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Mistrzowie świata przetestowali Aquariusa
W lutym otwarty został kompleks sportowo-rekreacyjny
„Aquarius KOPERNIK”. W inauguracyjnych zawodach
wystartowali Paweł Korzeniowski i Radosław Kawęcki.
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na dobry początek
W marcu 1994 roku ukazał się pierwszy numer „Naszego Zabrza Samorządowego”

Jesteśmy z Wami już od 20 lat!
Ależ ten czas leci! Wydaje się, że zaledwie wczoraj ukazał się pierwszy
numer naszego miesięcznika, a już
nazbierało się tych numerów grubo ponad dwieście. Dwie dekady
działalności wydawniczej to sporo.
W tym czasie zmieniał się format
i szata graficzna gazety. Przybywało
foto: Igor Cieślicki

nam kolorów. Jedno pozostało niezmienne. Wciąż trzymamy rękę na
pulsie życia miasta. Naszego miasta.
Nasz newsroom w Domu Muzyki i Tańca

foto: Igor Cieślicki

Na świat przyszliśmy w marcu 1994 r. za
sprawą ówczesnego Zarządu Miasta Zabrze.
Okres niemowlęcy przeżyliśmy jako 20-stronicowy miesięcznik, z kolorową okładką
i czarno-białym wnętrzem. Ale nie oznacza to
wcale, że redakcyjne życie nie było barwne.

Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego

– Przygotowanie gazety było wtedy dużo
bardziej czasochłonne niż teraz. Niektóre
teksty trzeba było przepisywać, papierowe
zdjęcia skanować, ale sprawiało nam to
przyjemność. Nikt nie patrzył na zegarek,
gdy trzeba było siedzieć do późna, bo gazeta musiała iść do druku. Byliśmy bardzo
zżyci ze sobą. W redakcji panowała rodzinna atmosfera – wspomina Helena Pisarczyk,
która w „Naszym Zabrzu Samorządowym”
pracuje do 1998 r.
Pierwszą siedzibą redakcji były pomieszczenia przy zabytkowej wieży ciśnień przy ul.

Zamoyskiego. Kolejne kroki na polu informowania zabrzan o najbardziej istotnych
dla nich sprawach stawialiśmy w zabytkowej kamienicy „Pod Orłem” przy ul. Dworcowej, by w 2007 r. trafić do Domu Muzyki
i Tańca, w strukturach którego gazeta funkcjonuje obecnie wraz z Telewizją Zabrze.
Rok później, w dawnej Sali Bankietowej
DMiT, oddany został nowoczesny newsroom połączony ze studiem telewizyjnym.
Pierwszym redaktorem naczelnym był Daniel Tresenberg, a kolejnymi m.in.: Jerzy
Makselon, Józef Hebliński, Marian Gerlich
i Anna Ochman. Od pięciu lat redaktorem
naczelnym pisma jest Igor Cieślicki.
– W czasie, gdy podjąłem się kierowania
pismem, dopiero rodziła się prasa samorządowa – opowiada Jerzy Makselon, obecnie
dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu. – W Katowicach istniała wtedy Górnośląska Oficyna Wydawnicza, która oferowała usługi dla
tego rodzaju pism i z tej oferty skorzystało
Zabrze. Początkowo to dziennikarze katowiccy robili gazetę, ale już za moich czasów staraliśmy się, by na łamach było jak
najwięcej osób miejscowych, by zabrzanie
sami pisali o swoich sprawach. Powstał Zabrzański Informator Samorządowy będący
fuzją telewizji GTV i „Naszego Zabrza Samorządowego”. Oczekiwania wobec gazety
były takie, by był to biuletyn informacyjny,
ale my chcieliśmy stworzyć czasopismo publicystyczne, gdyż taką dostrzegliśmy wtedy możliwość. Dla autorów zabrzańskich
pojawiła się szansa na publikacje publicystyczne o tematyce samorządowej, ale też
kulturalnej, naukowej, a przede wszystkim
historycznej, co miało swoje znaczenie, gdyż
w tym czasie nie wychodziły „Kroniki Miasta
Zabrza”. Zespół stale się zmieniał, wciąż po-

Z ręką na pulsie życia miasta
Igor Cieślicki, redaktor naczelny
„Nasze Zabrze Samorządowe”
obchodzi
w marcu 20. urodziny.
To także mój mały jubileusz, ponieważ numer
z marca 2009 roku, czyli
dokładnie sprzed pięciu
lat, był pierwszym, który miałem zaszczyt i przyjemność wraz
z zespołem redakcyjnym przygotowywać.
Dziękuję za te lata współpracy. Dziękuję
wszystkim osobom, które pomagają nam
gazetę tworzyć i dziękuję przede wszystkim Wam, drodzy Czytelnicy, że jesteście
z nami. Bo przecież to dla Was i o Was
przygotowujemy co miesiąc kolejne
strony. A że w Zabrzu jest o czym pisać,
świadczy najlepiej fakt, że nie stanowi
problemu to, czym mam zapełnić kolejny numer gazety, ale raczej, co zrobić, by
wszystkie wydarzenia zmieścić i nie pominąć żadnej istotnej informacji. Od lat
trzymamy rękę na pulsie życia naszego
miasta. I tak nadal zamierzamy robić!

jawiało się wielu nowych autorów, zarówno
przelotnie, jak i na długo związanych z pismem. Tutaj szlifował pióro między innymi
dzisiejszy wiceprezydent miasta Krzysztof
Lewandowski. Pisali reżyser Ryszard Stecura i uznany dramaturg Stanisław Bieniasz.
Zawsze lubiłem to pismo i dobrze wspominam spędzone w redakcji lata – uśmiecha
się Jerzy Makselon.
Redakcja

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2014

3

wokół nas
Właściwe warunki do pracy i przechowywania zbiorów
W numerze:
Na dobry początek
Jesteśmy z Wami już od 20 lat!

s. 3

Wokół nas
s. 4-5

Pomysły na biznes nagrodzone

s. 6

Bytomka z impetem do przodu

s. 7

Najważniejsze, by mieszkańcy czuli się
bezpiecznie

s. 8

Pewna praca dla absolwentów

s. 9

W tym roku woda nie podrożeje

s. 10

O zarządzaniu ze specjalistą

s. 11

foto: Igor Cieślicki

Muzeum w nowym miejscu

Otwarcie nowej siedziby połączono z wernisażem wystawy poświęconej historii miejsca

Muzeum w nowym miejscu

Jubileuszowe otwarcie drzwi

s. 11

Uczelnia z kopalnią ręka w rękę

s. 12

Synek wraca do korzeni

s. 12

Licytacje od serca dla serca

s. 13

Dla zwiększenia atrakcyjności miasta

s. 13

Minister przyjechał do Pileckiego

s. 14

Z Teatru Nowego do Pasikowskiego

s. 15

W lutym otwarta została nowa siedziba Muzeum Miejskiego. W pawilonie

Dwie dekady wspierają zagubionych

s. 16

Urodziny z Janoschem

s. 17

przy ul. Powstańców Śląskich 3 przygotowane zostały magazyny z praw-

Nowa pływalnia już zaprasza!

s. 18-19

Najważniejsze, by mieć czas dla bliskich

s. 20-21

Dbamy o uśmiech i zadowolenie mieszkańców

s. 22-23

Odszedł biskup Tadeusz Szurman

s. 24

Parafianie pożegnali ukochanego duszpasterza

s. 25

W Zabrzu pomysł równa się działaniu

s. 25

Lekcja Historii
Historia zapisana w gwoździach

s. 26–27

Po latach kościół bardziej widoczny

s. 27

Sport
Bal na sportową nutę

s. 28

Dziewczyna z bambusowym mieczem

s. 29

Oczko do oczka na parkiecie

s. 30

Wiosenny falstart Górnika

s. 31

Rozrywka

s. 32–33

Kultura
Dotknij teatru

s. 34

Podróż po zakamarkach duszy

s. 34

Oglądaj
na nowym
kanale

140
w sieci Vectra

4

Po kilku latach niepewności zabrzańscy muzealnicy mogą odetchnąć.

dziwego zdarzenia i pracownie. Działa tu też sala wystawiennicza stanowiąca uzupełnienie pomieszczeń w Galerii Café Silesia przy ul. 3 Maja 6.
– To kolejny etap w dziejach naszego muzeum, które rozpoczynało działalność mając do
dyspozycji zaledwie dwa
pokoje w willi przy obecnej ulicy Szczęść Boże
– mówi Urszula Wie-

czorek, dyrektor Muzeum
Miejskiego w Zabrzu.
– W nowej siedzibie
mamy magazyny
z prawdziwego
zdarzenia i pracownie. Działa
tu nasza administracja.
Sala
Ważne daty
ekspozycyjna
stanowi nato3 października 1935 r.
miast uzupełnie– utworzenie Städtische
Autor wystawy – Piotr Hnatyszyn
nie pomieszczeń
Heimatstube Hindenburg,
w Galerii Café Silesia,
czyli Miejskiej Izby Regiogdzie nadal prowadzonalnej przy obecnej ul. Szczęść
foto: Igor Cieślicki
na będzie nasza podstawoBoże 32a
wa działalność wystawiennicza – dodaje.
Maj 1938 r. – przeniesienie muzeum do
kamienicy przy obecnym placu KrakowOtwarciu nowej siedziby towarzyszył werniskim 9
saż wystawy „Handel, gastronomia, kultura
15 lipca 1946 r. – otwarcie pierwszej po
– historia miejsca”. Zgromadzono na niej
wojnie wystawy
kilkanaście plansz z unikatowymi zdjęciami
Sierpień 2006 r. – decyzja o zamknięciu
obiektów, jakie na przestrzeni lat funkcjosiedziby muzeum przy pl. Krakowskim 9
nowały u zbiegu ulic Powstańców Śląskich
Listopad 2006 r. – przeniesienie muzeum
i Wolności. Ekspozycję można oglądać do 20
do tymczasowej siedziby przy ul. 3 Maja 91
kwietnia. – Muzeum Miejskie to dla Zabrza
Grudzień 2008 r. – otwarcie przy ul. 3
niezwykle ważna instytucja. Przecież aby
Maja 6 Galerii Café Silesia
wiedzieć dokąd idziemy, musimy wiedzieć
26 stycznia 2012 r. – wernisaż wystawy
skąd wyszliśmy. Dlatego bardzo cenimy soinaugurującej działalność rozbudowanej
bie kolejne wystawy i publikacje, dzięki któo piętro Galerii Café Silesia
rym wiemy, jak zmieniało się nasze miasto
13 lutego 2014 r. – otwarcie siedziby mu– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
zeum przy ul. Powstańców Śląskich 3
Mańka-Szulik.
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wokół nas
Kolejne przeprowadzki
Przypomnijmy, że dla Muzeum Miejskiego
w Zabrzu, którego początki sięgają 1935 r.,
ostatnie lata były okresem sporej niepewności. W 2006 r. muzealnicy musieli opuścić
kamienicę przy placu Krakowskim 9, z którą placówka była związana przez prawie 70
lat. Decyzję nakazującą wyłączenie obiektu
z użytkowania wydał wówczas powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego. – Budynek zagrażał bezpieczeństwu – tłumaczy
Krystyna Mika, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zabrzu.

6 Galerii Café Silesia. Trzy lata później została ona powiększona o pomieszczenia na
pierwszym piętrze kamienicy.
Galeria wciąż nie rozwiązywała jednak
problemu przechowywania kilkudziesięciu tysięcy eksponatów, jakie znajdują się
w zbiorach placówki. Znalezienie nowej siedziby stawało się tym bardziej palące, że ze
względu na planowaną rozbudowę naziemnej części Kopalni Guido budynek przy ul.
3 Maja 91 musiał zostać opuszczony. Odsuwanie prac w czasie groziło z kolei utratą
unijnego dofinansowania.
Lekiem na bolączki Muzeum Miejskiego
okazał się budynek przy ul. Powstańców
Śląskich 3, który placówka dzieli obecnie
z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Gruntowny remont i przystosowanie do nowych potrzeb dawnego pawilonu handlowego kosztowało 3,2 mln zł.

O tym pisaliśmy...
20 lat temu...

foto: Igor Cieślicki

Docelowo „Carbon Art”

Pawilon przy ul. Powstańców Śląskich 3

foto: Igor Cieślicki

– Chodziło głównie o stan przemokniętych
stropów, które groziły zawaleniem – dodaje.
Muzeum przeniosło się do tymczasowej
siedziby, którą stał się sąsiadujący z Kopalnią Guido dawny hotel robotniczy przy ul.
3 Maja 91. Działalność wystawiennicza musiała zostać wstrzymana. Sytuację zmieniło
otwarcie w grudniu 2008 r. przy ul. 3 Maja

– Nowe przestrzenie dla Muzeum Miejskiego stanowią dobre zaplecze techniczne,
które gwarantuje przechowywanie zbiorów
we właściwy sposób i umożliwia placówce
działanie do czasu otwarcia docelowej siedziby, jaką będzie Centrum Kultury „Carbon
Art” – zwraca uwagę prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Gmach, do którego przeniesie się również
m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, ma powstać przy ul. Słodczyka. – Jest już gotowy
projekt budowlany, mamy pozwolenie na
budowę. Aktualnie powstają poszczególne
projekty wykonawcze – tłumaczy Leszek
Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Równolegle prowadzone są działania
zmierzające do pozyskania zewnętrznego
dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

GOR

Najnowszą wystawę odwiedzili już profesorowie Bogdan Król i Roman Starak

W wyniku wielu społecznych poczynań Zabrze, którego nie uwzględniono w I etapie
telefonizacji województwa katowickiego,
awansowało do grupy miast telefonizowanych w pierwszej kolejności. W budżecie
miasta na lata 1990–1994 przewidziano
pewną sumę na realizację umowy pomiędzy miastem a TP S.A.

19 lat temu...

Wystawa „Sakralna sztuka przydrożna
XVII–XX wieku w Zabrzu i okolicach”, prezentowana w Muzeum Miejskim w Zabrzu,
jest czymś nowym w twórczości Arkadiusza Goli. Znany dotąd z agresywnego, pełnego ekspresji fotoreportażu, tym razem
dał się poznać jako dokumentalista sztuki
umykającej naszej uwadze, często zapomnianej i ginącej na naszych oczach.
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2014
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Do nowej siedziby zaprasza Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

I miejsce – Anna Olejniczak-Pytel

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Pomysły na biznes nagrodzone

II miejsce – Jagoda Wartak

Rozstrzygnięcie konkursu „Zabrzański Biznesplan” było okazją do zaprezentowania nowej siedziby Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Placówka, której zadaniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, przeniosła się na ul. Powstańców Śląskich 3.

6

Pawła Kasperka, który od prawie trzech lat
prowadzi w Zabrzu firmę KSK DEVELOPMENTS. Projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w zakresie detekcji pojazdów i pieszych w ruchu ulicznym. Dla pana Pawła to
nie pierwsze wyróżnienie. Wcześniej zwy-

którzy ich teraz wspierają – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zostało utworzone w styczniu 2013 r.
Od tego czasu odwiedziło je około 25 tysięcy osób. W ZCRP stanowiska mają ZUS,
Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Skarbowy.
Porad udzielają prawnicy. Placówka organizuje szkolenia, konferencje i warsztaty
z udziałem przedsiębiorców. – Świetnie, że
powstało takie miejsce – przyznaje Michał
Kafel z Zabrza, który działalność gospodar-

foto: Igor Cieślicki

Konkurs „Zabrzański Biznesplan”, którego
celem było zachęcenie mieszkańców do
prowadzenia działalności gospodarczej,
ogłoszony został po raz pierwszy. – Wpłynęło dwadzieścia projektów, w tym czternaście od osób, które nie prowadziły wcześniej działalności gospodarczej – wylicza
Katarzyna Kucia, naczelnik ZCRP. – Poziom
był bardzo wysoki i mieliśmy duży kłopot
z wyborem najlepszej propozycji – dodaje.
Ostatecznie kapituła najwyżej oceniła biznesplan przedstawiony przez lekarza weterynarii Annę Olejniczak-Pytel. Pani Anna
ukończyła kursy specjalizujące z kardiologii
na uniwersytecie w Luksemburgu. Aktualnie
kończy specjalizację z zakresu chorób psów
i kotów. W przyszłości chciałaby otworzyć
specjalistyczną klinikę kardiologiczną dla
zwierząt „Od serca do serca”. – Wygrana
w konkursie bardzo pomoże mi w realizacji
moich planów. Nagrodę przeznaczę na doposażenie sali chirurgicznej – zapowiada Anna
Olejniczak-Pytel, która za zajęcie pierwszego miejsca otrzymała m.in. 10 tys. zł, sprzęt
biurowy i roczny wynajem pomieszczeń.
Drugie miejsce w konkursie zajęła Jagoda
Wartak, technik-masażysta, absolwentka
Medycznej Szkoły Policealnej w Zabrzu. Pani
Jagoda chce otworzyć klinikę dla amazonek.
Na trzecim miejscu znalazł się biznesplan

III miejsce – Paweł Kasperek

Michał Kafel przyznaje, że działalność ZCRP bardzo pomaga przedsiębiorcom

ciężył m.in. w konkursie „Pomysł na firmę”
organizowanym przez Gazetę Wyborczą
i Raiffeisen Bank. Pokonał 700 rywali.
– Małe i średnie przedsiębiorstwa wnoszą
najwięcej w rozwój naszego kraju. Życzę
uczestnikom konkursu, by w przyszłości
odnosili takie sukcesy, jak ci przedsiębiorcy,
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czą prowadzi od 1998 r. – Kiedyś załatwienie
formalności związanych z założeniem firmy
trwało miesiąc. Tu wszystko można załatwić
na miejscu. Człowiek jest wręcz prowadzony za rękę. Przy okazji można zapytać o dotacje. To ogromne ułatwienie dla osób prowadzących swoją działalność – dodaje. GOR

wokół nas
Wszystkie umowy w ramach projektu już podpisane

Bytomka z impetem do przodu

O tym pisaliśmy...
18 lat temu...

Byłej koksowni „Concordia” w rejonie ulicy Hagera dotyczy podpisana
w lutym ostatnia już umowa w ramach projektu rekultywacji terenów
nad Bytomką. Prace obejmują ogółem osiem nieużytków o łącznej powierzchni prawie 180 hektarów. Ich nowe oblicze poznamy do 2015 roku.
Przywrócenie terenom po byłej koksowni
walorów przyrodniczych to dla wykonawców
spore wyzwanie. Gleba w tym miejscu jest
wyjątkowo zanieczyszczona, w dodatku już
po zamknięciu zakładu powstało dzikie wysypisko. W ciągu najbliższych miesięcy teren
ma zostać gruntownie oczyszczony, a gleba
odkażona lub wymieniona. Ruiny dawnych
obiektów przemysłowych będą wyburzane,
a kilka najciekawszych zostanie odpowiednio zabezpieczonych. Pojawią się nowe rośliny oraz ścieżki dla pieszych i rowerzystów.
Koszt prac to siedem milionów złotych. Ich
wykonaniem zajmie się konsorcjum firm ABG
Grzegorz Oleksa, FCB Ronenberger LTD oraz
Petroster. – To bardzo odważna inwestycja, ale
jestem przekonany, że sprostamy wyzwaniu
– podkreśla Andrzej Koźbiał z firmy Petroster.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
zwraca uwagę, że projekty jest bardzo ważny dla miasta, bo zmieni jego wygląd. – Dzięki jego realizacji mieszkańcy zyskają nowe
miejsca do rekreacji i wypoczynku – mówi
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
W ramach projektu rekultywacji obszarów
nad Bytomką dawny blask odzyska osiem
terenów zdegradowanych w wyniku wieloletniej działalności przemysłowej. To m.in.
nieużytki w Maciejowie, hałda „Ruda” w Biskupicach czy glinianki w rejonie Miejskiego
Ogrodu Botanicznego. Koszt projektu określony został na poziomie 48 mln zł. Aż 85 procent tej kwoty stanowi pozyskane przez zabrzański samorząd unijne dofinansowanie.
– Zabrze było bardzo zdeterminowane, by
podjąć to wyzwanie. Zabrzański projekt jest

wyjątkowy, bo największy – zaznacza Jerzy
Swatoń, dyrektor Departamentu Ochrony
Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Jeżeli po
realizacji poszczególnych zadań pozostaną
oszczędności i znajdzie się kolejny teren do
rekultywacji, będzie można rozszerzyć projekt – dodaje. A taki scenariusz jest bardzo
prawdopodobny, ponieważ w wyniku postępowań przetargowych koszt części przedsięwzięć udało się obniżyć.
Zakończenie projektu rekultywacji terenów
nad Bytomką planowane jest na czwarty
kwartał 2015 r. 
SOR

Te tereny zmieniają oblicze:
1. nieużytek w Zabrzu-Maciejowie
(okolice boiska Orlik)
2. nieużytek w Zabrzu-Maciejowie
(na północ od ul. Nad Kanałem)
3. wyrobisko po eksploatacji gliny
w rejonie Miejskiego Ogrodu Botanicznego
4. zwałowisko odpadów hutniczych
w rejonie ulic Bytomskiej i Hagera
5. zwałowisko odpadów wydobywczych
w Biskupicach – hałda „Ruda”
6. zwałowisko odpadów wydobywczych
przy ul. Trębackiej
7. teren byłej koksowni „Concordia”
w rejonie ul. Hagera
8. stawy zapadliskowe w rejonie ul.
Tarnopolskiej

Tak ma w przyszłości wyglądać teren po dawnej koksowni „Concordia”

Marzenia się spełniają – od połowy marca
w każdy poniedziałek w Klubie Filmowym
kina „Marzenie” czeka na nas seria filmów
zbierających różne laury – Oscary, Cezary,
Złote Globy, Złote Niedźwiedzie. 25 marca,
w dniu wręczenia Oscarów, faworyt wieczoru – „Waleczne serce” Mela Gibsona.

17 lat temu...

Pojawił się pomysł na zagospodarowanie
budynków po koszarach przy ul. Roosevelta. Zarząd miasta zaproponował Politechnice Śląskiej utworzenie tam Wydziału
Organizacji i Zarządzania. Jeśli wszystko
pójdzie dobrze, od przyszłego roku w Zabrzu będzie się kształcić przyszłych magistrów inżynierów.
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2014
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wokół nas

Najważniejsze, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie
Rozmowa z młodszym inspektorem
Dariuszem Wesołowskim, komendantem miejskim policji w Zabrzu

Nie ma co się oszukiwać, stan obiektów jest
zły. Komisariaty I i II były już wręcz w opłakanym stanie. Robimy wszystko, by warunki
lokalowe i standard obsługi mieszkańców
były coraz lepsze. Liczę, że pod koniec grudnia 2015 roku nie będziemy już wstydzili się
warunków, w jakich pracujemy i w jakich
przyjmujemy mieszkańców naszego miasta.

Jakich przestępstw ubywa przede wszystkim?
Można śmiało powiedzieć, że rozkłada się
to równomiernie. Nas najbardziej cieszy, że
ubywa przestępstw uciążliwych społecznie,
czyli włamań, kradzieży, bójek czy pobić.
To przestępstwa, które mieszkańców dotykają najbardziej. Na szczęście ich liczba się
zmniejsza. Cieszy mnie również to, że poziom
wykrywalności tych przestępstw systematycznie rośnie. Możemy pochwalić się nawet
kilkuprocentowym wzrostem wykrywalności
w tej dziedzinie. To naprawdę dobry wynik.
A co w takim razie trzeba poprawić?
Poprawić musimy przede wszystkim, i to
jest priorytetem dla mnie oraz wszystkich
policjantów w Zabrzu, tzw. czas reakcji. My
ten czas reakcji za rok 2013 mieliśmy na poziomie 12 minut 31 sekund. To bardzo dobry
wynik, bo tzw. próg satysfakcji był określony
na poziomie 14 minut. Dla nas najważniejsze
jest jednak, by dalej schodzić w dół, ponieważ każda minuta jest minutą na wagę życia,
zdrowia albo mienia naszych mieszkańców.
Kolejnym elementem, nad którym pracujemy,
jest jeszcze większa efektywność w zatrzymywaniu sprawców na gorącym uczynku. Jeśli
przestępstwu nie uda się zapobiec, chcemy
zrobić wszystko, by sprawca został jak najszybciej zatrzymany. Myślę, że efekty, które
osiągamy, prowadzą nas w dobrym kierunku.
Na ile pomocny w zatrzymywaniu sprawców na gorącym uczynku okazuje się system miejskiego monitoringu?
Monitoring jest bardzo pomocny. Życzyłbym
sobie, podobnie jak wszyscy mieszkańcy, by
kamer było jak najwięcej. Przykłady z ostatnich dni jednoznacznie wskazują, że współpraca na linii operatorzy monitoringu a dyżurny policji jest bardzo efektywna. Dzięki
tej współpracy zatrzymujemy na gorącym
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Zabrzańska policja podsumowała 2013
rok. Jakie najważniejsze wnioski płyną
z tej analizy?
Wniosek jest jeden. Zabrze to bezpieczne
miasto. To miasto, w którym odnotowujemy coraz mniej przestępstw, a jednocześnie
zwiększamy skuteczność policji, ponieważ
coraz więcej przestępstw wykrywamy.
Oczywiście, życzyłbym sobie, żeby w ogóle
przestępstw nie było, ale zdaję sobie sprawę, że jest to mało realne.

uczynku sprawców głównie włamań, rozbojów, pobić. To nas bardzo cieszy. Monitoring
to skuteczne oręże, które wspiera nas w codziennej pracy. Zdarzeń, kiedy na podstawie informacji z monitoringu zatrzymujemy
sprawców, jest bardzo dużo. W skali roku
jest to co najmniej kilkadziesiąt przypadków. Te liczby systematycznie rosną.
Wspomniał pan o czasie reakcji. Ma on
związek bardziej z dostępnym taborem
czy liczbą funkcjonariuszy?
Jeszcze niedawno w zabrzańskiej komendzie było kilkadziesiąt wakatów. Życzyłbym
sobie, żeby tych wakatów w ogóle nie było,
ale jestem realistą i wiem, że te wakaty zawsze będą. W tej chwili na stanowiskach
policyjnych mamy 31 wakatów.
A jak wygląda kwestia taboru? Podczas
przekazywania w styczniu dwóch nowych
radiowozów pojawiła się informacja, że
wkrótce będzie ich więcej…
Jest szansa, że już w połowie roku zrealizujemy
zakup, dzięki wsparciu i dużemu zaangażowaniu finansowemu miasta, kolejnych sześciu lub
nawet siedmiu radiowozów. Zakup samochodów w połowie finansowany jest przez samorząd, drugą połowę przekazuje policja.
Dzięki wsparciu miasta ruszył również
remont komendy i komisariatów w ramach programu standaryzacji obiektów.
Na jakim etapie są te prace?
Program standaryzacji mówi o latach
2013–2015. Prace w Zabrzu ruszyły na szeroką skalę dzięki wsparciu miasta, które
przekazało na ten cel 1,5 miliona złotych.
Mnie udało się pozyskać ze strony służbowej kolejne pieniądze, co dało nam łącznie
niebagatelną kwotę ponad ośmiu milionów
złotych. Takich środków zabrzańska komenda nie widziała od kilkudziesięciu lat.
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Remonty zatem trwają, nowe radiowozy
mają się pojawić niebawem... Jakie jeszcze
potrzeby ma zabrzańska policja?
Jeśli chodzi o sprzęt, jesteśmy coraz lepiej
wyposażeni. Ostatnio, co bardzo mnie cieszy, dostaliśmy ze strony służbowej ponad
80 nowych komputerów. Ten sprzęt pomoże nam pracować jeszcze bardziej efektywnie. Jakby nie patrzeć, policjant jest bardzo
ważną osobą na ulicy, ale bez odpowiedniego sprzętu i wsparcia logistycznego niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Wszystkim nam
zależy, żeby zabrzańska policja była coraz
bardziej skuteczna. Jeśli ma się sojuszników,
zarówno w osobie prezydenta jak i radnych,
ten cel możemy osiągnąć.
Nie tylko Zabrze podsumowało miniony
rok. Jak nasze miasto wypada na tle regionu?
Cieszę się, że pan zadał to pytanie, bo sam
nie lubię się chwalić. Zabrze znalazło się
wśród pięciu jednostek osiągających najlepsze wyniki w województwie śląskim,
zarówno w pionie prewencji, jak i w ruchu
drogowym. To duża zasługa wszystkich policjantów i pracowników cywilnych, którzy
pracują naprawdę na wysokim poziomie
i z olbrzymim zaangażowaniem. Takich wyników z pewnością nie osiągnęlibyśmy też bez
wsparcia samorządu. Im więcej sojuszników
ukierunkowanych na współpracę, tym lepiej
i bezpieczniej żyje nam się w mieście.
Czego można życzyć policjantom na ten rok?
Przede wszystkim bezpiecznej służby. Ostatnie dni jednoznacznie wskazują, że służba
w policji nie jest łatwa. Niejednokrotnie
zdrowie i życie naszych policjantów jest zagrożone. Ale trzeba podkreślić, że zabrzańscy policjanci są coraz lepiej przygotowani
do pełnienia służby, mają ogromne serce
i chęć do pracy, a potencjał, który w nich
drzemie z roku na rok będzie coraz większy.
Życzę też mieszkańcom, by ich odczucia
były zbieżne z naszymi. Przecież my wszyscy
pracujemy właśnie dla nich. Najważniejsze
jest dla nas, by mieszkańcy Zabrza czuli się
w swoim mieście bezpiecznie.
Rozmawiał: Igor Cieślicki

wokół nas
Uczniowie wykształcą się pod okiem budowniczych Aquariusa

O tym pisaliśmy...

foto: UM Zabrze

16 lat temu...

Umowę podpisują prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i prezes GPBP Marek Morawski

Pewna praca dla absolwentów
Efekty ich pracy możemy od kilku tygodni podziwiać na osiedlu Kopernika. Teraz pomogą w kształceniu przyszłych budowlańców. Przedstawiciele Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego oraz
zabrzańskiego samorządu podpisali w lutym umowę o współpracy.
W myśl porozumienia fachowcy z Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego pomogą w kształceniu uczniów
w zawodach murarz-tynkarz, betoniarzzbrojarz i cieśla. Właśnie takie klasy powstaną w Centrum Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego oraz Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.
Ich uczniowie będą mogli odbywać zajęcia
praktyczne u pracodawcy. Firma doposaży
także specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego. Najlepsi absolwenci
będą mogli liczyć na zatrudnienie w GPBP.
– Młodzież jest coraz mniej chętna, by wykonywać trudny, moim zdaniem, ale i piękny zawód budowlańca. W związku z tym
doszliśmy do porozumienia z miastem
Zabrze, by zorganizować dla absolwentów
gimnazjów możliwość uczenia się w zawodach typowo budowlanych. Po ukończeniu
tej szkoły młodzież ma zagwarantowaną
pracę – mówi Adam Jędrzejczyk, kierownik
Działu Zasobów Ludzkich i Organizacji Eksportu GPBP.
– Myślę, że to porozumienie ważne zarówno dla miasta, jak i dla przedsiębiorcy oraz
dla zabrzańskiej młodzieży – podkreśla Andrzej Pasek, wicedyrektor CKOiZ. – Od dłuższego czasu widoczny jest wyraźny regres
w kształceniu w zawodach budowlanych.
Nabory są coraz słabsze. Przedsiębiorcy
coraz bardziej narzekali na brak dopływu
„świeżej krwi”. Celem tego porozumienia
jest przekonanie młodzieży, że warto za-

wód budowlańca podjąć i wykonywać. To
duże wyzwanie, by zachęcić szesnastolatka do tego, by nie decydował się na wybór zarządzania tylko na przykład zawód
murarza i dopasował swoje umiejętności
do możliwości, które posiada – dodaje.
W efekcie porozumienia w szkołach nie
przybędzie miejsc, zmieni się natomiast nieco profil kształcenia. – Szkolenie zawodowe
jest niezwykle istotne. Oczywiście, chcemy
widzieć w naszym mieście jak najwięcej
studentów, ludzi ze średnim i wyższym wykształceniem, ale trzeba też powiedzieć, że
dla wielu młodych ludzi szkoła zawodowa
stanowi ścieżkę do bardzo dobrych stanowisk – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Stawiamy na szeroki rozwój młodzieży, na naukę, ale również
na szkolnictwo zawodowe, czego dzisiejsze
porozumienie jest dowodem. W Zabrzu realizowaliśmy już wiele takich porozumień
i kolejne są przygotowywane. Odpowiadamy na potrzeby rynku, który obserwujemy.
Współpracując z najlepszymi firmami, wierzę, że z zabrzańskich szkół będą wychodzić kolejni dobrzy wykonawcy – dodaje.
Porozumienie zostało podpisane 12 lutego
w kompleksie rekreacyjnym „Aquarius KOPERNIK”, który na początku lutego został
otwarty u zbiegu al. Korfantego i ul. Bruno.
Budowę tego obiektu dokończyło właśnie
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego. 

MM

Oficjalna strona Zabrza w Internecie, prowadzona przez nas – Zabrzański Informator Samorządowy – istnieje od ponad pół
roku. Staramy się ją aktualizować przynajmniej raz w tygodniu, a jeśli jest taka
potrzeba i częściej.

15 lat temu...

W zabrzańskiej Szkole Muzycznej odbywał się – pod patronatem Ministra Kultury
i Sztuki – IV Śląski Konkurs Pianistyczny
dla uczniów średnich szkół muzycznych.
Z uwagi na obchodzoną w tym roku 150.
rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, konkurs poświęcony był jego twórczości.
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Komisja Budżetu i Inwestycji
13.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.03. godz. 16.00 – DTŚ – stan realizacji
inwestycji; plan budowy dróg i rozwiązań
komunikacyjnych na terenie Zabrza.

Za nami lutowa sesja Rady Miasta

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
11.03. godz. 16.00 – informacje dotyczące Akcji Zima; układ drogowy – plany
zmniejszenia uciążliwości przejazdu przez
miasto.
13.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
12.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.03. godz. 16.00 – COP – informacja
o realizacji w 2013 roku zadań związanych
z upowszechnianiem kultury – samodzielnych oraz wspierających zabrzańskie organizacje pozarządowe.
Komisja Oświaty i Wychowania
12.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.03. godz. 16.00 – COP – informacja
o realizacji w 2013 roku zadań związanych
z upowszechnianiem kultury – samodzielnych oraz wspierających zabrzańskie organizacje pozarządowe.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
13.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.03. godz. 16.00 – DTŚ – stan realizacji
inwestycji; plan budowy dróg i rozwiązań
komunikacyjnych na terenie Zabrza.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
11.03. godz. 16.00 – informacje dotyczące Akcji Zima; układ drogowy – plany
zmniejszenia uciążliwości przejazdu przez
miasto.
12.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
13.03. godz. 14.00 – kontrola zadań zleconych organizacjom pozarządowym
w 2013 r. – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
12.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.03. godz. 16.00 – analiza i weryfikacja
dotacji sportowych za rok 2013 i 2014.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
13.03. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.03. godz. 18.00 – działania podejmowane na rzecz środowiska senioralnego,
zamierzenia odnośnie Rady Seniorów.
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Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

O nowych taryfach mówił podczas sesji prezes ZPWiK Piotr Niemiec

W tym roku woda nie podrożeje
Już drugi rok z rzędu w naszym mieście nie zmienią się stawki opłat
za wodę i odprowadzanie ścieków. O tym, że taryfy pozostają na dotychczasowym poziomie, poinformował podczas lutowej sesji Rady
Miasta Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Jak podkreślał prezes Piotr Niemiec, podwyżka nie jest konieczna, ponieważ spółka dba
odpowiednio o swoje finanse. Nie bez znaczenia są również oszczędności w zakresie
zużycia energii. Urządzenia w Oczyszczalni
Śródmieście są zasilane energią wytwarzaną z powstającego w procesie fermentacji
biogazu.
– Wszystkie podejmowane przez nas działania pozwalają na niepodnoszenie taryf już
drugi rok z rzędu – zwracał uwagę prezes
Piotr Niemiec. W efekcie przez najbliższy
rok cena za metr sześcienny wody będzie
nadal wynosić 5,49 zł brutto, a za odprowadzenie ścieków – 7,42 zł brutto.
Podczas sesji prezentację dotyczącą postępu robót w ramach projektu rekultywacji
terenów nad Bytomką przedstawiła Olga
Klemczak z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Najciekawszy spośród
ośmiu terenów objętych projektem to zwałowisko odpadów hutniczych w rejonie ulic
Bytomskiej i Hagera. Występują tam duże
różnice poziomów, co z pewnością docenią
miłośnicy kolarstwa górskiego – mówiła
Olga Klemczak. – Najtrudniejszym zadaniem jest z kolei rekultywacja terenu po
koksowni „Concordia”. Chcielibyśmy zabezpieczyć i zachować niektóre z istniejących
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tam obiektów, by mogły one stanowić część
szlaku zabytków techniki – podkreślała Olga
Klemczak. Dzięki realizacji projektu Zabrze
zyska prawie 180 ha terenów zielonych.
Lutowa sesja była również okazją do przekazania zabrzańskiemu urzędowi kolejnego certyfikatu ISO. Przeprowadzony audyt
potwierdził wysoki poziom świadczonych
usług.
GOR

Usłyszane na sesji:
– Proszę do mikrofonu.
To się nagrywa i potem są dziury.

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

MARZEC
3 (pn.)
10 (pn.)
17 (pn.)
20 (czw.)
24 (pn.)
31 (pn.)

Elżbieta Adach
Łukasz Urbańczyk
godz. 13.00 – Jerzy Wereta
Stanisława Mikulak
Anna Solecka-Bacia
Krystian Jonecko
Elżbieta Adach
Rafał Marek

wokół nas
Kolejny wykład otwarty na Wydziale Organizacji i Zarządzania

O zarządzaniu ze specjalistą

O tym pisaliśmy...
14 lat temu...

Prezes Fortum Zabrze Piotr Górnik był gościem kolejnego wykładu w ramach Forum Zarządzania.
To wspólna inicjatywa zabrzańskiego samorządu oraz Wydziału
Organizacji i Zarządzania Poli-

Tematem lutowego spotkania była „Strategia zrównoważonego rozwoju firmy energetycznej na podstawie Fortum”. Prezes spółki
Piotr Górnik wyjaśniał studentom, jak m.in.
funkcjonują mechanizmy wolnorynkowe.
– Takie spotkania pomagają młodym ludziom zrozumieć, w jaki sposób my podchodzimy do biznesu – mówi Piotr Górnik.
– Spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami to dla naszych studentów bardzo
cenne zajęcia. Goście dzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami, przedstawiają koncepcje, strategie zarządzania. Wydaje mi się, że to bardzo atrakcyjna forma
przekazywania wiedzy – podkreśla prof.
Jan Brzóska, prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

foto: TVZ

techniki Śląskiej.
Prezes Fortum Zabrze Piotr Górnik

W spotkaniu uczestniczyli studenci oraz
uczniowie gimnazjum. – Ludzie sukcesu są
dla nas inspiracją, bo dążyli do celu i dzięki
ciężkiej pracy osiągnęli go – przekonywał
Piotr z Gimnazjum nr 20. – Dowiadujemy
się od doświadczonych osób, na czym polega zarządzanie firmą, a to jest związane
z naszym kierunkiem studiów – dodawał
Bartek, student zarządzania.
Do tej pory gośćmi Forum Zarządzania byli
m.in. prof. Michał Kulesza, współautor reformy polskiego samorządu, ekonomistka
Maria Wiśniewska oraz Christian Scheyer,
prezes DB Schenker Polska. 

SOR

W ostatnim dniu marca na scenie Teatru
Nowego odbędzie się premiera II części
„Dziadów” Adama Mickiewicza. W realizacjach teatralnych samodzielnie pojawia się
ona niezbyt często. Tym większe zainteresowanie budzić więc musi spektakl przygotowywany przez Irenę Jun w Zabrzu.

13 lat temu...

Dzień Otwarty w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Jubileuszowe otwarcie drzwi
Szereg ciekawych eksperymentów będzie można zobaczyć podczas
Dnia Otwartego w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Imprezę, organizowaną w ramach
obchodów jubileuszu 60-lecia instytutu, zaplanowano na 14 marca.

foto: CMPiW

– To już kolejny organizowany u nas Dzień
Otwarty. Przygotowaliśmy pokazy, opowiemy o działalności Centrum. Pozwolimy
naszym gościom zobaczyć prawdziwe la-

W Dniu Otwartym nie zabraknie atrakcji

boratoria. Mając świadomość, jak ważna
jest edukacja w zakresie nauk ścisłych,
przygotowaliśmy szereg ciekawych eksperymentów, w których będzie mogła uczestniczyć młodzież – zapowiada odpowiedzialna za obchody 60-lecia Barbara Trzebicka.
Marcowy Dzień Otwarty kierowany jest do
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pokazy, organizowane od godziny
9 do 15, odbędą się w grupach dziesięcioosobowych. Przewidziane są dwie grupy na
każdą godzinę pokazu. Zapisy na poszczególne pokazy będą przyjmowane drogą emailową. Szczegóły na stronie internetowej
www.cmpw-pan.edu.pl. 
SOR

W parku Dubiela rozpoczęła się wycinka
drzew, konieczna ze względu na budowane w tym miejscu połączenie ulic de
Gaulle’a i Korfantego. Drzewa i krzewy
wycinane są przed rozpoczęciem wegetacji i przed okresem gniazdowania ptaków.
Do wycinki zakwalifikowano 156 drzew
i krzewów, kilkanaście będzie można
przesadzić.
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wokół nas
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozwijają współpracę

foto: Igor Cieślicki

Uczelnia z kopalnią ręka w rękę

Dyrektor MGW Bartłomiej Szewczyk i rektor UE w Katowicach prof. Leszek Żabiński

List intencyjny dotyczący współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podpisali w lutym przedstawiciele obu instytucji. Porozumienie zakłada m.in. wspólne
działania związane z promowaniem walorów turystyki industrialnej, pomoc uczelni w dokształcaniu pracowników muzeum oraz organizowane
w Kopalni Guido zajęcia praktyczne dla studentów kierunku turystyka.
– Gdy przed kilku laty mój poprzednik podpisywał pierwszy list intencyjny, nie przypuszczałem, że nasza współpraca tak wspaniale
się rozwinie – podkreśla profesor Leszek
Żabiński, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – Dziś uświadamiamy
studentom kierunku gospodarka turystyczna, że turystyka pełni nie tylko funkcję spo-

łeczną, ale to także działalność biznesowa
i gospodarcza. Z Muzeum Górnictwa Węglowego współpracujemy przy podejmowanych badaniach, nasi studenci prowadzą
prace badawcze nad ruchem turystycznym
na rzecz kopalni, oferujemy pracownikom
możliwość podjęcia studiów podyplomowych i doktoranckich. Cieszę się, że w Za-

brzu mamy bardzo prężnie rozwijającego
się partnera – dodaje prof. Leszek Żabiński.
List intencyjny pomiędzy obiema instytucjami został podpisany 11 lutego w Komorze
Kompresorów, która jest elementem otwartej w ubiegłym roku na Poziomie 320 Strefy
K8. To unikatowy w skali Europy kompleks
pomieszczeń umożliwiających organizowanie podziemnych koncertów, spektakli, konferencji i innych imprez.
– Mam w pamięci moment, kiedy dwa lata
temu po raz pierwszy podpisywaliśmy porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym.
To była ta sama komora. Od tego czasu
bardzo się ona zmieniła, podobnie jak cała
nasza instytucja, To między innymi efekt
współpracy z takimi partnerami, jak Uniwersytet Ekonomiczny – zaznacza Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego.
– Te dwa lata to zaledwie początek naszej
współpracy i liczę na to, że będzie ona
się rozwijała. Mamy potencjał i chcemy
go wykorzystywać – dodaje. Satysfakcji z
porozumienia nie kryje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Turystyki poprzemysłowej musimy się ciągle uczyć. Jest
mi bardzo miło, że tak prestiżowa uczelnia,
jak Uniwersytet Ekonomiczny, podejmuje
z nami wspólne działania. Razem możemy
pokazywać to, co historia zostawiła na śląskiej ziemi. Nie zapominajmy, że przemysł
na Śląsku był wszechobecny i potęga przemysłu spowodowała, że dziś żyjemy w szybko rozwijającym się kraju – podsumowuje
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.  GOR

Wyprodukowany przez Kopalnię Guido spektakl znów będzie można zobaczyć w Zabrzu

Synek wraca do korzeni
foto: Kopalnia GUIDO

Na koncie ma już Grand Prix XI Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu
Współczesnego w Warszawie. Oklaskiwany był w teatrach w Wałbrzychu
i Krakowie. Teraz „Synek” wraca do korzeni. W marcu i kwietniu monodram
będzie można zobaczyć w Kopalni Guido, która wyprodukowała spektakl.
– Premiera „Synka” odbyła się w podziemiach
Kopalni Guido w lipcu ubiegłego roku. Od
tamtej pory spektakl wyprodukowany przez
naszą kopalnię zdobywa coraz szersze grono publiczności – podkreśla Andrzej Mitek
z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
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„Synek” powstał na podstawie tekstów
Marcina Gawła, Zbigniewa Stryja i Zbigniewa Kadłubka. Spektakl grany jest w gwarze śląskiej, a w tytułowej roli występuje
Marcin Gaweł. Monodram będzie można
zobaczyć w Zabrzu 22 i 23 marca oraz 25,
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„Synek” w Komorze K8

26 i 27 kwietnia o godzinie 19. Ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod
numerem 32 271-40-77. Wcześniej, bo 6 i 7
marca, „Synek” zostanie wystawiony na
scenie Teatru Śląskiego w Katowicach.GOR

wokół nas
Za nami bal charytatywny na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

12 lat temu...

foto: Bogusław Makar

Licytacje od serca dla serca

O tym pisaliśmy...

Dyrektor Jan Sarna prezentuje wędkę należącą do prof. Zbigniewa Religi

Już po raz siódmy przyjaciele Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii spotkali
się podczas Charytatywnego Balu Karnawałowego. Zabawie towarzyszyła aukcja dzieł sztuki i przedmiotów przekazanych przez darczyńców.
Na organizowanym 22 lutego w hali „Pogoń” balu pojawili się przedstawiciele
świata nauki i medycyny oraz osoby zaangażowane w działalność FRK. Licytowana
była m.in. litografia Leona Wyczółkowskiego, piłka z podpisami zawodników Górnika
Zabrze, wędka profesora Zbigniewa Religi,
fotografia Arkadiusza Goli, która zdobyła
I nagrodę na konkursie Polskiej Fotografii
Prasowej, a nawet... przejażdżka czołgiem.
W sumie udało się zebrać ponad 33 tys. zł,
które trafią na konto Fundacji. – Dochód zostanie przeznaczony na prace nad konstrukcją nowej protezy serca dla dzieci, która już

niedługo będzie doprowadzona do takiego
etapu, kiedy będzie można rozpocząć eksperymenty. Dla protezy dziecięcej wykorzystujemy doświadczenie, zdobyte podczas
konstruowania protezy serca dla dorosłych
– wyjaśnia dr Jan Sarna, dyrektor FRK.
Zabrzańska Fundacja od lat wspiera rozwój
polskiej kardiochirurgii oraz wprowadza
wiele nowoczesnych rozwiązań w zakresie
leczenia serca. Największym sukcesem są
mechaniczne systemy wspomagania serca
dla dorosłych i dzieci oraz biologiczne protezy zastawek serca do korekty wrodzonych
i nabytych wad serca. 
SOR

Ogromny sukces osiągnęli szczypiorniści
zabrzańskiego MOSiR-u Powen, którzy na
pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek I ligi zapewnili sobie awans do ekstraklasy. Nawet gdyby do końca sezonu
nie wygrali już żadnego meczu, zostaną
na szczycie.

11 lat temu...

Unia Europejska pomogła w promocji terenów inwestycyjnych

Dla zwiększenia atrakcyjności miasta
Ponad 800 tysięcy złotych – to wartość projektu „Promocja terenów
inwestycyjnych

Miasta

Zabrze”

współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto
zakończyło właśnie jego realizację.
– Przedmiotem projektu była promocja,
dzięki wykorzystaniu różnorodnych instrumentów, takich jak uczestnictwo w imprezach targowych, organizacja misji gospodarczych czy przeprowadzenie kampanii
reklamowej, ośmiu terenów inwestycyjnych

zlokalizowanych na terenie Zabrza o łącznej
powierzchni ponad 131 hektarów. Główny cel projektu to wzmocnienie wizerunku
miasta Zabrze jako atrakcyjnego miejsca do
lokowania inwestycji – tłumaczy Aleksandra
Wayda, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Całkowita wartość projektu to 802.530 zł,
z czego wysokość dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007–2013 stanowi 682.150,50 zł. GOR

1 marca rozpoczął w Zabrzu pracę specjalny patrol, który tworzą strażnicy miejscy
i policjanci. Grupa kontroluje teren, który
w przyszłości ma zostać objęty monitoringiem. Funkcjonariusze sprawdzają miejsca, gdzie nasilone są kradzieże węgla
i samochodów.
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wokół nas
Szef resortu obrony Tomasz Siemoniak spotkał się z uczniami i nauczycielami zabrzańskiej szkoły

Minister przyjechał do Pileckiego

foto: UM Zabrze

szkoły jest się osobą znacznie mocniejszą
i znacznie bardziej przygotowaną do różnych wyzwań życiowych, bo – jestem o tym
przekonany – głęboki patriotyzm pomaga
w życiu, nie przeszkadza – zaznaczał minister obrony.
Szef resortu obrony dał się poznać również
jako kibic piłkarski. – Pochodzę z Wałbrzycha, gdzie grał Górnik Wałbrzych. W Zabrzu jest Górnik Zabrze. Od dziecka wydawało mi się, że są to jakieś bliźniacze
drużyny i z tego powodu zawsze też kibicowałem Górnikowi Zabrze – podkreślał
z uśmiecham Tomasz Siemoniak, który
podczas wizyty w szkole zwiedził Izbę Pamięci i wpisał się do księgi pamiątkowej.
– Córka rotmistrza, Zofia Pilecka, powiedziała nam podczas jednego ze spotkań:
dbajcie o ducha narodu. I my we wszystkich naszych działaniach staramy się
o tego ducha narodu dbać – zaznacza Grażyna Kossowska-Łysy, dyrektor Zespołu
Szkół nr 3.
– Zorganizowaliśmy dla uczniów między
innymi spotkania z generałem AK Pawłem
Łaszkiewiczem, z mieszkającym w Zabrzu
pilotem biorącym udział w bitwie o Anglię.
Młodzież wydała okolicznościową publikację poświęconą aresztowanemu w 1947
roku w Zabrzu majorowi Łukaszowi Cieplińskiemu. Tych działań jest bardzo dużo
– dodaje.

Minister Tomasz Siemoniak zwiedził szkolną Izbę Pamięci

O postaciach z historii wartych upamiętnienia i patriotyzmie mówił w Zabrzu minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Szef resortu obrony
przyjechał do naszego miasta na zaproszenie uczniów Zespołu Szkół nr 3
im. rtm. Witolda Pileckiego. To pierwsza szkoła w Polsce, która przyjęła

Wpis do księgi pamiątkowej

Kontakt z ministrem, za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych, nawiązał
jesienią ubiegłego roku Michał Hoszkiewicz,
uczeń III klasy, przewodniczący samorządu
uczniowskiego.
– Rozmawialiśmy o Witoldzie Pileckim, bo
w tym czasie pan minister pośmiertnie go
awansował. Pochwaliłem się, że jestem
uczniem zabrzańskiej szkoły, która jako
pierwsza w Polsce przyjęła imię Witolda Pileckiego. I tak zrodził się pomysł, żeby pana
ministra zaprosić do naszej szkoły. Spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem z jego
strony – uśmiecha się Michał, podkreślając
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jednocześnie, jak wielką rolę spełnia postać
rotmistrza w kształceniu postaw młodych
ludzi. – Nauczyciele od początku naszej
edukacji w tej szkole uczą nas patriotyzmu.
Kultywowana jest pamięć o rotmistrzu Pileckim. Śladami jego ucieczki z obozu jeździmy do Auschwitz. Witold Pilecki działał
dla naszego narodu, nie bał się i do końca
pozostał wierny niepodległej Polsce. Jego
odwaga jest godna podziwu – dodaje.
Minister Tomasz Siemoniak podkreślał
w Zabrzu, że o naszej szkole słyszał już
wcześniej od dzieci Witolda Pileckiego,
którym wręczał rozkaz awansujący legendarnego żołnierza AK na pułkownika. – Pomyślałem, że najwyższy czas, by zobaczyć
szkołę na własne oczy i poznać inicjatywy
podejmowane tu przez dyrekcję, grono pedagogiczne i młodzież – mówił Tomasz Siemoniak. – Witold Pilecki to postać, o której
warto rozmawiać i mówić jako o wzorze dla
młodych Polaków. Wojsko ma do Witolda
Pileckiego szczególny stosunek. Nowoczesny patriotyzm w XXI wieku musi silnie
czerpać z naszej historii, musi przypominać
postacie bohaterów. Ważne, aby ten patriotyzm zaszczepić w młodzieży. Szukamy takich postaci, z których możemy być dumni,
które łączą żarliwy patriotyzm z mądrością,
determinacją i właśnie w Witoldzie Pileckim
widzimy taką postać. Wychodząc z takiej
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foto: Jerzy Przybysz

foto: UM Zabrze

imię legendarnego żołnierza Armii Krajowej.

Ministra zaprosił Michał Hoszkiewicz

– Przykład Witolda Pileckiego mówi, że warto kochać drugiego człowieka i warto kochać też ten kawałek ziemi, na którym się
żyje. Nasza młodzież wychodzi na szlak Witolda Pileckiego ze świadomością, że patriotyzm to coś nam wszystkim bardzo bliskiego – podsumowuje prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. 
MM

wokół nas

Z Teatru Nowego do Pasikowskiego O tym pisaliśmy...
wadach, a rzadziej o dobrych rzeczach. Teraz jednak to już powinien być nasz obowiązek, żeby w wolnym, demokratycznym
kraju przypominać takie właśnie osoby, jak
Ryszard Kukliński. A podobnych postaci jest
przecież więcej. Chociażby rotmistrz Witold
Pilecki, o którym do niedawna nie mówiono wcale, a teraz przybliża się, szczególnie
młodym ludziom, jego działalność na rzecz
Polski.

10 lat temu...

foto: Paweł Janicki

„Jack Strong” określany jest przez wielu jako
artystyczne wydarzenie roku. Słusznie?
Waga tematu sprawia, że taki jest odbiór
tego wydarzenia. Pasikowski zresztą nigdy
nie idzie na kompromisy. Zrobił film taki,
jaki sobie zaplanował, i stąd ranga filmu
jest niewątpliwa.

Rozmowa ze Zbigniewem Stryjem,
aktorem Teatru Nowego, odtwórcą roli generała Jerzego Skalskiego
w filmie „Jack Strong”.
W lutym na ekrany kin wszedł film „Jack
Strong”. Gra w nim pan generała Jerzego
Skalskiego, w latach 70. zastępcę szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jak
trafił pan na plan „Jacka Stronga”?
Po prostu dostałem telefon z propozycją zagrania roli generała Skalskiego. To była jedna z najważniejszych postaci Wojska Polskiego w czasach PRL-u. Generał był bardzo
blisko pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,
często kontaktował się z nim, dysponował
dużą wiedzą o nim.
Jak, pana zdaniem, film pokazuje postać
pułkownika Kuklińskiego?
Oglądając film, część osób z pewnością
zrozumie jaką rolę odegrał on w polskiej
historii. To postać, którą na pewno można
określić mianem bohatera i to nie tylko na
gruncie polskim, ale też w skali świata. Tamte czasy były bardzo nerwowe, dwa wrogie
obozy stały na granicy konfrontacji. W Polsce, niestety, lubimy raczej mówić o swoich

Współpracował pan z wieloma dobrymi
reżyserami. Jak przebiegała praca u Władysława Pasikowskiego?
Muszę przyznać, że mam wielkie szczęście
do reżyserów. Z kilkoma istotnie udało się
coś ciekawego stworzyć dla widza. Z Władysławem Pasikowskim pracuje się bardzo
dobrze. To była wspaniała twórcza przygoda. Jest zawsze doskonale przygotowany,
ale przede wszystkim daje aktorom potrzebne poczucie bezpieczeństwa. Właśnie
dlatego, że dokładnie wie czego chce, czego
oczekuje na palnie. Aktor czuje się u niego
jak twórca, a nie odtwórca i to jest bardzo
pozytywne odczucie.
Częste wyjazdy na plan filmowy godzi pan
z pracą w zabrzańskim Teatrze Nowym.
A ten przygotował właśnie kolejną premierę, czyli angielska komedię „O co biega?”,
którą będzie można obejrzeć między innymi 27 marca podczas Międzynarodowego
Dnia Teatru...
Przygotowaliśmy naprawdę śmieszną farsę,
której notabene dość dawno u nas nie było.
Rzecz dzieje się podczas drugiej wojny światowej, więc mamy tu i ciekawe dekoracje,
i kostiumy. Choć akcja rozgrywa się w przeszłości, to przedstawione sytuacje są bardzo
podobne do dzisiejszych i to jest jedną z niewątpliwych zalet tej sztuki. W przedstawieniu
reżyserowanym przez Marcina Sławińskiego
wystąpi, obok wielu aktorów zabrzańskiej
sceny, również, by użyć sportowego określenia, nasz najnowszy transfer, czyli Dariusz
Niebudek, który dołączył ostatnio do naszego zespołu. Zapraszam do teatru!
Rozmawiał: Waldemar Grudzień

Zatwierdzono sprawozdanie Miejskiego
Rzecznika Konsumentów w Zabrzu. (…)
Ciekawostką jest, że najczęściej rzecznik
zajmował się: jeśli chodzi o umowę sprzedaży – reklamacjami dotyczącymi obuwia i sprzętu elektronicznego, w zakresie
usług – sprawami montażowymi (okna,
drzwi, meble) oraz sprzedaży w systemie
argentyńskim.

9 lat temu...

Klub Abstynentów „Nowe Życie” od jedenastu lat pomaga alkoholikom zerwać
z nałogiem. Obecnie do grupy należy prawie sto osób w wieku od 18 do 70 lat. Na
spotkania przychodzą nie tylko ci uzależnieni, ale też ich żony, mężowie, dzieci.
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wokół nas
W Teatrze Nowym spotkali się ludzie od lat pomagający uzależnionym

foto: UM Zabrze

Dwie dekady wspierają zagubionych

Mł. insp. Dariusz Wesołowski i dyrektor CKOiZ Mariola Walas

Od 15 lat działa w Zabrzu Ośrodek
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.
O pięć lat starsza jest Miejska Ko-

cenia Ogólnego i Zawodowego. W ramach
lutowej konferencji wykłady wygłosili eksperci w dziedzinie walki z uzależnieniami.
Spotkanie było też okazją do przypomnie-

Teraz mówimy już o uzależnieniu od internetu, pracy, zakupów, czyli o uzależnieniach
behawioralnych, a niekoniecznie od jakichś
substancji. Staramy się nadążać za tym, bo
zupełnie inaczej podchodzi się do takich
uzależnień – zaznacza Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień.
Małgorzata Kowalcze, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, zapowiada, że w planach placówki jest rozszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży. – Przez
lata koncentrowaliśmy się na terapii i pomocy
osobom dorosłym. To, o czym marzymy i co
chcemy rozwinąć, to oferta dla dzieci i młodzieży – podkreśla Małgorzata Kowalcze.
– Często obserwujemy, że ludzie gubią
gdzieś swój mocny fundament. Dlatego
w trudnych sytuacjach ważne są instytucje,
które wychodzą naprzeciw człowiekowi zagubionemu. Ważne są zespoły ludzi, którzy
potrafią podać pomocną dłoń. Ogromnie się
cieszę, że od dwudziestu lat w Zabrzu istnieje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I ta komisja właściwie stworzyła podwaliny pod zrealizowanie
kolejnego zadania, czyli budowę ośrodka
leczenia uzależnień. Myślę, że te jednostki
wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają
w działaniu dla drugiego człowieka. Jestem
pełna podziwu, że ciągle są niewypaleni,

misja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Obie

instytucje

świętowały swoje jubileusze podczas konferencji zorganizowanej

Jubileusz był okazją do wręczenia statuetek
„Profilaktyka Roku”. Wyróżniono w ten sposób młodszego inspektora Dariusza Wesołowskiego, komendanta miejskiego policji
w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu. Statuetkę, którą
otrzymali wyróżnieni, zaprojektowali uczniowie Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, a wykonali
podopieczni warsztatów terapii zajęciowej.
– Jestem tylko jednym z ponad czterystu policjantów w Zabrzu. I to wyróżnienie przekażę całej podległej mi jednostce – podkreślał
szef zabrzańskiej policji, odbierając nagrodę.
– Zawsze byliśmy przyjaźni dla ludzi, którzy
oczekują pomocy. Tak było przez wiele lat
i tak będzie nadal. Dziękuję w imieniu swoim i całego grona pedagogicznego – mówiła
Mariola Walas, dyrektor Centrum Kształ-
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foto: Igor Cieślicki

w lutym w Teatrze Nowym.

Szefowie obchodzących jubileusz instytucji: Jan Szulik i Małgorzata Kowalcze

nia historii i zakresu działalności Ośrodka
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
– Kiedy zaczynaliśmy, dwadzieścia lat temu,
zajmowaliśmy się głównie alkoholizmem.
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ciągle mają nowe pomysły i ciągle potrafią i chcą pomagać. Trzymam kciuki i życzę
powodzenia – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Konferencję
zakończył występ młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej „Trzymaj się!”. 
SOR

wokół nas
Słynny autor bajek i honorowy obywatel Zabrza kończy w marcu 83 lata

foto: UM Zabrze

Urodziny z Janoschem

Horst Eckert, czyli Janosch

Inscenizacje bajek Janoscha, wycieczka jego śladami dla najmłodszych i wspólne czytanie fragmentów „Cholonka” znalazły się
w programie obchodów 83. urodzin
Janoscha. Rozłożone na kilka dni
imprezy zostaną zainaugurowane
10 marca w Teatrze Nowym.

foto: Jerzy Przybysz

– W tym roku urodziny naszego honorowego obywatela świętujemy w nieco szerszej
formule, z nowymi pomysłami, działaniami
i nowymi przyjaciółmi. Będzie zatem jeszcze
więcej atrakcji i dobrej zabawy – zapowiada
Czesław Zdechlikiewicz, kierownik Centrum
Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
Obchody rozpoczną się od inscenizacji
bajek Janoscha „Ach, jak cudowny jest Janosch”, przygotowanej przez dzieci z Przedszkola nr 28, które nosi imię pisarza. Na
deskach Teatru Nowego wręczone zostaną
także nagrody laureatom konkursów rysunkowych i literackiego. Impreza rozpocznie
się 10 marca o godzinie 10. Dzień później
znani i mniej znani miłośnicy twórczości Janoscha spotkają się o godzinie 16 w Galerii

Café Silesia, by wspólnie czytać ulubione
fragmenty powieści „Cholonek, czyli dobry
Pan Bóg z gliny”. Będzie to również okazja
do wysłuchania najnowszych wieści z Teneryfy. Z kolei 12 marca śladami Janoscha wyruszy wycieczka autokarowa z atrakcjami
dla przedszkolaków i uczniów pierwszych
klas szkół podstawowych. Młodych zabrzan
oprowadzać będzie Dariusz „Gryzok” Walerjański.
W tym samym dniu, w Przedszkolu nr 28,
o godzinie 16 rozpoczną się warsztaty dla
nauczycieli pod hasłem „Wykorzystanie literatury Janoscha w pracy z dziećmi”. Poprowadzą je dr Angela Bajorek z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie oraz Dariusz
Walerjański. W tym roku przygotowano
także warsztaty literacko-plastyczne dla
dzieci. Rozpoczną się one 13 marca o godzinie 10 w Przedszkolu nr 28. Na wszystkie
imprezy w dniach 10-13 marca wstęp wolny.
Nie zabraknie też imprez towarzyszących.
W piątek, 14 marca, o godzinie 10 w Teatrze Nowym wystawiony zostanie spektakl
„Idziemy po skarb”, a 16 marca o godzinie 11
w kinie Amok w Gliwicach rozpocznie się Janoschowy Poranek z cyklu Dziecięcy Salonik
Filmowy. Wyświetlone zostaną filmy animowane dla dzieci. W programie również czytanie bajek Janoscha przez Zbigniewa Stryja.
Gości powitają przedszkolaki z Przedszkola
nr 28 im. Janoscha w Zabrzu.
Janosch, który 83 lata skończy 11 marca,
to autor ponad 300 książeczek dla dzieci,
przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków.
Pisarz, który naprawdę nazywa się Horst Eckert, urodził się w Zabrzu. Honorowym obywatelem Zabrza jest od trzech lat. Choć od
wielu lat mieszka na Teneryfie, wciąż podkreśla, że nasze miasto jest w jego sercu.

MM

Przygotowane przez maluchy przedstawienie zobaczymy już 10 marca

O tym pisaliśmy...
8 lat temu...

Tylko wytrwali mieszkańcy Zabrza, którzy
na co dzień przyzwyczajeni są do wczesnego wstawania (czytaj zrywania się z łóżek)
lub ciekawi świata przyrodniczego, mogli
obejrzeć między piątą a szóstą to rzadkie
i wielkie zjawisko astronomiczne. O godzinie szóstej 29 czerwca 1927 r. światło
słoneczne nad miastem osłabło znacznie
i szarość opanowała niebo.

7 lat temu...

Pedagodzy Szkoły Specjalnej nr 40 w Zabrzu-Biskupicach doskonale zdają sobie
sprawę z mocy sportu. Z racji tego została
utworzona Sekcja Terenowa „Gumisie”
Zabrze Olimpiad Specjalnych. Obecnie
sekcja ta liczy 43 zawodników.
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2014
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W lutym otwarty został kompleks sportowo-rekreacyjny „Aquarius KOPERNIK”

Paweł Korzeniowski,
mistrz i dwukrotny
wicemistrz świata na
200 metrów motylkiem

– Zachęcam wszystkich
do odwiedzania zabrzańskiej pływalni. Ja
zacząłem pływać w wieku ośmiu lat, bo
miałem wadę postawy i zalecił to lekarz.
Pływając, dbamy o nasze zdrowie, a ono
jest przecież najważniejsze.

foto: Igor Cieślicki

***

AAA			

Otwarciu kompleksu towarzyszyły zawody pływackie

Chcesz szlifować formę na basenie sportowym? A może wolisz ponieść się nurtowi sztucznej rzeki i zrelaksować w saunie?
Nic prostszego! W lutym otwarty został
kompleks

sportowo-rekreacyjny

„Aquarius

KOPERNIK”. W nowym obiekcie atrakcji spod
znaku zdrowego trybu życia z pewnością nie brakuje.

foto: Jerzy Przybysz

– O krytej pływalni z prawdziwego zdarzenia zabrzanie marzyli już od wielu lat.
Bardzo się cieszę, że to marzenie udało się
zrealizować. „Aquarius KOPERNIK” to nie
tylko basen. Kompleks oferuje szereg możliwości spędzenia czasu w zdrowy i aktywny
sposób – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Z jego powstania
skorzystają uczniowie, dla których zajęcia
na basenie będą prowadzone w ramach
lekcji wychowania fizycznego. To również
kolejna propozycja dla zabrzańskich rodzin

W kolejce po autografy
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wielodzietnych, które w ramach programu
„Rodzina na 5+” mogą liczyć na zniżkę przy
zakupie biletów – dodaje.
Z atrakcji kompleksu „Aquarius KOPERNIK”
można korzystać od 6 lutego. Dzień wcześniej na pływalni zorganizowano wyścigi
pływackie z udziałem mistrzów świata Pawła Korzeniowskiego i Radosława Kawęckiego oraz zabrzańskiej młodzieży. Mistrzowie dwukrotnie musieli uznać wyższość
uczniowskich sztafet. – Nie odpuściliśmy, po
prostu są dobrzy – przekonywali pływacy.
Otwarciu kompleksu towarzyszył również
występ najlepszych polskich pływaczek
synchronicznych Sandry Kaczmarek i Olgi
Rusinek.
Nowy obiekt kosztował ponad 28 mln zł.
To mniej niż przewidywał początkowy
kosztorys. Budowę pawilonu po tym, jak
w stanie upadłości znalazł się pierwszy
wykonawca, dokończyło Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. – Zostawiliśmy na tej budowie sporo
potu, ale, jak widać, warto było – uśmiecha się Marek Morawski, prezes GPBP S.A.
W przeszklonym w sporej części budynku do dyspozycji gości są basen sportowy
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Radosław Kawęcki,
mistrz świata
i wielokrotny mistrz
Europy w stylu
grzbietowym

– Bardzo mi się tu podoba. To świetny
obiekt, zarówno do pływania, jak i odnowy biologicznej. „Aquarius KOPERNIK”
to idealne miejsce dla młodych zawodników, którzy są w takim wieku, jak ja,
kiedy zaczynałem.

***
Marek Brzeziński
z Zabrza
– To bardzo fajne miejsce, przede wszystkim
czyste. Korzystam zarówno z basenu, jak i jacuzzi. Pływam
trzy razy w tygodniu. Bardzo dobrze czuję się w wodzie, a miłym dodatkiem jest
to, że tracę na wadze. Pływanie to świetny sposób na dobrą kondycję.

***
Sylwester Kudła
z Rudy Śląskiej
– Przyjeżdżam tu specjalnie z Rudy Śląskiej,
choć tam też mamy warunki do pływania. Ale wolę Zabrze. Tutaj
bardzo mi się podoba. Nie bez znaczenia
jest także cena biletu. Pływam od dziecka. To doskonale wpływa na kształtowanie sylwetki i dobry nastrój.

Zdaniem pływających

Nowa pływalnia już zaprasza!

wokół nas

O tym pisaliśmy...

foto: Igor Cieślicki

6 lat temu...

foto: Jerzy Przybysz

Pływaczki synchroniczne odebrały z rąk prezydent miasta pamiątkowe statuetki

Dyrektor Agnieszka Bober z Pawłem
Korzeniowskim i Radosławem Kawęckim

BASEN ZE STREFĄ ROZRYWKI
bilet normalny:
7 zł (od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–16.00)
9 zł (od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–22.00 oraz w soboty i niedziele)
bilet ulgowy:
4 zł (od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–16.00)
5 zł (od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–22.00 oraz w soboty i niedziele)
SPA
20 zł/godz. (od wtorku do piątku w godzinach od 15.00 do 21.00)
23 zł/godz. (w soboty i niedziele w godzinach od 11.00 do 22.00)

foto: UM Zabrze

Cennik:

o wymiarach 16 na 25 metrów i widownią
na 150 osób oraz basen rekreacyjny z grotą
sztucznej fali i gejzerem powietrznym.

Dla najmłodszych przygotowano brodzik
z fontanną i efektownym pingwinkiem.
Są baseny jacuzzi, sauny, natryski wrażeń,
misy do moczenia stóp i leżanki do odpoczynku. – W najbliższym czasie uruchomiony zostanie liczący około 900 metrów
kwadratowych kompleks siłowni i fitness.
Najemca pomieszczeń przygotowuje je już
do swoich potrzeb – tłumaczy Agnieszka
Bober, dyrektor Zabrzańskiego Kompleksu
Rekreacji, którego częścią jest nowy obiekt.
„Aquarius KOPERNIK” otwarty jest przez
siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do
soboty w godzinach 6.00-22.00, a w niedziele – 9.00-22.00. – Klient przy wejściu
zapłaci za pierwszą godzinę. Pozostały czas
rozliczany jest minutowo przy wyjściu – wyjaśnia Agnieszka Bober.
W tygodniu, w godzinach od 8.00 do 16.00,
część torów basenu sportowego zarezerwowana jest dla uczniów na zajęcia w ramach
lekcji wychowania fizycznego. 

GOR, MM

Od 4 lutego br. ruch drogowy w Zabrzu kontrolowany jest fotoradarem będącym na
wyposażeniu straży miejskiej. (…) W wyniku
konsultacji z mieszkańcami oraz funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP
w Zabrzu powstała mapa z 40 punktami,
w których fotoradar będzie użytkowany.

5 lat temu...

Dom Muzyki i Tańca wzbogacił się o nowoczesne i funkcjonalne studio telewizyjne
oraz newsroom służący Telewizji Zabrze
oraz redakcji Naszego Zabrza Samorządowego. W lutym pomieszczenia zostały
oficjalnie otwarte. (…) Nowoczesny newsroom powstał w dawnej tzw. sali bankietowej w Domu Muzyki i Tańca.

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2014
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Obchodzony właśnie Rok Rodziny to okazja do przybliżenia najbardziej zasłużonych zabrzańskich rodzin

Najważniejsze, by mieć czas dla bliskich

Od prababci do małej Amelki, czyli cztery pokolenia rodziny prof. Bożeny Hager-Małeckiej

Mówi o sobie, że jest zwykłą „biskupicką babą”. Jest w tym wiele skromności, ponieważ profesor Bożena Hager-Małecka z pewnością należy do
niezwykłych postaci związanych z naszym miastem. Ale też w niezwykłej rodzinie przyszła na świat. I wartości, które jej wpojono, przekazuje
kolejnym pokoleniom.
Profesor Bożena Hager-Małecka urodziła się
w Zabrzu w 1921 r. Jej ojcem był Bronisław
Hager – lekarz, społecznik, działacz plebiscytowy i powstaniec śląski. Lekarzem był również jej dziadek – Maksymilian Hager, dla
którego również niesłychanie ważna była
walka o polskość Śląska. Prof. Hager-Małecka kontynuowała te rodzinne tradycje. Idąc
wzorem ojca i dziadka, umiejętnie łączyła
działalność społeczną z byciem lekarzem.
Jako wybitny lekarz pediatra wykształciła
wielu następców, którym cierpliwie powta-
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rzała, że najważniejsze jest dobro małego
pacjenta. Wykryła w 1974 r. masowe zachorowania na przewlekłą ołowicę i zarządziła akcję leczniczą oraz zapobiegawczą.
Przeprowadziła także pierwsze w Polsce
badania dotyczące wpływu zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego na zdrowie. To
właśnie prof. Bożenie Hager-Małeckiej Zabrze zawdzięcza powstanie Śląskiego Centrum Pediatrii. Działała aktywnie w Polskim
Towarzystwie Pediatrycznym. Od 1976 do
1989 r. była posłanką na Sejm.
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Wkrótce dołączyło do tego i trzecie – rodzinne oblicze. W 1950 r. wyszła za mąż za
Stanisława Franciszka Małeckiego, także lekarza, z którym doczekała się dwóch córek:
Aleksandry i Danuty.
– Rodzina zawsze była bardzo ważna dla
moich rodziców. Ja byłam najstarszym dzieckiem, moja siostra była o rok ode mnie młodsza, a brat o cztery. Ojciec był szanowanym
człowiekiem, mama też się zajmowała społecznymi sprawami. Tato był całe życie posłem śląskim z Chrześcijańskiej Demokracji.
Nie było surowego wychowania. Miało być
po katolicku i demokratycznie. Nie przypominam sobie awantur, kłótni. Uczono nas przywiązania do państwa polskiego – wspomina
prof. Bożena Hager-Małecka.
– Miałam okazję czytać rodzinne listy, w których używa się słów „miłość”, „ojczyzna”.
W dzisiejszych czasach już się tak nie mówi.
Z dziećmi nie rozmawia się o miłości do ojczyzny. Czułam, że troszkę inna była ta moja
rodzina. Zwłaszcza, że na Śląsku ta społeczność była zróżnicowana. W 60. latach dużo
było tu Niemców, słychać było ten język.
W szkole się nie rozmawiało na pewne tematy – religijne i patriotyczne, chyba, że mimowolnie się coś wymknęło. Kiedyś w podstawówce ubrałam sweterek czerwony
z białym kołnierzykiem i koleżanka zwróciła
mi uwagę: „Jesteś ubrana jak Polka”. „Bo nią
jestem, a ty nie?” – odpowiedziałam. Odkąd
pamiętam, zawsze mieszkaliśmy wszyscy
razem. Na początku moi rodzice mieszkali
z mamą mojego taty. On był jedynakiem,
bardzo wcześnie stracił ojca i był tylko
z mamą. Może też przez to tato był bardzo
rodzinnym człowiekiem. Dla niego i mamy
ważne było wspólne spędzanie świąt i innych rodzinnych uroczystości. W naszym

foto: archiwum rodzinne

foto: Jerzy Przybysz

Demokratyczne zasady

Rodzina zawsze trzymała się razem

wokół nas

foto: archiwum rodzinne

domu nie trzeba było chodzić z kluczem na
szyi. Babcia zawsze była w domu, czekał
na nas ciepły obiad – uśmiecha się Danuta Małecka-Rzepecka, córka pani profesor.

Ślubne zdjęcie z 1950 r.

– Jestem zabrzanką, jestem Ślązaczką, Polką i Europejką. Tak o sobie mówię. Zawsze
w tej kolejności – podkreśla prof. Bożena
Hager-Małecka. – Całe życie byłam bardzo
zapracowana. Od 7 rano poradnia dziecięca, potem klinika w Zabrzu, wizyty domowe u chorych dzieci. Przychodziłam o 22
do domu. Pierwsze 20 lat mama męża była
z nami w tym mieszkaniu. Czuwała nad domem i rządziła całą chałupą – śmieje się
prof. Hager-Małecka.
Jak podkreśla pani Danuta, relacje w domu
były demokratyczne. – Mama nie miała
wiele czasu, ciągle pracowała. Jak miałam
problem z lekcjami, to szłam do taty, który
zawsze uważał, że dziecku trzeba wszystko
dokładnie wyjaśnić i robił mi długi wykład.
Był miłośnikiem geografii, mapy były nieustannie porozkładane. Ktoś się mnie kiedyś
zapytał, czy ja wolałabym mieć mamę, która
nie pracuje i zajmuje się domem. Nie zamieniłabym swojej mamy na inną. Uczuciowo
byłyśmy zawsze z mamą bardzo związane.
Jak był jakiś problem, nawet jak późno wracała, to miała czas na rozmowę. Poświęcała
nam dużo uwagi, miała mnóstwo cierpliwości, mimo zmęczenia. Zawsze na pierwszym miejscu dla naszej mamy byłyśmy my,
jej dzieci. I to się czuło. Podziwiałam ją, że
łączy tyle spraw ze sobą, że znajduje na to
czas – podkreśla pani Danuta.

Serce otwarte dla innych
Co było najważniejsze w rodzinie? – Stawianie na pierwszym miejscu wartości,
a nie pieniędzy – nie ma wątpliwości Da-

nuta Małecka-Rzepecka. – Dziadek nie
przywiązywał wagi do pieniędzy, większość z nich przeznaczał na pomoc innym
ludziom, również za darmo leczył. Mama
też mogła przy swoich możliwościach
mieć elegancki samochód czy dom. Ale
ona nie miała do tego głowy. Dla niej najważniejsze było to, żeby zrobić coś dla
kogoś. Całe życie starała się nie myśleć
o sobie, tylko o innych. O obcych ludziach,
pacjentach, o rodzinie. Dla niej było ważne
w pierwszej kolejności to, co trzeba zrobić
dla innych, a nie to, co można z tego mieć
– dodaje.
O tym, jak istotne jest to, by znaleźć czas
dla bliskich, mówi również kolejne pokolenie rodziny Hagerów – Sławek Rzepecki,
wnuk prof. Hager-Małeckiej wraz z żoną
Moniką. – Często rodzina się rozjeżdża,
rzadko się zdarza, by wszyscy mieszkali
razem. My spotykamy się raz w tygodniu.
Rzadziej z bratem, który mieszka pod
Warszawą, ale widujemy się przynajmniej
kilka razy w roku – mówi pan Sławek.
– Uważam, że należy stale podkreślać wartość rodziny. To jest potrzebne, zwłaszcza,
że czasy się trochę zmieniły. Moja mama
nie pracowała i bardzo doceniam to, że
jak przychodziłam ze szkoły, mama zawsze była w domu, był ciepły obiad, dużo
się rozmawiało. Dziś oboje rodzice muszą
pracować, ale zawsze staramy się znajdować czas dla bliskich. Bardzo lubimy słuchać rodzinnych opowieści babci, staramy
się jak najwięcej z tego zapamiętać, by
potem przekazać je Amelce. Chcemy nauczyć naszą córkę szacunku dla starszych
osób, które coś w życiu osiągnęły, zrobiły
wiele dla innych, by kiedyś to ona pomagała innym. Chcielibyśmy pokazać jej, że
te wartości, którym hołdowała babcia,
są uniwersalne i nadal aktualne – dodaje
pani Monika.
– Trzeba podkreślać wartość rodziny. Tym
bardziej, że teraz odnosi się wrażenie, że
rodzina została zepchnięta na ubocze.
Jest dużo osób samotnie wychowujących
dzieci, rozwodzących się. Dzieci mogą się
czuć zagubione, to odciska piętno na ich
psychice. Często ta rodzina się rozjeżdża
po świecie, więzi się rozluźniają. Warto
zadbać o jakość tych relacji. I to nie jest
może kwestia czasu, tylko chęci rozmawiania ze sobą – uważa pani Danuta.
– Jak leżę sobie w łóżku i rozmyślam
o swoim życiu, wspominam różne sytuacje sprzed lat, to dochodzę do wniosku,
że przeżyłam swoje życie tak, jak trzeba.
Nie muszę wstydzić się swoich życiowych
wyborów, podjętych decyzji. Nie mam
sobie nic do zarzucenia – podsumowuje
prof. Bożena Hager-Małecka. 

MM

O tym pisaliśmy...
4 lata temu...

W Polsce kojarzy się głównie z epoką
PRL-u, ale tak naprawdę jego historia
sięga dalej. W tym roku mija sto lat od
momentu, gdy ustanowiony został obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet.
W niektórych rodzinach okazję do świętowania ma tego dnia kilka pokoleń pań.

3 lata temu...

Szklane oczy kolejnych ośmiu kamer obserwują, co dzieje się na ulicach Zabrza. Tym
samym funkcjonujący do tej pory w śródmieściu system monitoringu rozszerzył się
na inne dzielnice. (...) Budowa systemu monitoringu w Zabrzu ruszyła w 2009 r. Kosztem prawie miliona złotych kamery zostały
zamontowane w 16 punktach śródmieścia.
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wokół nas
Przedstawiamy rady dzielnic nowej kadencji. Tym razem Mikulczyce

Dbamy o uśmiech i zadowolenie mieszkańców
To trzecia kadencja liczącej obecnie

– W tej kadencji mamy osiem nowych osób. Starsi radni współpracują z nowymi i oby ta współpraca układała się nam jak najlepiej.
To przyczynia się do poprawy wizerunku naszej dzielnicy. A przecież wszyscy zostaliśmy wybrani
do rady po to, żeby nam się lepiej
w Mikulczycach żyło – podkreśla
Andrzej Wandiger, przewodniczący
zarządu Rady Dzielnicy.

REKLAMA

foto: Jerzy Przybysz

– Najczęściej ludzie
zgłaszają nam problemy
dotyczące gospodarki
wodno-ściekowej, wycinki drzew, palącej się
hałdy i porządku na ulicach oraz chodnikach.
Największym naszym
osiągnięciem było zablokowanie budowy
tzw. spalarni tworzyw sztucznych w naszej
dzielnicy – wylicza przewodniczący Rady Józef Kowol (na zdj. obok).
Problemem dzielnicy jest eksploatowana
przez miejscową firmę paląca się hałda. –
Mamy z tym trochę problemów, bo podczas
eksploatacji naruszono strukturę hałdy. Naruszono rejony tzw. środka hałdy, tam, gdzie
jeszcze praktycznie pali się ogień. Ta paląca
się hałda, w zależności od tego, z jakiego
kierunku wieje wiatr, roznosi nieprzyjemny
i szkodliwy dla zdrowia zapach. W ubiegłym
roku zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ekologii Urzędu
Miejskiego. Obecnie znów wystosowaliśmy
pismo w tej sprawie. Hałda dymi, a wywożone z niej odpady niszczą nam chodniki
i ulice. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy
akcję polegającą na tym, że postawiono
stacjonarne wozy do pomiaru skażenia powietrza, które na bieżąco badały powietrze.
Ale nie zawsze wiatr wiał w kierunku tych
samochodów pomiarowych i dlatego nadal
borykamy się z tym problemem – mówi Andrzej Wandiger.
– Istotne dla nas są również problemy
związane z gospodarką wodno-ściekową.
Współpracujemy na bieżąco z Jednostką
Realizującą Projekt. Jeżeli ktoś nam zgłosi

foto: Jerzy Przybysz

15 osób Rady Dzielnicy Mikulczyce.

problemy, to próbujemy
to załatwić, piszemy pisma do odpowiednich
instytucji.
Częściowo
nam się to udaje. Obecnie realizowany jest też
projekt rewitalizacji Bytomki, który objął między innymi stawy zapadliskowe w rejonie
ulicy Tarnopolskiej. Zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców z przedstawicielami
Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za to
przedsięwzięcie. Naszym celem było przedstawienie sytuacji, co zostało zrobione i jak
w przyszłości będzie wyglądał ten teren –
dodaje Andrzej Wandiger (na zdj. powyżej).
Nie udało się doprowadzić do likwidacji
wiaduktów przy ulicach Mikulczyckiej oraz
Tarnopolskiej. – Występujemy o wymianę
torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Tar-
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nopolskiej, staramy się o przedłużenie ulicy
Korfantego do ulicy Brygadzistów. Chcielibyśmy, żeby powstało rondo w rejonie ulic
Kościuszki, Chopina i Tarnopolskiej. Albo
sygnalizacja świetlna, bo jest tutaj duży
ruch. Wiedzą o tym zwłaszcza kierowcy
autobusów, którzy muszą wyjeżdżać z uli-

Siłownia pod chmurką nie stoi pusta

wokół nas

Mamy wiele pomysłów
Joachim Wienchor,
Rada Dzielnicy
Mikulczyce, wiceprzewodniczący
Rady Miasta
– Rada dzielnicy to łącznik między Radą
Miasta a mieszkańcami. Oczywiście, jak
w każdej dzielnicy, także i u nas jest wiele rzeczy do zrobienia. Chcielibyśmy, aby
powstała sygnalizacja świetlna w rejonie
ulic Kościuszki, Tarnopolskiej i Chopina.
Wnioskowaliśmy też o konserwację kaplicy św. Jana Nepomucena, która znajduje się w okolicy budowanego obecnie
przedszkola. Zostały nam przydzielone
już na ten cel środki. Czekamy na realizację tego przedsięwzięcia, które w tym
miejscu połączy historię z nowoczesnością. Chcielibyśmy też odnowić kładkę łączącą osiedle Kopernika z Mikulczycami.
Mamy wiele pomysłów i planów. Mam
nadzieję, że uda się je zrealizować.

foto: Jerzy Przybysz

cy Chopina, by się dostać na Tarnopolską.
Mają z tym duży kłopot – zwraca uwagę Józef Kowol.
– Kiedy przy ulicy Kościuszki powstał market, przybyło klientów i samochodów. To
skrzyżowanie zawsze było newralgicznym
punktem. Staramy się również o miejsca
parkingowe. Zaplanowaliśmy je przy ulicy
Tarnopolskiej, naprzeciw ulicy Gogola. Miejsca postojowe planowaliśmy też przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1. Nie wszyst-

Przedszkole budowane przy ul. Lipowej

ko udaje się nam zrealizować, ale mamy też
sukcesy, dzięki którym następuje polepszenie wizerunku Mikulczyc – zaznacza Andrzej
Wandiger.
– Staramy się o poprawienie stanu chodników i ulic. Pilnujemy wycinek drzew, by
nie zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców
i pojazdów. Mikulczyce to nasza mała ojczyzna – dodaje Andrzej Wandiger.
Rada Dzielnicy bierze każdego roku udział
w konkursie na inicjatywy rad dzielnic.
W tym roku zgłoszono projekt placu zabaw dla dzieci, rozszerzenie monitoringu
w Zespole Szkół nr 10 oraz powiększenie
liczby książek w bibliotekach szkolnych.
Jak twierdzą bowiem członkowie Rady,
aby chciały tu mieszkać młode małżeństwa z dziećmi, trzeba poprawić infrastrukturę. W ramach konkursu udało się
do tej pory otrzymać m.in. tablice interaktywne dla szkół oraz MDK nr 1. Powstała
też siłownia pod chmurką, która cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a także wśród starszych mieszkańców
dzielnicy. Powstał monitoring w Szkole
Podstawowej nr 24.
Rada Dzielnicy od kilku lat przyznaje Laury
„Przyjazny dla Mikuczyc”. W tym roku gala
ich wręczania odbędzie się 19 marca. Rada
jest też współorganizatorem konkursów
plastycznych, turniejów tenisa stołowego,
siatkówki dla dziewcząt, biegów ulicznych
i festynów.
– Nasze motto to dbanie o uśmiech i zadowolenie każdego mieszkańca Mikulczyc –
podsumowują członkowie Rady Dzielnicy.
Dzielnicowi radni spotykają się z mieszkańcami w każdą pierwszą środę miesiąca
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1. Poszczególni radni dyżurują w każdą środę
o godzinie 17. 

MM

O tym pisaliśmy...
2 lata temu...

Prejuce Nakoulma odebrał statuetkę dla najlepszego sportowca Zabrza 2011 roku, a następnego dnia strzelił bramkę, która została
uznana za najlepszy gol świata tygodnia. (…)
Fantastyczną bramkę strzeloną w meczu
z Legią będziemy jeszcze długo wspominać.

1 rok temu...

Osoby, które chcą założyć w Zabrzu działalność gospodarczą lub już prowadzą swój
biznes, nie muszą tracić czasu na bieganie
po mieście od okienka do okienka. Wszystkie formalności załatwią w jednym miejscu.
Od lutego w Zabrzańskim Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości swoich przedstawicieli
mają Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd
Skarbowy oraz Powiatowy Urząd Pracy.
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2014
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wokół nas
Pożegnaliśmy zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Odszedł biskup Tadeusz Szurman
Jako zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i zastępca zwierzchnika polskich luteran był w Zabrzu
częstym gościem. Zaledwie kilka
miesięcy temu uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 140-lecia
parafii

ewangelicko-augsburskiej

w naszym mieście. W lutym pożegnaliśmy biskupa Tadeusza Szur-

– Parafianie w Zabrzu pamiętają biskupa
Szurmana bardzo dobrze, ale i dla niego
Zabrze było ważnym miejscem – podkreśla
ks. Dariusz Dawid, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu. – W naszym
mieście bywał częstym gościem zarówno na
uroczystościach o charakterze świeckim, jak
i kościelnym. W ubiegłym roku gościliśmy
go kilka razy. Brał udział w uroczystościach
jubileuszowych z okazji 140-lecia naszej
parafii. W listopadzie ubiegłego roku otworzył sesję popularnonaukową „Ewangelicy
na Górnym Śląsku”. A w kwietniu zeszłego
roku uczestniczył na Poziomie 320 Kopalni
Guido w diecezjalnym spotkaniu pracowników służby zdrowia, które organizujemy
w Zabrzu co roku. Biskup Tadeusz Szurman
zachęcał do działań ewangelizacyjnych
i charytatywnych, do otwartości i szacunku
dla ludzi, do promowania ewangelickiego
punktu widzenia. Dzięki zaangażowaniu biskupa Szurmana wiele parafii odnalazło się
w środowisku, rozwinęło działalność charytatywną i socjalną – dodaje ks. Dawid.
Biskup Tadeusz Szurman urodził się
w 1954 r. w Simoradzu na Śląsku Cieszyńskim. Na duchownego luterańskiego
został ordynowany w listopadzie 1978 r.
w Goleszowie. Podjął pracę jako wikariusz
w Świętochłowicach, gdzie w 1984 r. został
proboszczem. W latach 1989–1990 pełnił
funkcję administratora parafii w Zabrzu. Od
1993 r. był proboszczem parafii w Katowicach. Biskupem diecezji katowickiej został
w październiku 2001 r. Natomiast od 2010 r.
był również zastępcą zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
– W 2003 roku biskup Szurman powołał do
życia „Instytut Matki Ewy”, którego jednym
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foto: Parafia Ewangelicka-Augsburska w Katowicach

mana. Miał zaledwie 59 lat...

Biskup Tadeusz Szurman zmarł 30 stycznia

z celów jest propagowanie postawy jednej z
najznamienitszych Ślązaczek Ewy von Thiele Winckler z Miechowic – opowiada ks. Dariusz Dawid. Wśród inicjatyw luterańskiego
duchownego był pomysł na film o Janie
Sebastianie Bachu, ewangelickim kompozytorze i organiście. Biskup był też współorganizatorem Śląskich Dni Biblii oraz autorem
dwóch tomików poezji.
– Świętej pamięci Tadeusz miał styl życia, którym zjednywał sobie ludzi różnych
wyznań. Był życzliwy i serdeczny wobec
wszystkich, bez względu na to, jaką ktoś
wykonywał profesję – wspomina zmarłego ks. Jerzy Budniak, referent ds. ekumenizmu w diecezji bielsko-żywieckiej.
Biskup Szurman był wielokrotnie nagradzany za swoją postawę i działalność kulturalno-społeczną. Był laureatem m.in. Nagrody
im. Karola Miarki oraz Katolickiej Nagrody
im. ks. Szramka. W 2012 r. został honorowym obywatelem Katowic. Pomysłem biskupa była z kolei nagroda „Śląski Szmaragd”, przyznawana co roku dwóm osobom
ze Śląska za osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu. Otrzymali ją m.in. arcybiskup
Alfons Nossol i prof. Dorota Simonides.
Biskup Tadeusz Szurman był również bar-
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dzo silnie związany z młodzieżą. Pełnił funkcję duszpasterza młodzieży i przewodniczącego Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady
Ekumenicznej. – Potrafił chwycić za gitarę
i pociągnąć śpiew w kościele wypełnionym
młodymi ludźmi. Czy to na zjazdach młodzieżowych, czy na obozach – wspomina bp
Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Bp Tadeusz Szurman zmarł 30 stycznia.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 lutego w luterańskim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. W ostatnim
pożegnaniu biskupa Szurmana wzięli udział
duchowni różnych wyznań chrześcijańskich
oraz przedstawiciele judaizmu i islamu. – To
był człowiek, to był duchowny, to był chrześcijanin głęboko wierzący – mówił podczas
pogrzebu arcybiskup senior Damian Zimoń.
– Przyszło mi w udziale pożegnać osobę
niezwykłą To był wielki chrześcijanin i dobry
człowiek, dobry gospodarz tej wielkiej diecezji katowickiej – podkreślał profesor Jerzy
Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Bp Tadeusz Szurman został pochowany na
cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej w Katowicach. 
SOR

wokół nas
Zmarł związany przez lata z parafią św. Teresy w Mikulczycach ks. Konrad Wersch

Parafianie pożegnali ukochanego duszpasterza
To była bardzo przykra wiadomość
dla wiernych parafii św. Teresy
w Zabrzu. W niemieckim Regensburgu zmarł związany przez lata
z mikulczycką parafią ksiądz Konrad Wersch. Duchowny organizował
m.in. pomoc dla potrzebujących,

Ks. Konrad Wersch urodził się w Zabrzu 3
marca 1929 r. Jako wikariusz pracował
w Wolfsburgu i Buchholz. Był proboszczem
w Wolfenbüttel oraz w dwóch parafiach koło
Duderstadt. Ostatnie lata był kapelanem
w klasztorze sióstr w bawarskim Ridenburgu.
W parafii w Mikulczycach przebywał od
1999 do 2003 r., ale przyjeżdżał tu również
i później z krótszymi lub dłuższymi wizytami.
– Jego zaangażowanie duszpasterskie było
imponujące – podkreśla ks. Piotr Klemens,
proboszcz parafii św. Teresy. – Co tydzień
odprawiał msze w języku niemieckim w pa-

foto: Parafia św. Teresy

wspierając ich czynem i modlitwą.

Ks. Konrad Wersch

rafiach św. Teresy, św. Andrzeja, św. Franciszka, w Żernikach, Wielowsi i w parafii
Łubie. Po mszach odbywały się spotkania w
salkach parafialnych. Ksiądz Konrad orga-

nizował pomoc charytatywną, sprowadzał
tony darów z Niemiec, wspomagał finansowo Caritas, kupował węgiel na zimę dla
rodzin wielodzietnych, często opłacał kosztowne leczenia – wylicza proboszcz.
Duchowny organizował rekolekcje w Pławniowicach i Kamieniu Śląskim, pielgrzymki
mniejszości na Górę św. Anny. Co tydzień
nagrywał audycje w języku niemieckim dla
Radia Katowice. Współredagował gazetkę
parafialną.
– Imponujące jest, że bardzo późno nauczył
się języka polskiego. Wszyscy cenili go za
uśmiech, serdeczność, bezpośredniość. Nie
szukał rozgłosu. Pomagał ludziom. Był przykładem, że nawet w dojrzałym wieku można realizowac się z powodzeniem na wielu
płaszczyznach – podkreśla Joachim Wienchor, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
– Ksiądz Konrad, ostatnio już bardzo schorowany, kierował i planował do końca to, co
rozpoczął na naszym terenie. Niech teraz,
jak nasza patronka św. Teresa, wyprasza
nam potrzebne łaski u Miłosiernego Boga...
– zamyśla się ks. Piotr Klemens. 
WG

W Zabrzu pomysł równa się działaniu
Moja historia w Zabrzu rozpoczęła się na przełomie wieków. Wtedy przybyłem tu z Gliwic. Katastrofa, tragedia i wszechobecny brud... Tak wtedy widziałem miasto. Po kilku latach, a dokładniej w 2004 roku, wyjechałem do
pracy do Warszawy. Spędziłem tam sześć lat. Akurat w tym czasie stolica
przechodziła prawdziwy boom. Zmieniło się tam mnóstwo rzeczy, zarówno
w centrum, jak i w dzielnicach. Miałem zostać, jednak względy ekonomiczne zmusiły mnie do powrotu do Zabrza. A tu czekała mnie niespodzianka...
Ostatnich kilka lat było
dla miasta niczym przedwiośnie z wyrastającymi
tu i ówdzie pierwiosnkami i krokusami. Nie
sposób nie zauważyć
detali, które z punktu
widzenia
mieszkańca
bardzo uprzyjemniają życie. Zaliczę do nich
chociażby ścieżkę rowerową pomiędzy moją
dzielnicą (Mikulczyce) a Rokitnicą, dzięki której mamy możliwość bezpiecznie uprawiać
sport. Zmieniło się centrum miasta. Ulica Wolności, która za chwilę będzie pełniła funkcję
podobną do Mariackiej w Katowicach. Na
atrakcyjności zyskują coraz bardziej okolice
Teatru Nowego. O imprezach w Domu Mu-

zyki i Tańca nie trzeba nawet wspominać.
Od zawsze ubolewałem nad pustymi przestrzeniami i brakiem pomysłu na poprzemysłowe tereny w mieście. To też zaczyna się
zmieniać. Wkrótce chociażby tereny stawów
w Mikulczycach staną się oazą rekreacyjną,
podobnie jak zatruty i zapuszczony teren po
dawnej koksowni „Concordia”. Jest nareszcie
basen, obok świetny plac zabaw i boiska do
wszelkich aktywności. A już niebawem, mam
nadzieję (choć od początku uważam, że jest
za duży), powstanie stadion na światowym
poziomie. Oby i poziom piłki był równy obiektowi. O niektórych kibicach już nie wspomnę.
Owszem, można by więcej, ale każdy, kto tak
mówi, zazwyczaj sam nic nie próbował, poza
marudzeniem, zrobić. Potrzeba mnóstwo pra-

cy i czasu na zmianę, nie tylko w sensie inżynieryjnym czy budowlanym, bo zmiana oblicza
miasta to również mieszkańcy. Potencjał, jaki
drzemie w wielu miejscach Zabrza, powoli zaczyna się budzić. Tu za przykład można pokazać
inicjatywę „Aktywne Zabrze”. Rajdy rowerowe
(nawet medal zdobyłem na jednym z nich) i
coraz lepiej funkcjonujące parki z urządzeniami do ćwiczeń, odnawiające się szkoły i boiska.
To sprawia, że przeskok z dużego europejskiego miasta coraz mniej postrzegam jako upadek. To, co mocno widać i słychać w Zabrzu, to
coraz więcej pozytywnej energii, która niejako
wyrasta z wieloletniego letargu. Co chwilę słyszę o konkursach, bezpłatnych zajęciach na
różnych polach aktywności. Bardzo ważne dla
mnie jest również to, że miasto chce ułatwiać
działalność przedsiębiorcom. Gdybym jednak
miał wymienić to, co w tym mieście najlepsze,
to zdecydowanie stawiam na inicjatywę ludzi.
To właśnie wyróżnia Zabrze spośród innych na
Śląsku. Tu dobry pomysł coraz częściej równa
się działaniu. Ale
to już historia na
kolejny felieton.
Łukasz Tymków
Radio Plus Śląsk
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lekcja historii
Niezwykłe dzieje krzyża żelaznego na placu Dworcowym

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Historia zapisana w gwoździach

Pomnik umieszczony został wewnątrz niewielkiego domku

W tym roku mija sto lat od wybuchu I wojny światowej. Gdy 28 czerwca
1914 roku w Sarajewie padły strzały do austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, nikt nie przypuszczał, że rozpoczęty w ten sposób konflikt przerodzi się w wyniszczające Europę walki trwające przez następne cztery lata. Wojna na zawsze zmieniła dotychczasowy ład w świecie
polityki i stosunków międzyludzkich, odciskając piętno na niemal każdej
sferze życia. Cesarstwo Niemieckie, w granicach którego leżało wówczas
Zabrze, do walki przystąpiło niemal od razu, bo już 1 sierpnia.
Wraz z początkiem wojny ruszyła również
karuzela różnorodnych akcji i przedsięwzięć
dobroczynnych, w ramach których zbierano
fundusze i dobra materialne dla żołnierzy, ich
rodzin, a następnie i dla ofiar. 6 marca 1915 r.
w Wiedniu zainicjowano nowy rodzaj takiej
działalności: odsłonięto pomnik rycerza, służący do wbijania weń gwoździ, ze sprzedaży
których zyski szły na cele pomocy wojennej.
Idea takich akcji szybko się rozprzestrzeniła,
obejmując różne kraje. Wkrótce dotarła także i do Zabrza, noszącego wówczas nazwę
Hindenburg. Pomysł postawienia tu takiego
pomnika narodził się na posiedzeniu zarządu gminy u starosty dr. Georga Suermondta
w pierwszym tygodniu listopada 1915 r.
Konkretne ustalenia przedstawiono 6 listopada na spotkaniu w hotelu „Kochmann”,
poświęconemu uroczystości nadania sztandaru miejscowej grupie Jungwehry (paramilitarnej, młodzieżowej formacji wojskowej,
założonej w Zabrzu 8 listopada 1914 r.). Autorem projektu był gminny radca budowlany
Bruno Schwan, zaś jego fundatorem właściciel firmy budowlanej Fedor Silber. Na miejsce ustawienia pomnika wybrano skwerek
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przed budynkiem poczty na pl. Dworcowym.
Spośród wielu wykorzystywanych wówczas
form dla tego typu fundacji w Zabrzu wybrano symbol Krzyża Żelaznego, niemieckiego
odznaczenia wojskowego, nadawanego za
dzielność na polu walki. Był to jeden z popularniejszych emblematów służących do
tego celu.

Domek dla ochrony
W zabrzańskiej realizacji drewnianą replikę
krzyża, o wymiarach 80 na 80 cm, zawieszono między dwoma słupkami o wysokości nieco ponad 2 m. Na filarkach tych namalowano symbole górnicze oraz gałązki:
na jednym dębową, na drugim laurową. Na
szczytach obu umieszczono po jednym orle,
wyrzeźbionym z drewna i złoconym. Słupki
połączono ze sobą poziomymi belkami, biegnącymi ponad i poniżej ramion krzyża.
Złotymi literami wypisano na nich cytat
z dzieła F. Schillera „Wilhelm Tell”. Podstawą
konstrukcji był cokół z piaskowca, o wymiarach 75 cm wysokości i 165 cm szerokości.
Pomnik umieszczono we wnętrzu niewiel-
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kiego drewnianego domku, który miał go
ochraniać przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi. Obudowie tej nadano
dość ozdobny charakter. Białe ściany boczne
i tylną, z pięciopodziałowymi okienkami na
środku każdej z nich, zdobiły ciemne listewki umieszczone w równych od siebie odstępach. Mansardowy dach opadał dość ostro
na boki. Ścianę frontową pozostawiono niezabudowaną, zabezpieczając ją drzwiczkami
sięgającymi do połowy budyneczku. Nad łukowatym jej wycięciem w części górnej namalowano czarnego orła – godło Cesarstwa
Niemieckiego. Wysokość domku wynosiła
3,5 metra. O tym, że pomnik ten miał być
fundacją o szczególnym charakterze, świadczyć mogą plany oświetlania go wieczorami
światłem elektrycznym. Uroczystość odsłonięcia krzyża odbyła się 14 listopada 1915 r.
Połączono ją z nadaniem sztandaru zabrzańskiej grupie Jungwehry, dzięki czemu podniesiono rangę obu wydarzeń, czyniąc z nich
patriotyczne święto całej gminy. Do udziału
w nim zaproszono wszystkich mieszkańców.
Prócz doraźnego celu zebrania funduszy na
pomoc wojenną, pomnik i wbite weń gwoździe świadczyć miały bowiem o patriotyzmie
zabrzan i ich aktywnym udziale w toczącej
się wojnie. Poza tym fundacja stać się miała
pamiątką dla przyszłych pokoleń po czasie
„wielkiej wojny”, przypominającą o poświęceniu się dla dobra ojczyzny.
Sprzedaż gwoździ i bonów uprawniających do ich nabicia, dostępnych w Zabrzu
w trzech kategoriach: żelazny za 20 fenigów,
srebrny za 1 markę i złoty za 3 marki, rozpoczęto na kilka dni przed imprezą. Po nadaniu
sztandaru Jungwerze, które odbyło się na pl.
Warszawskim, goście przemaszerowali na
pl. Dworcowy. Tam po inauguracyjnych przemowach odsłonięto krzyż. Pierwszego gwoździa, co było zaszczytem zarezerwowanym
zwykle dla gości honorowych, wbił starosta
dr Suermondt. Po nim do aktu przystąpili
tajny radca górniczy Ernst Wiggert (jako reprezentant fiskusa górniczego) oraz radca
handlowy Julius Hochgesand w imieniu huty
„Donnersmarck”. Wszyscy oni umieścili
w krzyżu po złotym gwoździu.

Entuzjazm na początku
W pierwszych dniach po osłonięciu pomnika przybijanie gwoździ szło dość sprawnie.
Licznie uczestniczyli w nim mieszkańcy Zabrza, zarówno dorośli, w ramach przyna-
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Więcej na temat pomnika i jego historii
w 6. numerze Kronik Miasta Zabrze, wydawanych przez Muzeum Miejskie w Zabrzu,
który tradycyjnie ukaże się jesienią. Jeśli
ktoś z czytelników posiadałby informacje,
dokumenty czy zdjęcia z nim związane, prosimy o kontakt z autorką niniejszego artykułu pod numerem telefonu 32 271-56-89.

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

Po latach kościół
bardziej widoczny
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem przenieśmy się na Zaborze...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia kościół św. Franciszka przy obecnej ul. Wolności.
Na pierwszym planie widoczny jest nieistniejący już dom związkowy. Został on wyburzony w efekcie szkód górniczych. Widać również poprowadzone w jezdni tory tramwajowe. I tylko ruch dziś jakby większy.
GOR

Kościół przy ul. Wolności zasłonięty był częściowo przez dom związkowy

foto: Igor Cieślicki

leżności do różnych stowarzyszeń i związków, jak i dzieci oraz młodzież jako wyraz
edukacji patriotycznej w szkołach. Na początku grudnia na posiedzeniu rady gminy
poinformowano, że w krzyżu znajdowały się
gwoździe na kwotę 2000 marek. Niemniej
jednak początkowy entuzjazm zaczął szybko
gasnąć. Stopniowo też ograniczano godziny
otwarcia pomnika. Już w marcu 1916 r. prasa piętnowała fakt, że w krzyżu wciąż było
bardzo dużo pustego miejsca, a niemal 2/3
mieszkańców nie zwróciło na niego uwagi.
O ile na początku dojście do pomnika udostępnione było codziennie w godzinach od
11.00 do 13.00 i od 17.00 do 19.00 (w niedziele i święta bez przerwy od 11.00 do
19.00), to już w lipcu 1916 r. w ogóle zrezygnowano z utrzymywania swobodnego doń
dostępu. Pozostawiono jedynie możliwość
wbicia gwoździ po uprzednim zgłoszeniu.
Kres istnienia pomnika na pl. Dworcowym
przyszedł wraz ze zbliżającym się końcem
wojny. Oficjalnie z powodu zbyt dużych
uszkodzeń spowodowanych czynnikami atmosferycznymi został on rozebrany 9 lipca
1918 r. W świetle założeń z czasów budowy
docelowo miał on znaleźć swoje stałe, zaszczytne miejsce w nowym ratuszu, który
planowano w Zabrzu wybudować. Jako że
w 1918 r. budynek taki wciąż jeszcze nie istniał, pomnik postanowiono umieścić w auli
liceum dla dziewcząt na pl. Warszawskim.
Co ciekawe, ciągle podtrzymywano możliwość nabijania gwoździ. W tym samym czasie postanowiono również o dalszych losach
domku osłaniającego krzyż. W październiku
1918 r. ustawiono go na dziedzińcu urządzanego przytułku dla kobiet przy ul. Goethego,
gdzie służyć miał za kostnicę. Skwerek przed
pocztą uporządkowano, tworząc tam klomb
z roślinami. Dalsze losy krzyża na dzień dzisiejszy są niezbyt jeszcze jasne. O ile w lipcu
informowano o jego przeniesieniu do szkolnej auli, to już pod koniec sierpnia znajdował
się on w warsztacie firmy budowlanej swego
fundatora, gdzie przejść miał renowację. Następnie z marca 1919 r. pochodzi informacja
o odnowieniu jego malatury, które to prace
prowadzono już w auli liceum. Niemniej jednak plany ustawienia krzyża w nowym ratuszu, wybudowanym dopiero w 1929 r. przy
ul. Powstańców Śląskich, pozostały niezrealizowane.

Aleksandra Korol-Chudy

Po latach budynek został rozebrany w efekcie szkód górniczych
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foto: Jerzy Przybysz

Poznaliśmy najlepszych sportowców, trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego 2013 roku

Pamiątkowe zdjęcie laureatów tegorocznego plebiscytu

Bal na sportową nutę
W rundzie jesiennej był najlepszym strzelcem Górnika Zabrze
i jednym z najlepszych piłkarzy ekstraklasy. Zdobył dziesięć bramek, ustępując tylko o jedno trafienie Pawłowi Brożkowi. Mateusz Zachara zwyciężył w plebiscycie „Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej” na najlepszego sportowca Zabrza 2013 roku. Pamiątkową

w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Matejki. W części artystycznej wystąpił m.in.
znany z programu „Got
to dance – Tylko taniec”
zespół Ślunski Azyl.  GOR

statuetkę odebrał 8 lutego podczas tradycyjnego Balu Sportowca.
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Zabrze oraz Mateusz Cieślik ze Sparty Zabrze. Za najlepszego nauczyciela wychowania fizycznego
w 2013 r. czytelnicy uznali
z kolei Wojciecha Woźniaka, jednego z koordynatorów akcji „Aktywne
Zabrze”.
– Zabrze to sport. Od
poniedziałku do niedzieli i od stycznia do
grudnia. Dziękuję za
wspaniałe emocje,
których
dostarczacie nam na co
dzień. Dziś cieszymy się nimi szczególnie. Gratuluję
wszystkim nagrodzonym i życzę
kolejnych wspaniałych wyników – podkreślała prezydent Małgorzata Mańki-Szulik.
Bal Sportowca tradycyjnie został zorganizowany
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Mateusz Zachara ze
satuetką dla najlepszego sportowca

foto: Jerzy Przybysz

– Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które na mnie głosowały. To dla mnie
pierwsze tego typu wyróżnienie, więc cieszy szczególnie. Dziękuję przede wszystkim kolegom z drużyny, bo bez ich pomocy
na pewno nie byłoby mnie tutaj – podkreślał Mateusz Zachara, który statuetkę dla
najlepszego sportowca miasta odbierał na
scenie z rąk prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, przewodniczącego Rady
Miasta Mariana Czochary i redaktora naczelnego „Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej”
Jakuba Lazara.
Głosujący przez kilka tygodni czytelnicy
gazety zdecydowali, że na kolejnych stopniach podium stanęli również piłkarze Górnika Zabrze. Na drugim miejscu uplasował
się Radosław Sobolewski, a na trzecim –
Prejuce Nakoulma. W ich imieniu nagrody
odebrał prezes klubu Artur Jankowski.
W rywalizacji trenerów niespodzianki nie
było. Po raz czwarty z rzędu triumfował
Adam Nawałka, niestety, były już trener
Górnika, a obecnie selekcjoner reprezentacji Polski. Czołową trójkę uzupełnili Grażyna Nowak z gimnastycznego klubu Iskra

sport
Zabrzanka Manuela Mikołajec będzie reprezentować Polskę na mistrzostwach Europy w kendo

Dziewczyna z bambusowym mieczem
Niewielki wzrost, szczupła sylwetka i wielki hart ducha. Tak najkrócej można opisać Manuelę Mikołajec. Młoda zabrzanka osiągnęła
właśnie wielki sukces w uprawianej od siedmiu lat dyscyplinie
sportu. Awansowała do reprezentacji naszego kraju na kwietniowe
foto: arch. Manueli Mikołajec

mistrzostwa Europy w kendo. Zawody w wywodzącej się z Japonii
odmianie walki na bambusowe
miecze odbędą się we francuskim

Manuela trenuje od siedmiu lat

Manuela z wykształcenia jest biotechnologiem, na co dzień pracuje jako
przedstawiciel handlowy. Kendo trenuje
dwa razy w tygodniu w katowickim klubie
Yokokan Kendo. – Spotkania poświęcone są
zarówno doskonaleniu samej sztuki walki,
jak i jej zasadom duchowym. Wiele mówi
się o sportowej ogładzie, trzymaniu emocji na wodzy, a to wszystko można potem
przenieść z sali treningowej do normalnego życia – podkreśla 28-letnia zabrzanka.
Teraz treningi podporządkowane są kwietniowym mistrzostwom. Żeby jednak start
w imprezie stał się faktem, zabrzanka musi
zebrać odpowiednie fundusze. Kendo nie
jest dotowane z budżetu państwa i każdy

Manuela Mikołajec podczas jednych z zawodów

zawodnik szuka swojego sponsora, dzięki
któremu może trenować i startować. Zawodnicy z Polski zdobyli dotąd dwa medale
mistrzostw Europy oraz miejsce w pierwszej
dziesiątce podczas ostatnich mistrzostw
świata.
– Jak to najczęściej bywa, trafiłam do tego
sportu przez przypadek – uśmiecha się
Manuela. – Koleżanka przysłała
mi linka do strony internetowej
z pokazem walk kendo. Nie zachwyciło mnie to przy pierwszym
zetknięciu, ale się przełamałam
i poszłam, razem z pięcioma innymi osobami, na trening. I tak się zaczęło.
Wprawdzie zostałam
sama z tego grona,
ale trenuję już siedem
lat. Spodobało mi

Walka w kendo toczy się na kwadratowym
polu i polega na uderzeniu bambusowym
mieczem (shinai) w jedno z czterech wyznaczonych miejsc: głowę (men), przedramię
(kote), korpus (do) lub krtań (tsuki). Pojedynek trwa trzy minuty lub pięć, w zależności
od rangi walczących zawodników. Kończy
się, gdy jeden z nich zdobędzie przynajmniej dwa punkty. Może być zasądzona dogrywka.
– Moim marzeniem jest pojechać
do Japonii, do mekki dyscypliny,
którą uprawiam. Chciałabym zobaczyć ten kraj, poznać kulturę
i tradycję fascynującą
mnie od wielu lat.
Można powiedzieć,
że Japończycy wręcz
rodzą się z mieczami,
dlatego są w kendo najlepsi, a ja chciałabym
choć w jakimś stopniu
im dorównać. W przyszłym roku organizowane są mistrzostwa
świata w Tokio, więc
kto wie... –
rozmarza
się Manuela.  WG

się w kendo to, jak się walczy,
ale też cała ceremonia
towarzysząca pojedynkom, duchowa otoczka tego
sportu, szacunek
dla rywala w duchu
japońskiej
tradycji walk samurajów. Dziś to
moja wielka pasja – podkreśla
Strój zabezpieczający przed ewentualnymi kontuzjami
Manuela Mikołajec.
Nasze Zabrze Samorządowe 3/2014
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Clermont-Ferrand.
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Zabrzańscy szczypiorniści skrzętnie zbierają punkty w superlidze

foto: Jerzy Przybysz

Oczko do oczka na parkiecie

Mecze w hali „Pogoń” przyciągają często komplet publiczności

Wyjątkowo pracowity okazał się
luty dla piłkarzy ręcznych zabrzańskiego Górnika. Podopieczni trenera Patrika Liljestranda nie tylko ro-

REKLAMA

zegrali w tym czasie kilka ważnych
spotkań ligowych, w tym z głównym rywalem do miejsca na podium w całych rozgrywkach, czyli
G-S Pogonią Szczecin, ale też rywalizowali w Challenege Cup, gdzie
przyszło im dwukrotnie zmierzyć
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foto: Jerzy Przybysz

się z rumuńskim HC Odorhei.
Zabrzanie, jadąc do Szczecina, zdawali sobie
sprawę z wagi tego spotkania. W sytuacji,
gdy dwie czołowe polskie drużyny – Vive Targi Kielce i Wisła Orlen Płock, są raczej poza
zasięgiem pozostałych, szczególnego znaczenia dla Górnika nabiera właśnie rywalizacja z trzecim obecnie zespołem superligi G-S
Pogonią Szczecin i odrabianie do niej straty
punktowej. Mariusz Jurasik i spółka stanęli
w tym meczu na wysokości zadania i pokonali portowców 27:25. Wygrana była o tyle
cenniejsza, że Pogoń wcześniej w swojej hali
straciła zaledwie punkt.
– Wiedzieliśmy przed tym meczem, że jeżeli
chcemy się liczyć w walce o czwarte miejsce

jąc się kolejno z zawsze groźną Stalą Mielec
(33:31) oraz na wyjeździe z KPR Legionowo
31:25. W tym meczu znów wyróżnił się Jurasik (8 goli), a Górnik awansował na szóste
miejsce w tabeli superligi. Dość napięty terminarz spotkań sprawił, że w tym okresie zabrzanie grali nawet co trzy dni. Do rywalizacji
na krajowym gruncie zabrzanom doszedł bowiem udział w europejskim Challenge Cup.
W zmaganiach o ćwierćfinał tych rozgrywek
spotkali się oni we własnej hali z rumuńskim
HC Odorhei. Mimo zaciętej walki ulegli nieznacznie gościom 22:23. Rewanżowy mecz
rozegrany został 23 lutego. Niestety, rumuński zespół nie ustąpił pola na własnym terenie i pokonał drużynę Górnika Zabrze 32:28,
kończąc tegoroczną przygodę naszego zespołu w europejskich pucharach. O losach tej
potyczki i, jak się w konsekwencji okazało,
całej rywalizacji z HC Odorhei zadecydował
początek drugiej odsłony meczu. Sędziowie w 32. minucie odesłali na dwuminutową przerwę trzech zawodników – Chike
Onyejekwe oraz dwóch naszych etatowych
obrońców, czyli Michała Kubisztala i Adama
Twardo. Rumuńscy szczypiorniści wyszli na
prowadzenie i do końca nie pozwolili Górnikowi na odrobienie strat. 
WG

Efektowny przerywnik dla kibiców

w tabeli przed rundą play-off, nie możemy
sobie pozwolić na porażkę. W Szczecinie
odnieśliśmy arcyważne zwycięstwo, które
podtrzymało nasze nadzieje na dobry wynik
w tym sezonie. To był mecz za cztery punkty
– mówił po spotkaniu Witalij Nat, który zdobył siedem bramek. Zwycięski wyjazd nad
morze sprawił, że zabrzanie nabrali wiatru
w żagle i w kolejnych ligowych spotkaniach
zgarnęli kilka cennych punktów, rozprawia-
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sport
Pierwsze mecze rewanżowej rundy rozgrywek nie były dla drużyny z Roosevelta udane...

Wiosenny falstart Górnika
Tego nikt się chyba w Zabrzu nie
spodziewał. W dwóch pierwszych
meczach wiosennej rundy spotkań
T-Mobile Ekstraklasy zajmujący po
zimowej przerwie drugie miejsce
w tabeli Górnik Zabrze poniósł dwie
druzgocące porażki. Zabrzanie stracili w nich w sumie sześć goli, nie
strzelając żadnego i w efekcie spa-

Przed pierwszym meczem w rundzie rewanżowej wszystko wyglądało dobrze. Zabrzanie pod wodzą nowego szkoleniowca
Ryszarda Wieczorka zrealizowali cały cykl
przygotowawczy. Byli na dwóch długich
zgrupowaniach, podczas których rozegrali

foto: Jerzy Przybysz

dli z podium.

Górnik uległ w lutym Legii Warszawa 0:3

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

ki o mistrzostwo Polski Górnik poległ na
wyjeździe z walczącym o utrzymanie Zagłębiem Lubin 0:3, szczególnie blado wypadając w linii obrony. Nie popisał się zwłaszcza
Norbert Witkowski, który wrócił do bramki
po dłuższej przerwie i zaliczył równie kompromitującą wpadkę, jak w pamiętnym
meczu z Ruchem Chorzów. Do słabości defensywy przyczyniły się również nękające
zawodników kontuzje i brak kluczowych
obrońców z Adamem Danchem na czele.
– Byliśmy optymistycznie nastawieni przed
meczem z Zagłębiem Lubin, ale piłka nożna
znów okazała się bardzo brutalna. Stać nas
jednak na to, żeby w spotkaniu z Legią Warszawa dobrze się zaprezentować i wygrać – mówił po tym meczu trener Ryszard Wieczorek.
Na konferencji prasowej poprzedzającej to
spotkanie, a poświęconej także podpisaniu

nowej umowy sponsorskiej klubu z właścicielem marki „Łomża”, pomocnik zabrzan
Łukasz Madej zapewniał, że piłkarze zrobią wszystko, by zmazać plamę z Lubina.
– W meczach kontrolnych prezentowaliśmy
się dobrze i zakładaliśmy, że w tym sezonie powalczymy o coś więcej. Po jednym
nieudanym spotkaniu optymizm z nas nie
ucieknie. Z Legią chcemy zagrać tak, jak
w grudniu, kiedy spotkaliśmy się z nią w meczu Pucharu Polski – mówił Łukasz Madej.
Niestety, choć gra piłkarzy Górnika była już
znacznie lepsza, powtórzył się wynik z Lubina. A to oznacza, że marzenia o piętnastej
gwiazdce mistrzowskiej trzeba będzie chyba odłożyć na kiedy indziej. Trzymamy kciuki, by w kolejnych spotkaniach można było
liczyć kolejne zdobyte punkty, a nie stracone gole... 
WG

Grzegorz Kasprzik

liczne sparingi i gry kontrolne. Trenowali
pilnie na własnych obiektach. W zimowym
okienku transferowym do Górnika wrócił
po dwuletniej przerwie Robert Jeż. W składzie znaleźli się również bramkarz Grzegorz
Kasprzik i wypożyczony na rok z Lecha Poznań Szymon Drewniak. Podczas zorganizowanej 8 lutego w hali „Pogoń” prezentacji
sztab szkoleniowy zapewniał, że drużyna
jest dobrze przygotowana do rozgrywek.
Rzeczywistość okazała się mniej różowa.
Już w pierwszej odsłonie aspirujący do wal-

Podpisanie umowy z przedstawicielami marki „Łomża”
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rozrywka
1

1

2

4

3

5

6

7
17

8

9

10
9

3

8

11

12

13

14
7

15

12
16

19

5
17

18

20

21

22
16

14

23

24
6

25

26

27

28

29
13

19
30

31

11

32

4
33

34

35

36

15
37

38

39
10

1
40

Poziomo:
1 – zaczyna się w marcu, 5 – krzew o białych
pachnących kwiatach, 8 – miano, 9 – zostaje
po skoszonym życie, 10 – dawniej zapowiadał
programy w tv, 11 – jego sprzęt to akwalung,
12 – Wietnamczycy, Chińczycy, 14 – przedstawicielem tego stylu muzycznego jest
Bob Marley, 16 – kawa lub... model Opla, 19
– arbuz, 21 – oblicze, 22 – leczniczy wyciąg,
23 – samiec świni, 24 – stała posada, 26 –
uzależniony od dużego ekranu, 28 – na nich
opony, 29 – potocznie o dziesięciu złotych, 30
– okularnik, 33 – kepi lub cyklistówka, 35 –
kiełbasa z osła, 37 – do transportu chorego,
38 – rodzaj zasłony okiennej, 39 – ptasie pazury, 40 – ogół przepisów i norm, 41 – epopeja
Homera, 42 – żołnierz przed przysięgą.
Pionowo:
1 – podobna do amerykanki, 2 – drzewo iglaste, 3 – list bez nadawcy, 4 – pies z „Rudego”, 5 – glaukoma, 6 – tegorocznej zimy
nie ma go zbyt wiele, 7 – mowa regionalna, 13 – święto studentów, 15 – rękojmia,
poręczenie, 17 – niejedno na dużej poczcie,
18 – region w Indiach lub rodzaj delikatnej
tkaniny, 20 – parzysty organ, 21 – kierunek
w modzie lub sztuce, 25 – rodzaj zimowych
butów, 27 – można w nim zabłądzić, 30 –
mebel do relaksu, 31 – sierżant na statku, 32
– rozstrzyga spory, 34 – jego twórczość jest
rymowana, 36 – służy do klejenia papy.

18
41

42
2

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Co dokuczy, to nauczy”,
nagrody otrzymują: Czesław Cichowski – poczęstunek w McDonald’s, Janina Niedobecka i Waldemar Samociuk – poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko oraz Ryszard Głębecki i Józef Drynda – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 21 marca.

Rozwiązania nr 3 (226)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)
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Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Łukasz Adamek – poczęstunek w McDonald’s, Piotr Cygankiewicz – usługa w Kodak
Studio oraz Iwona Zadumińska i Jerzy Morawski – poczęstunek w restauracji Balaton.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Półmetek, autorem cytowanego wiersza jest Jan Lechoń,
a myśl Oscara Wilde’a brzmi: „Kiedy bogowie chcą nas ukarać, spełniają nasze prośby”.

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz

Nasze Zabrze Samorządowe

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które
należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 21 marca pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 3/2014

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane obok
miejsce? W losowaniu nagród będą brały udział
odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 21 marca.
Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone
w poprzednim numerze przedstawia budynek
Wyższej Szkoły Technicznej. Nagrody otrzymują:
Teresa Dochniak – poczęstunek w restauracji
Stara Szkoła oraz Kamila Lukosek – poczęstunek
w pizzerii Niezłe Ziółko. Zwycięzców prosimy
o kontakt z redakcją do 21 marca.

rozrywka
3

Klątwa
Centrum handlowe M1

Kto był przyczyną rozstania naszego –
Niechaj łzy moje upadną na niego!
I niech tak samo serce mu przygniotą
Samotnym żalem i próżną tęsknotą!

ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 9 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 21 marca.

tel. 32 275–27–70

Restauracja Niezłe Ziółko
ul. Franciszkańska 8, 41–819 Zabrze
www.niezle–ziolko.com.pl

4

1

1. nożna, ręczna, koszykowa...,
2. spłaszczone koło,
3. wypływa z bajki,
4. na drugie śniadanie,
5. miejsce na zżęte zboże,
6. uczesanie,
7. połowa średnicy,
8. moczy kij w ramach
hobby.

2
3
4
5
6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które
należy dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 21 marca.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Thomasa Alvy Edisona, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 21 marca.
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SPONSORZY NAGRÓD

STARA
SZKOŁA

Kto był przyczyną naszego rozstania –
Niech nie doczeka słodkiego spotkania,
Lecz niechaj ginie z dala od kochanej,
Nie pocieszony i nie żałowany!

kultura
Już w marcu czeka nas Międzynarodowy Dzień Teatru

Dotknij teatru

„Jam Jest”, czyli kolejna
książka Ryszarda Kleina

Bardzo atrakcyjnie zapowiadają się
foto: Jerzy Przybysz

w Zabrzu tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Na 27
marca zaplanowano m.in. plener fotograficzny, czytanie dramatu, wystawę archiwalnych zdjęć oraz prezentację najnowszego
spektaklu Teatru Nowego „O co biega?” w reżyserii Marcina Sławińskiego. W ramach święta
widzowie będą też mogli uczestniczyć w akcji Dotknij Teatru.

foto: Paweł Janicki

– To program edukacyjny, który poprzez takie działania, jak
spektakle, warsztaty tematyczne,
czytanie dramatów, próby otwarte,
projekcje, wykłady pozwala widzom
poznać teatr „od kuchni”. Chodzi
o zachęcenie mieszkańców miasta do
aktywnego udziału w życiu teatralnym –
podkreśla Paweł Janicki z Teatru Nowego.
W ubiegłym roku w przedsięwzięciu wzięło
udział 45 polskich miast. Od trzech lat w akcję angażuje się również Teatr Nowy w Zabrzu. Program
jest każdego roku wzbogacany o nowe pomysły, przybliżające widzom kulisy powstawania
przedstawień i propagujące wiedzę o teatrze.
W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru zabrzańska scena zaprasza m.in.
na plener fotograficzny skierowany do
studentów i młodzieży szkół plastycznych. Będą połączone ze zwiedzaniem
zakamarków teatru lekcje teatralne oraz
wystawa archiwalnych zdjęć. Zaplanowano także czytanie dramatu w wykonaniu
aktorów zabrzańskiej sceny. Chętni będą
mogli obejrzeć farsę „O co biega?”, która
swoją premierę miała 1 marca. Ale spektakli wpisujących się w obchody Międzynarodowego Dnia
Teatru będzie w kolejnych
dniach dużo więcej. Szczegółowy
program można znaleźć na stronie
internetowej: www.teatrzabrze.pl.

WG

Ryszard Klein z nową książką

Podróż po
zakamarkach duszy
Ukazała się druga książka Ryszarda Kleina, muzyka, pedagoga, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. „Jam Jest”
to podróż po zakamarkach duszy w poszukiwaniu osobistej
przestrzeni i życiowych prawd.
– Po pierwszej książce wiedziałem, że
musi być kontynuacja. Choć miałem
czasem wątpliwości czy dotrwam do
końca z pisaniem, udało mi się postawić
końcową kropkę – mówił Ryszard Klein
podczas spotkania promującego książkę.
W ocenie znawców tematu, Ryszard Klein
jest jednym z pierwszych rodzimych autorów, który pisząc o zagadnieniach duchowości psychologicznej, czerpał z dobrodziejstw kultury chrześcijańskiej, spójnej
ze współczesnymi nurtami.
– W przeciwieństwie do poprzedniej
książki, autor nie podaje teoretycznych
opisów, nie wyjaśnia zjawisk, które są jej
treścią,v lecz pokazuje, jak poprzez budowanie wiary we własne możliwości i odkrywanie w sobie ogromnych pokładów
siły można wpłynąć na ludzki umysł –
mówi psycholog Marta Kaczmarczyk, autorka wstępu. Pierwsza książka Ryszarda
Kleina „Cisza – esencja naszego umysłu”
została najlepszą książką psychologiczną
2012 r. według wortalu Granice.pl.  WG

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

REKLAMA
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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
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