garnitur po śląsku, 30 – projekcja, prezentacja, 33
– konkurencja dla sztangisty, 35 – ze stolicą
w Jerozolimie, 37 – przeciwieństwo zła, 38
– kominiarka, beret, kaszkiet, uszanka, 39
– coś z bielizny, 40 – jezioro na Pojezierzu
Iławskim, 41 – wafel, 42 – trunek z gwiazdkami.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 12/2012

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
na zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą
do redakcji do 14 grudnia. Nasz adres: Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia Gimnazjum nr 16
przy ul. Szenwalda 2. Nagrody otrzymują:
poczęstunek w restauracji Stara Szkoła –
Agnieszka Szamot, bilet dla dwóch osób do
Multikina – Marianna Hofman. Zwycięzców
prosi-my o kontakt z redakcją do 14 grudnia.

rozrywka
3

Człowiek
Nocą klękasz i znaleźć chcesz Boga
potem w oczach strach nosisz i łzy
na dalekich, rozstajnych gdzieś drogach
ktoś się zbłąkał i płacze jak ty.

Z 13 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 14 grudnia.

Pachnie ze wsi kwitnącym jaśminem
złote zboże wśród pola się śni
kto cię zbudził, kim jesteś, gdzie płyniesz
w nieskończoność wieczorów i dni.

4

ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

SPONSORZY NAGRÓD

Nikt nie szuka cię dłońmi dobrymi,
nikt nie mówi, czy dobrze, czy źle,
tylko ziemia z grobami starymi
o twej ciszy słyszała i wie.

Centrum handlowe M1

1

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie,
które należy wpisać
na kupon i dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom
Muzyki i Tańca, 41800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do
14 grudnia.

2
3
4
5
6
7
8

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

1 – Rudy 102, 2 – przewozi ludzi i samochody przez rzekę, 3 – nakryty nim stół,
4 – religia w Indiach, 5 – naczynie na herbatę lub kawę, 6 – buszują w drewnie,
7 – wygłaszany na konferencji, 8 – adwokat oskarżonego.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Paulo Coelho, a następnie
wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 14 grudnia.
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foto: Jerzy Przybysz

W kinie „Roma” odbył się tradycyjny koncert ku czci patronki muzyki kościelnej

Chór „Cantores don Bosco” podczas listopadowego występu w kinie „Roma”

Święta Cecylia ma powody do dumy
„Niech miłość rządzi, niech dobro trwa, tak chciał ksiądz Bosco, tego
chcę ja” – pod takim hasłem w kinie „Roma” odbył się 23 listopada tradycyjny koncert ku czci św. Cecylii. W tym roku „Cecylki” były
wyjątkowe, albowiem stanowiły część obchodów jubileuszu 15-lecia
Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio.
zarówno pieśni religijne, jak i rozrywkowe.
Tegoroczne „Cecylki” poprowadził znany ze
swego poczucia humoru ks. Andrzej Gołębiowski, który zachęcał także publiczność
do wspólnego śpiewania. Bardzo serdecznie
przywitano na scenie ks. Wojciecha Strzeleckiego, który współtworzył salezjańską placówkę. Towarzyszyła mu nieodłączna gitara.
– Jestem samoukiem, na gitarze nauczyli
mnie grać koledzy. Chciałem podzielić się
tą umiejętnością z innymi, dlatego z wielką

foto: Jerzy Przybysz

– Każde „Cecylki” mają wyjątkowy charakter, są niezapomnianym przeżyciem. 15.
rocznica podkreśla ogrom tego przedsięwzięcia. Pierwsze „Cecylki” były organizowane w szkole, dziś trudno byłoby owo
przedsięwzięcie, z uwagi na jego rozmach,
tam zorganizować – mówi dyrektor szkoły
ks. Tadeusz Goryczka.
– Ten koncert jest dla nas bardzo ważny.
Nasz chór „Cantores don Bosco” rozwija się
od 15 lat. Od sześciu lat z dużym zaangażowaniem prowadzi go nasz absolwent Szymon Cichoń, który jest obecnie studentem
Akademii Muzycznej w Katowicach. Bardzo
ważnym elementem są coroczne zagraniczne wyjazdy integracyjne, które odbywają się
dzięki dobremu sercu ludzi, którzy bardzo
kochają nasz chór i nam pomagają – podkreśla Monika Burdyszek, kierownik chóru.
W „Cantores don Bosco” występuje około
40 uczniów, wraz z absolwentami jest ich
około 60. W repertuarze chóru znajdują się

przyjemnością uczę uczniów gry na gitarze.
Dziś zaśpiewałem piosenkę, która powstała w szczególnych okolicznościach, bo po
śmierci moich dwóch uczniów z Czarnego
Dunajca. Zrodziła się wówczas we mnie
myśl, że tak mało dziękujemy, a przecież
wszystko jest darem, który powinniśmy
umieć przyjąć – mówi ks. Strzelecki.
Koncerty ku czci św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej – mają w Zabrzu wieloletnią
tradycję. W naszym mieście nie brakuje
również odnoszących spektakularne sukcesy chórów. Najbardziej rozpoznawalnym
jest bez wątpienia „Resonans con tutti”.
W Zabrzu działają również chór kameralny
„Passionata”, chór dziewczęcy „Tarantella”,
chór chłopięco-męski „Pueri Cantores Silesiensies” i chór mieszany „Lutnia”.

MM

„Resonans con tutti” to najbardziej utytułowany zabrzański chór

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 Druk: Drukarnia „Art-Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do
druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

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

Miesięcznik Nasze Zabrze Samorządowe jest dostępny w następujących miejscach na terenie Zabrza: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4 • Czytelnia Ogólna MBP w Zabrzu, ul. Wyzwolenia 4 • Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle’a 17 • Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach, ul. Kossaka 23 • Kawiarenka Internetowa
MOSIRNET, pl. Dworcowy 5 • Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, ul. Pawliczka 1 • Koszałek Nowa s.c. Księgarnia A. Gut i S-ka, ul. Dworcowa 9 • McDonalds’, pl. Wolności 4 • Miejska Biblioteka Publiczna
w Zabrzu, ul. ks. J. Londzina 3 • Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91a • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Matejki 6 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10 • Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Reymonta 7a • Państwowy Urząd Pracy w Zabrzu, ul. Roosevelta 40a • Taxi
Kopernik (taksówki) • Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1 • Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286, ul. Powstańców Śląskich 5-7 • Wszechnica Zabrzańska, pl. Dworcowy 6 • Wydział Oświaty UM
w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 8 • Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Ślęczka 1a • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Goethego 3 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, ul. 3 Maja 93 • Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zabrze, pl. Warszawski 10
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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
36

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

Nasze Zabrze Samorządowe 12/2012

