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Podziemna podróż w czasie
Turystyczna oferta Zabrza wzbogaciła się o kolejną
wyjątkową atrakcję. To otwarta w kompleksie Sztolnia
Królowa Luiza podziemna trasa pokazująca, jak rozwijało się
górnictwo na przestrzeni ostatnich dwustu lat.

wokół nas
Poznaliśmy laureatów konkursu na najlepsze gminy województwa śląskiego

Fot. UM Zabrze

Szóstka dla Zabrza za turystykę

Przedstawiciele nagrodzonych gmin w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Mamy powody do satysfakcji! Zabrze zostało laureatem
konkursu „Gmina na 6 województwa śląskiego”. Kapituła
doceniła miasto za działania
związane z rozwojem turystyki
postindustrialnej. Nagrody zostały wręczone na początku
września podczas uroczystości
zorganizowanej w sali Sejmu
Śląskiego w Katowicach.
Zabrze otrzymało wyróżnienie w kategorii „Gmina przyjazna turystom”. – Jeszcze
kilka lat temu na słowa, że Zabrze może
być miastem turystyki, wiele osób uśmiechnęłoby się w sposób jednoznaczny. Bardzo
się cieszę, że w naszym mieście udało się
wydobyć piękno z tego, co w przeszłości było bardzo trudnym zagadnieniem
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Zabrzańskie obiekty tu-

rystyki industrialnej, leżące na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Kopalnię Guido czy Park 12C chętnie
odwiedzają mieszkańcy Zabrza i regionu.
Zaznaczyć należy, że odnotowujemy także
sporą liczbę gości z kraju i zagranicy. Rosnąca liczba turystów jest najlepszym dowodem na to, że podjęty dziesięć lat temu
kierunek rozwoju miasta przynosi efekty –
dodaje prezydent Zabrza.
W składzie kapituły konkursu „Gmina
na 6 województwa śląskiego” zasiadali
m.in. marszałek województwa śląskiego
Wojciech Saługa, rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego prof. Robert Tomanek,
prezes Śląskiej Izby Turystyki Krystyna
Papiernik, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Pilot, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur
Tomasik i redaktor naczelny Dziennika
Zachodniego Marek Twaróg.
– Turyści przyjeżdżają do naszego województwa nie tylko w góry czy na Jurę.
Potrzebują również czegoś innego. Zauważamy coraz większe zainteresowanie

turystyką poprzemysłową. Tu Zabrze wpasowuje się idealnie – zwraca uwagę Grzegorz Chmielewski, wiceprezes Śląskiej
Organizacji Turystycznej. – Cała polityka
Zabrza pokazuje od wielu lat, że z miasta,
które w ogóle nie kojarzyło się z turystyką,
można zrobić stolicę turystyki poprzemysłowej. Zabrze absolutnie zasłużyło na tę
nagrodę. Takiego skupiska atrakcji poprzemysłowych i prowadzonych inwestycji
nie ma w innym miejscu województwa. Myślę, że po udostępnieniu turystom Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Zabrze stanie się liderem europejskim – dodaje.
Konkurs przeprowadzony został z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. – Chcemy pokazać gminy
i duże, i małe. Te, które bardzo dobrze radzą sobie z inwestorami, turystyką, które
bardzo dobrze komunikują się z mieszkańcami. Obejrzeliśmy kilkadziesiąt prezentacji
i naprawdę mieliśmy co oceniać – podsumowuje Marek Twaróg. 
GOR
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wokół nas
Mija 95 lat od nadania Zabrzu praw miejskich
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Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” pod kierunkiem Henryka Mandrysza

Fot. Igor Cieślicki

Szóstka dla Zabrza za turystykę

Świętujemy urodziny
naszego miasta
„Sportowe miasto” to hasło tegorocznych Skarbnikowych Godów. Wpisująca się w obchody urodzin miasta barwna parada
przejdzie ulicami Zabrza w sobotę, 7 października. Tego samego dnia w Domu Muzyki i Tańca zaplanowano koncert galowy.
W nawiązaniu do 50. rocznicy wizyty w Zabrzu generała Charlesa
de Gaulle’a publiczność usłyszy muzykę francuską.
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Barwna parada na ulicy Wolności
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Fot. Igor Cieślicki

Oglądaj
na kanale

wokół nas

Fot. Studio Buffo

Bayer Full

Uczestnicy Skarbnikowych Godów
tradycyjnie już spotkają się w okolicy
placu Wolności. Stąd 7 października
o godzinie 11
wyruszy barwCzarno-Czarni
ny
korowód,
który przejdzie
do parku im.
Poległych Bohaterów przy ul.
Dubiela. W tym
roku paradzie
towarzyszyć
będzie
hasło
„Sportowe miasto”. Do tych
słów
nawiązywać mają stroje uczestników,
spośród których organizatorzy wybiorą
najbardziej efektowne.
– Gorąco zachęcamy do zaprezentowania
się w strojach nawiązujących do tegorocznego tematu. Może to być indywidualny pomysł lub aranżacja całej grupy.
Nominacje przyznawane są w sześciu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
osoby dorosłe, zespoły – mówi Małgorzata Kamińska, zastępca dyrektora ds.
artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. – Na uczestników Skarb-

Fot. Studio Buffo

Janusz Stokłosa

Janusz Józefowicz

Norbi

nikowych Godów czeka
mnóstwo atrakcji przygotowanych z myślą zarówno o najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańcach
Zabrza oraz gościach naszego miasta.
Zobaczymy i usłyszymy polskie gwiazdy
muzyki rozrywkowej, będą warsztaty artystyczne, pokazy sportowe, programy edukacyjne na wesoło, pokazy szczudlarskie
i wiele innych atrakcji – dodaje. Rodzinny
piknik w parku im. Poległych Bohaterów rozpocznie się w południe i potrwa
do wieczora. Na scenie wystąpią ze-

Urodzinowe propozycje:
7 października,
		
7 października,

godz. 11.00 – barwna parada na ulicach
godz. 12.00–21.30 – piknik rodzinny w parku przy ul. Dubiela
godz. 19.00 – koncert galowy w Domu Muzyki i Tańca

społy Bayer Full,
Czarno-Czarni oraz
Norbi. Imprezę zakończy urodzinowy
pokaz
sztucznych
ogni.
W programie święta miasta nie może
zabraknąć
również
koncertu galowego
w Domu Muzyki i Tańca. W tym roku rozpocznie się on 7 października o godzinie
19. Usłyszymy muzykę
francuską w znakomitym wykonaniu. Wystąpią artyści Studia
Buffo w Warszawie, m.in. Janusz Józefowicz oraz Janusz Stokłosa. Towarzyszyć
im będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod kierunkiem
Sławomira Chrzanowskiego. Reżyserem i zarazem prowadzącym będzie Janusz Józefowicz.
Podczas koncertu galowego poznamy
tegorocznych laureatów nagród prezydenta miasta w dziedzinie kultury.
– Serdecznie zapraszam do wspólnego
świętowania 95. urodzin naszego miasta. Wśród czekających atrakcji z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. 

MM
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wokół nas
Za nami jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego
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Wizualna oprawa koncertu robiła imponujące wrażenie

Zainaugurował go kameralny koncert w podziemiach Kopalni
Guido, zwieńczyło spektakularne wykonanie „Siedmiu bram Jerozolimy” w naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. V Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego,
podczas którego za pulpitem dyrygenckim stanął sam Mistrz,
potwierdził, że Zabrze to miasto wielkich wydarzeń kulturalnych.
V Międzynarodowy Festiwal im.
Krzysztofa Pendereckiego zainaugurowany został 23 września w Kopalni
Guido. W sali koncertowej na poziomie
320 zabrzmiały Wariacje Goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha oraz Trio
smyczkowe i Duo concertante Krzysztofa Pendereckiego. Zagrali Sitkovetsky Trio (Dmitry Sitkovetsky – skrzypce, Alexander Zemtsov – altówka, Luigi
Piovano – wiolonczela) oraz Jurek Dybał – kontrabas. Piaskiem malowała
Irina Titova.
W czwartek, 28 września, w Filharmonii Zabrzańskiej publiczność usłyszała
m.in. utwory Krzysztofa Pendereckiego oraz Dymitra Szostakowicza. Na
wiolonczeli zagrał fiński artysta Arto
Noras, powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych żyjących wiolonczelistów. Zwieńczeniem Festiwalu

6

był plenerowy koncert „Siedem bram
Jerozolimy” w naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Monu-

mentalne dzieło zostało zaprezentowane przez ponad dwustu artystów,
dla których przygotowano dwie sceny.
Wystąpili soliści: Iwona Hossa (sopran),
Karolina Sikora (sopran), Anna Lubańska (mezzosopran), Adam Zdunikowski
(tenor), Piotr Nowacki (bas), Sławomir
Holland (narrator) oraz orkiestra Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego i Chór Filharmonii
Krakowskiej.
– Wykonanie tego wyjątkowego, skomponowanego z okazji obchodów 3000-lecia

Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. MGW

Wyjątkowe dzieło

wokół nas

prof. Krzysztof Penderecki
patron Festiwalu

Fot. MGW

Cieszę się, że mogę
wracać do Zabrza

Koncert inauguracyjny w podziemiach Kopalni Guido

Fot. Igor Cieślicki

– „Siedem bram Jerozolimy” to jeden
z moich najsłynniejszych utworów
napisanych na przestrzeni ostatnich
trzydziestu lat. Jest bardzo skomplikowany. Bardzo się ucieszyłem, że właśnie ten utwór będzie wykonywany
podczas koncertu finałowego w Zabrzu. Cieszę się, że mogę tu wracać.
W Zabrzu jest świetna publiczność.
Cieszy mnie, że miasto, które nigdy
nie było postrzegane jako miasto muzyki, stało się takim miejscem.
Fot. MGW

Jerozolimy, dzieła, to wielkie wyzwanie
artystyczne i organizacyjne – podkreśla Jurek Dybał, dyrektor
Festiwalu, na co dzień muzyk
słynnej orkiestry Filharmoników Wiedeńskich. – „Siedem bram Jerozolimy” to
monumentalny,
oparty
na starotestamentowych
tekstach biblijnych utwór,
a właściwie muzyczne widowisko – dodaje.

Prof. Krzysztof Penderecki i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Fot. Igor Cieślicki

Efektowna gra dźwięków i świateł

Jedna z dwóch scen przygotowanych dla artystów

– „Siedem bram Jerozolimy” to niezwykłe
dzieło, a przestrzenie postindustrialne
po raz kolejny nadały koncertowi finałowemu szczególny klimat. Mistrz Penderecki zaskakuje, zachwyca, zadziwia.
Ten wieczór również zachwycił i z pewnością będziemy go długo, długo pamiętać – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Międzynarodowy Festiwal imienia Krzysztofa
Pendereckiego daje możliwość zaproszenia wyjątkowych artystów, ale też pokazania wyjątkowych miejsc. Jurek Dybał,
który jest dyrektorem Festiwalu, dba
o to, byśmy co roku mogli odkrywać coś
nowego. Poznajemy muzykę Krzysztofa
Pendereckiego, ale również wspaniałych
wykonawców, których udaje się zaprosić
na Śląsk, do Zabrza – dodaje.
Tegorocznym wydarzeniom festiwalowym towarzyszyła wystawa „Festiwal na piątkę” – fotograficzna retrospekcja minionych edycji, dzięki której
widzowie mogli zajrzeć za kulisy dotychczasowych wydarzeń Festiwalu
i przypomnieć sobie jego najbardziej
wyjątkowe momenty.

GOR
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wokół nas
Turystyczna oferta Zabrza wzbogaciła się o kolejną unikatową atrakcję

To jedyna w Europie trasa turystyczna pokazująca, jak rozwijało się górnictwo na przestrzeni ostatnich dwustu lat.
W ostatni weekend września
do użytku oficjalnie została
oddana najnowsza postindustrialna atrakcja naszego
miasta. Obejmuje ona podziemne wyrobiska Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
i kopalni Królowa Luiza. Oficjalne otwarcie towarzyszyło
finałowemu koncertowi Międzynarodowego Festiwalu im.
Krzysztofa Pendereckiego.

Fot. Igor Cieślicki

– Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego, nadajemy nowe funkcje przestrzeniom postindustrialnym. Pielęgnujemy
historię regionu, a zarazem pokazujemy
naszym gościom jego wyjątkowość. Zabrzańskie obiekty turystyki industrialnej
cieszą się zainteresowaniem. Kopalnię
Guido czy obiekty kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza chętnie odwiedzają mieszkańcy Zabrza, regionu, kraju, ale także
goście z zagranicy. Rosnąca liczba tury-

Dyrektor Muzeum Górnictwa
Węglowego Bartłomiej Szewczyk

8

Fot. MGW

Sztolnia zaprasza na podziemną podróż w czasie

Nowa trasa została oficjalnie otwarta w ostatni weekend września

stów jest najlepszym dowodem na to, że
przyjęty ponad dziesięć lat temu kierunek
rozwoju miasta przynosi efekty – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Mamy perełki, które z dumą
prezentujemy. Wspomniana już Kopalnia
Guido z trzema poziomami zwiedzania,
salą koncertową czy pubem jest przestrzenią edukacji, rekreacji i kultury. Sztolnia
Królowa Luiza z Parkiem 12C, BajtelGrubą
czy kopalnią Królowa Luiza to kompleks
podziemnych i naziemnych atrakcji. Nowa
trasa w Sztolni Królowa Luiza będzie kolejną atrakcją turystyczną. Zachęcam do
jej zwiedzenia – dodaje.
Nowa trasa ma około 1,5 km długości.
Prowadzi od szybu „Carnall” przy ul.
Wolności do szybu „Wilhelmina” przy
ul. Sienkiewicza. Obejmuje unikatowe
wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej oraz kopalni Królowa Luiza. Turyści przejdą m.in. przez dwustuletni chodnik wykuty w węglu. Zobaczą
także zrekonstruowany port przeładunkowy z ruchomym drewnianym żurawiem, którym węgiel był ładowany na
łodzie. Na trasie wydzielono ponad 20
stref ekspozycyjnych, w których multimedia towarzyszą prezentacjom replik
historycznych narzędzi. Zobaczymy
również ryciny i profile geologiczne zaprezentowane w formie nowoczesnych,
podświetlanych instalacji.
– Chcemy pokazać trud pracy górniczej,
a jednocześnie postęp technologiczny
– mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrek-
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tor Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. – To pozwoli zrozumieć Śląsk
i górników, ich tradycje i zwyczaje wywo-

takie są liczby:

1,5 km

to długość nowej trasy

3 godziny

to czas zwiedzania

16°C

to temperatura
panująca pod ziemią

Unikatowa sztolnia
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, której część została właśnie udostępniona turystom, była
najdłuższą sztolnią zbudowaną
w europejskim górnictwie węglowym. Obiekt o długości 14 250
metrów służył odwodnieniu całego
rejonu węglowego pomiędzy kopalniami „Królowa Luiza” w Zabrzu
i „Król” w Chorzowie, udostępnieniu nowych pokładów węgla oraz
spławianiu urobku do połączonego
z Odrą Kanału Kłodnickiego.

dzące się z tej trwającej dwa wieki historii
rozwoju przemysłu. Ostatnim punktem
zwiedzania będzie wizyta w największym
w Polsce podziemnym parku maszyn
górniczych, gdzie można nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć, działające kombajny, wrębiarki czy przenośniki. W trakcie
prowadzonych robót udrożnieniowych
z wszechobecnego mułu wydobyto niezwykle cenne pod względem muzealnym
przedmioty, mające ścisły związek z funkcjonowaniem Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej. Wśród znalezisk prawdziwymi perełkami są dwie łodzie transportowe
i wózek transportowy. Wózek transportowy już dziś stanowi element ekspozycji,
natomiast łodzie eksponowane będą na
trasie turystycznej po przeprowadzeniu
specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych – dodaje.
Przywrócenie wyrobisk sztolni do stanu umożliwiającego prowadzenie ruchu turystycznego było niełatwym zadaniem. Prace rozpoczęto w 2009 r.,
a w ich trakcie odkrywano coraz to
nowe, niezwykłe fragmenty dawnych
podziemi. – Dziś wiemy, że podjęty trud
miał sens. Podziemne zabytki są świadectwem niezwykłej historii tego regionu
i pozwalają zachować pamięć o naszej
tożsamości. Dzięki nim możemy w wyjątkowych, autentycznych przestrzeniach opowiedzieć niezwykłe historie o Śląsku
i Ślązakach – zwraca
uwagę prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

Fot. MGW

wokół nas

Odtworzony port przeładunkowy

Fot. M
G

W

Fot. MGW

Fot. MGW

Zalany wodą odcinek sztolni

Fot. MGW

Na turystów czeka m.in. przejażdżka kolejką

Wycieczka gwarantuje niezapomniane przeżycia

Na trasie wyeksponowane są dawne narzędzia
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Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas
Komisja Budżetu i Inwestycji
5.10 godz. 16.00 – wysokość opłaty
targowej; sytuacja targowisk na
terenie Zabrza.
12.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
10.10 godz. 15.30 – wizytacja w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Zabrzu;
zasady wywozu odpadów komunalnych i przydziału worków BIG BAG;
komisja wyjazdowa.
12.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
11.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.10 godz. 16.00 – Centrum Kultury
Carbon Art. – projekt, wizja, plany
działania na najbliższe cztery lata.
Komisja Oświaty i Wychowania
11.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.10 godz. 15.00 – reforma oświaty
– funkcjonowanie nowo powstałych
szkół podstawowych, skutki finansowe oraz założenia budżetowe oświaty na 2018 rok; komisja wyjazdowa.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
5.10 godz. 16.00 – wysokość opłaty
targowej; sytuacja targowisk na
terenie Zabrza.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego
2.10 godz. 15.00 – zadania i problemy schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Zabrzu; problem bezdomności zwierząt w Zabrzu.
11.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
12.10 godz. 14.30 – ocena działalności Zespołu Przedszkoli nr 1; sprawy
organizacyjne i bieżące; komisja
wyjazdowa.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
11.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.10 godz. 16.00 – spotkanie
z wszystkimi klubami sportowymi;
dotacje sportowe na szkolenie i upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży; przygotowanie
do konkursu ofert na 2018 rok.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
5.10. godz. 17.30 – podsumowanie
wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży; informacja na temat
dostępności do żłobków i przedszkoli w Zabrzu.
12.10 godz. 17.30 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
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Za nami wrześniowa sesja Rady Miasta

Podziękowania dla komendanta
O przekazaniu pomocy finansowej w wysokości 50 tysięcy złotych na likwidację
skutków sierpniowej nawałnicy w gminie Brusy zdecydowali zabrzańscy radni podczas wrześniowej sesji Rady Miasta. Podczas sesji podziękowania
za wieloletnią służbę w naszym
mieście odebrał inspektor Dariusz Wesołowski, były już szef
zabrzańskiego garnizonu.
Radni przyjęli wieloletni program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem miasta na lata 2018–2022.
W ostatnich latach liczba mieszkań
znajdujących się w zasobie gminy
stopniowo się zmniejsza. W 2012 r.
było to 13 629 lokali, na koniec
2016 r. – 12 359. Ta tendencja to
w głównej mierze wyniki dokonywania sprzedaży mieszkań na
rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży. W programie określono m.in.
działania, które mają pomóc
w optymalnym gospodarowaniu
tym zasobem.
Wrześniowa sesja była również okazją do złożenia podziękowań za wieloletnią służbę inspektorowi Dariuszowi
Wesołowskiemu, byłemu już komendantowi miejskiemu policji w Zabrzu,
który został zastępcą komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. – Ja
również chciałbym gorąco podziękować
za te ostatnie pięć lat. To, że Zabrze jest
bezpieczne, to nie tylko zasługa policji.
To również efekt znakomitej współpracy
i wsparcia ze strony miasta – podkreślał
podczas sesji insp. Dariusz Wesołowski.
O współpracy służb mundurowych i samorządu mówił również podczas sesji
Artur Nowakowski, naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– To właśnie wspólne działania powodują, że w naszym mieście możemy czuć się
bezpieczni. Z ocen dokonywanych przez
komendę wojewódzką wynika, że nasz
garnizon należy do najlepszych na Śląsku
– zaznaczał Artur Nowakowski. 

GOR

Nasze Zabrze Samorządowe 10/2017

Inspektor Dariusz Wesołowski kierował
zabrzańską jednostką przez pięć lat

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

Październik
2 (pn.) 	Czesława Kowalczyk
	Janusz Bieniek
	Łucja Chrzęstek-Bar
	Łukasz Pach
5 (czw.)	Krzysztof Partuś
	Antoni Strzoda
9 (pn.) 	Joachim Wienchor
	Dariusz Walerjański
16 (pn.) 	Borys Borówka
19 (czw.) 	Elżbieta Adach
	Dariusz Walerjański
23 (pn.) 	Rafał Marek
	Damian Trześniewski
26 (czw.) 	Alojzy Cieśla
30 (pn.) 	Jan Dąbrowski
	Mirosław Dynak
	Bogusław Znyk

wokół nas
Telewizja Zabrze działa już od 25 lat

Fot. Igor Cieślicki

Ćwierć wieku z ręką na pulsie miasta

Zespół Telewizji Zabrze w studiu działającym w Domu Muzyki i Tańca

Telewizja Zabrze, wcześniej Program Miejski GTV, rodziła się w prywatnym mieszkaniu na 11. piętrze bloku. Jej początki związane były z reklamą i rodzinnym zakładem
produkującym filmy promocyjne. Potem
powstał pomysł, by stworzyć program
telewizyjny dostępny w sieci kablowej.
Pierwsza emisja nastąpiła 19 października
1992 r. Przez pierwsze pół roku program
ukazywał się raz w tygodniu i był dostępny
na jednym osiedlu.
Telewizja Zabrze powstała z inicjatywy
Brygidy Kaczmarczyk, która z zaangażowaniem i prawdziwą pasją tworzyła jej zręby i kierowała stacją przez kilkanaście lat.
Pierwsze audycje przygotowywał trzyosobowy zespół. Dziennikarze informowali
w nich o ważnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych w samym
mieście, jak również w regionie.
Na przestrzeni lat stacja ewoluowała, przechodząc szereg różnorodnych
zmian. Jej siedzibą była zabytkowa wieża
ciśnień przy ul. Zamoyskiego, a potem
przez wiele lat lokal przy ul. Dworcowej.
Obecnie Telewizja Zabrze ma swą redak-

Fot. arch. TVZ

Był 19 października 1992 r., gdy Telewizja Zabrze po raz pierwszy zagościła w naszych domach. Premierowy program wyemitowano o godzinie 17. Od tego czasu wiele się zmieniło. Inna
jest technologia, siedziba redakcji, przybyło dziennikarzy. Jedno pozostało bez zmian. Nasza telewizja konsekwentnie trzyma rękę na pulsie życia Zabrza, by informować mieszkańców
o wszystkich ważnych dla nich sprawach.

Śp. Brygida Kaczmarczyk, założycielka telewizji

cję w Domu Muzyki i Tańca, a jej program
można oglądać przez całą dobę w Internecie lub za pośrednictwem sieci kablowej Vectra na kanale 140. TVZ jest także
obecna w mediach społecznościowych.
Programy zabrzańskiej TV można śledzić na kanale YouTube oraz profilu FB.
W kablówce program dociera nie tylko do
mieszkańców Zabrza, ale również Katowic, Gliwic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic,

Tarnowskich Gór, Bytomia, Radzionkowa,
Będzina, Czeladzi, Wojkowic, Żor czy Kuźni Raciborskiej.
Telewizja Zabrze ma dziś do dyspozycji
nowoczesne studio, profesjonalny sprzęt
i kilkunastu pracowników. Reporterzy są
wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Przygotowują codzienny serwis
informacyjny oraz cykliczne programy,
jak np. „Tak zmienia się Zabrze”, „Czas
na zdrowie”, „Strefa kultury”, „Dziecko
w centrum uwagi”, „W stronę ekologii”
czy „Magazyn filmowy”. TVZ realizuje
audycje profilaktyczne i filmy dokumentalne poświęcone interesującym osobom
związanym z Zabrzem, czego wyrazem
jest cykl „Przede wszystkim człowiek”.
– Telewizja wrosła w codzienność Zabrza.
Jej misją jest to, by być blisko mieszkańców
i ich spraw, dlatego też towarzyszymy zabrzanom w najważniejszych wydarzeniach
z życia miasta. Lokalność to nasza największa siła. Koncentrujemy się na codziennym
życiu Zabrza, budując więzi widza z jego
małą ojczyzną. Najciekawsze wydarzenia przekazujemy codziennie na antenie
w lekkiej i dostosowanej do widza formie.
Rozwijamy się z duchem czasu, dlatego
coraz więcej osób śledzi nas w Internecie.
Nasza nowa strona dostosowana została
do urządzeń mobilnych, a fanpage w mediach społecznościowych codziennie zyskuje nowych użytkowników – mówi Katarzyna
Kleczka-Zdebel, redaktor naczelna TVZ.
– Dziękujemy naszym widzom i zapraszamy
do oglądania Telewizji Zabrze – dodaje. 

MM, WG
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wokół nas
Promocja niezwykłej książki odbyła się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Profesor Marian Zembala, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i współautor książki Dawid Kubiatowski

Do tej pory znaliśmy go jako wybitnego kardiochirurga i transplantologa. Teraz został współautorem książki, której sam
jest również bohaterem. Profesor Marian Zembala, dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opowiada w niej
o wyjątkowych ludziach, których spotkał na swej drodze.
– Moje życie ukształtowały wspaniałe
spotkania. Nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem, gdyby nie ludzie, których spotkałem
na mojej drodze – podkreśla prof. Marian Zembala.
„Spotkania. Opowieść o wierze w człowieka” to wywiad rzeka, który z szefem
Śląskiego Centrum Chorób Serca przeprowadził Dawid Kubiatowski. Jak podkreśla wydawca książki, profesor Marian
Zembala po raz pierwszy mówi o sobie
w tak obszernej rozmowie. Poznajemy
go nie tylko jako słynnego specjalistę,
ale także męża, ojca rodziny i polityka.
W publikacji tej znajdziemy również historię prof. Zbigniewa Religi opowiedzianą z perspektywy ucznia i przyjaciela.
– Takie książki są bezcenne, ponieważ
pokazują to, czego byśmy nigdy nie zobaczyli i o czym byśmy nie usłyszeli – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-
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-Szulik. – Tutaj poznajemy nie tylko słynnego profesora, ale również dobrego,
ciepłego człowieka. Choremu najbardziej

potrzebna jest nadzieja, świadomość, że
ktoś razem ze mną wierzy, że będzie dobrze. Myślę, że profesor potrafi zapewniać
to w sposób nieprawdopodobny. Za to go
szanujemy, za to go kochamy i za to jesteśmy mu wdzięczni – dodaje.
– Profesor nie przepada za mówieniem
o sobie. Jak z rękawa sypie nazwiskami,
datami, ale swoją postać spycha zawsze
na drugi plan. Dlatego, chcąc się dowiedzieć o nim jak najwięcej, trzeba było
zadawać mu pytania wprost, a z drugiej
strony bardzo poboczne, żeby pociągnąć
go trochę za język, żeby się bardziej otworzył, żeby mówił o sobie. Mam nadzieję,
że to się w książce udało – zwraca uwagę Dawid Kubiatowski. – W przypadku
pana profesora nie ma tematów tabu.
W książce jest mowa o jego relacjach
z duchownymi, z bliskimi, o tym, jak na
zaangażowaniu w pracę cierpiała jego
rodzina. Nie było sytuacji, gdy zadałem pytanie, a pan profesor stwierdził,
że na ten temat nie będziemy rozmawiać.
Odpowiadał uczciwie i myślę, że w niektórych miejscach książka zaskoczy, ponieważ są sprawy, o których mówi po raz
pierwszy – dodaje.
– Wspólnym mianownikiem dla tej książki jest zespół. Kompetentny, ofiarny, zdeterminowany, profesjonalny, który jest

Profesorowie Piotr Przybyłowski, Piotr Knapik i Lech Poloński
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Profesora Zembali spotkania
z wyjątkowymi ludźmi

wokół nas

– Pierwsze transplantacje to była
wielka przygoda. Pamiętam Mariana
z tych czasów jako osobę niezwykle
zdecydowaną, solidną, zawsze przygotowaną do wszystkiego. Nigdy
nie pomijał praw pacjenta, rozmów
z chorymi. Imponował mi. Wielu rzeczy nauczył się w Holandii i starał się
implementować je do naszych warunków. Ale jeszcze ważniejsze jest to,
co osiągnęło Śląskie Centrum Chorób
Serca od kiedy Marian Zembala został jego szefem. Zrobienie transplantacji serca było na pewno krokiem
milowym, ale dziś mamy ośrodek
naprawdę na światowym poziomie,
który wykonuje wszystkie operacje,
jakie wykonuje się na świecie

Spotkanie było okazją do otrzymania pamiątkowej dedykacji

w stanie osiągać sukcesy, jeżeli towarzyszy temu zgoda, pokora, wysiłek i ciężka
praca. Takie jest przesłanie tej książki –
zaznacza prof. Marian Zembala. – Istotnym elementem jest kalendarium wydarzeń, dzięki któremu w spokojny sposób
można prześledzić, jak wiele na przestrzeni lat da się osiągnąć, bez nadęcia i bez
fanfar, dla ratowania życia chorych, jeżeli
tylko się chce – dodaje.
– Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Jestem dumna, że mam takiego syna.
Jestem wdzięczna Bogu i ludziom, bo takie chwile bywają w życiu bardzo rzadko –
nie kryje wzruszenia Krystyna Zembala,
matka wybitnego kardiochirurga.

Fot. Igor Cieślicki

Prof. Andrzej Bochenek
kardiochirurg

Fot. Igor Cieślicki

Powiedzieli nam:

Matka profesora, pani Krystyna Zembala

Fot. Igor Cieślicki

Na uroczystości nie zabrakło pacjentów profesora, wśród których był m.in.
Marek Breguła, pierwszy w Polsce chory, któremu w 2001 r. przeszczepiono
serce i płuca. Byli współpracownicy
i przyjaciele, a także samorządowcy,
w tym z rodzinnych Krzepic. O muzyczną oprawę promocji książki zadbał
Marcin Wyrostek. 

GOR

– Jestem pierwszą osobą w Polsce po
transplantacji serca i płuc i pewnie
dlatego czuję potrzebę pokazywania
innym, jak można żyć po przeszczepie. Dziś uprawiam sport, jeżdżę na
rowerze, jestem organizatorem rajdów rowerowych. Gdy ludzie dowiadują się, że jestem po transplantacji,
robią wielkie oczy i dziwią się, że
można tak funkcjonować.

W sali nie zabrakło żony i dzieci
prof. Mariana Zembali

Fot. Igor Cieślicki

Marek Breguła
pacjent po przeszczepie
serca i płuc

O muzyczną oprawę promocji zadbał Marcin Wyrostek
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wokół nas
Po wakacjach studenci wrócili w mury swoich uczelni

Akademicka oferta Zabrza coraz bogatsza
Coraz bogatsza staje się oferta i baza dydaktyczna działających w Zabrzu uczelni. Spośród ośmiu
nowych kierunków przygotowanych w tym roku akademickim przez Politechnikę Śląską, aż dwa
oferuje działający w naszym mieście Wydział Organizacji i Zarządzania. Swoje budynki remontuje Śląski Uniwersytet Medyczny, a już w przyszłym roku planowane jest otwarcie powstającego
przy ul. Dworcowej Centrum Symulacji Medycznej.

Fot. Politechnika Śląska

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Nasi dziekani

Prof. Maciej Misiołek, dziekan
zabrzańskiego wydziału ŚUM

Prof. Marek Gzik, dziekan
Wydziału Inżynierii Biomedycznej

Prof. Krzysztof Wodarski, dziekan
Wydziału Organizacji i Zarządzania

Kandydaci na studia na Politechnice Śląskiej mogli w tym roku wybierać spośród
prawie 60 kierunków na 15 wydziałach.
W ofercie znalazło się aż osiem nowości.
Dwie z nich przygotował działający w Zabrzu Wydział Organizacji Zarządzania.

kierunków studiów: administracja, analityka biznesowa, logistyka, socjologia,
zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie projektami. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
laboratoriów, ćwiczeń, obejmują wizyty
studyjne, studenci prowadzą badania te-

renowe i wyjeżdżają na obozy naukowe.
Wydział oferuje również liczne studia podyplomowe, które są dopasowane do popytu i potrzeb pracodawców.
– Nasza logistyka została uznana na najlepszy kierunek inżynierski w zakresie logistyki.
Potwierdza to renomowane czasopismo
„Perspektywy”, które w Polsce ocenia wszystkie kierunki studiów – podkreśla prof.
Krzysztof Wodarski.

– To między innymi analityka biznesowa,
bardzo nowoczesny kierunek, wprowadzony do naszej oferty przy współpracy z takimi firmami, jak na przykład IBM. Nowością
jest także kierunek zarządzanie projektami,
bardzo interesująca propozycja, która daje
duże możliwości rozwoju zawodowego –
mówi prof. Krzysztof Wodarski, dziekan
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.
Wydział działa w obecnej formie od 1995 r.
Od 1998 r. jego siedziba znajduje się
w Zabrzu przy ul. Roosevelta. Kampus
stanowią wyremontowane budynki z nowoczesnymi salami dydaktycznymi i laboratoryjnymi, biblioteką oraz strefą studenta, pozwalającą na odpoczynek i rozrywkę
w czasie przerw. Wydział oferuje siedem
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Bioinżynieria jedyna w kraju

Zajęcia w pracowni druku 3D
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Fot. Igor Cieślicki

Logistyka najlepsza w Polsce

W Zabrzu działa uruchomiony przez
Politechnikę Śląską pierwszy, i jak do
tej pory jedyny, w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej. Od 2010 r. kształci
on specjalistów z takich dziedzin, jak informatyka medyczna, biomechatronika,
inżynieria biomateriałów czy wyrobów
medycznych oraz analiza i rejestracja sygnałów biologicznych.
– Nasz multidyscyplinarny kierunek łączy
w sobie kilka obszarów nauk inżynierskich.
Mamy bogatą sieć laboratoriów i profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich. Nasi
studenci i absolwenci przygotowani są do

Zabrze to kolebka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Utworzony w Rokitnicy
w 1948 r. Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym był do 1971 r.
jedynym wydziałem uczelni. Obecnie studenci kształcą się na tu na trzech kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym
oraz ratownictwie medycznym. Na wydziale można także podjąć studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w języku
angielskim (25 miejsc).
– W nowym roku akademickim przyszli lekarze i lekarze-dentyści zyskają możliwość
uczenia się w powstającym w Zabrzu Centrum Symulacji Medycznej. Jego otwarcie
planowane jest w 2018 roku. Będzie to już
drugie takie miejsce dedykowane studentom tych kierunków. Obecnie korzystają oni
z największego w Polsce Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej w Katowicach – mówi
Agata Kalafarska-Winkler, rzecznik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – Centra symulacji przypominają prawdziwe szpitale, gdzie studenci mogą udzielać pierwszej
pomocy, znieczulać, odbierać porody i przeprowadzać zabiegi. Dzięki nowej technologii
wszystko jest tak realistyczne, że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą na symulatorach. Centrum w Zabrzu zostanie dodatkowo wzbogacone o część stomatologiczną,
wyposażoną w 51 unitów stomatologicznych, co pozwoli na pełne wprowadzenie
metody symulacji medycznej do programu

kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym – dodaje Agata Kalafarska-Winkler.
Nowe oblicze zyskał budynek uczelni
w Rokitnicy, gdzie swoją siedzibę mają
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii oraz Katedra i Zakład Medycyny
i Epidemiologii Środowiskowej. Powstała
tam nowoczesna, kompleksowo zorganizowana baza naukowo-dydaktyczna,
doświadczalna i badawcza w zakresie mi-

krobiologii, immunologii i epidemiologii
dla studentów Wydziału.
– Obecnie realizowana jest przebudowa budynku głównego w Rokitnicy. Celem tej inwestycji jest stworzenie nowoczesnego ośrodka
dla rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie medycyny, stomatologii, biologii medycznej i zdrowia środowiskowego – podsumowuje Agata Kalafarska-Winkler.
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Fot. Igor Cieślicki

Kolebka uniwersytetu medycznego

Kampus Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta

Wyremontowany budynek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy placu Traugutta

Fot. Igor Cieślicki

realizacji multidyscyplinarnych projektów,
zarówno dla wspomagania diagnostyki i terapii medycznej oraz rehabilitacji i sportu,
jak również, co widzimy już teraz, a będzie
dynamicznie rozwijało się w niedalekiej przyszłości, projektów wsparcia opieki domowej,
pozaszpitalnej osób starszych i przewlekle
chorych oraz systemów dbających na co
dzień o zdrowy tryb życia – zwraca uwagę
dr inż. Paweł Kostka, prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Wydział ma swą siedzibę w kampusie
Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta.
Docelowo ma zostać ona rozbudowana
za sprawą projektu realizowanego przez
uczelnię wspólnie z firmą Philips. Zakłada on stworzenie Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny
i Sportu, czyli kompleksu nowoczesnych
laboratoriów, w których prowadzone
będą badania dotyczące innowacyjnych
technologii z zakresu inżynierii biomedycznej. – Przygotowujemy się także do
uruchomienia za rok nowej specjalności
w języku angielskim – zapowiada dr inż.
Paweł Kostka.

Fot. Politechnika Śląska

wokół nas

Siedziba Wydziału Inżynierii Biomedycznej
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Wyjątkową wystawę oglądać można w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego

Wernisaż wystawy odbył się 8 września

Do 29 października w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego oglądać można wystawę „Generał Charles de Gaulle na
Śląsku. W 50. rocznicę historycznej wizyty”. Ekspozycja obejmuje fotografie, publikacje prasowe oraz unikatowe materiały audiowizualne powstałe przy okazji
relacjonowania wyjątkowego wydarzenia.
– Skupiamy się na 9 września, czyli dniu,
kiedy generał Charles de Gaulle odwiedził Zabrze. Chcemy opowiedzieć o wizycie, ponieważ było to bardzo ciekawe
wydarzenie pod względem geopolitycznym. Stanowiło element dużej polityki,
interesujące zjawisko także pod względem społecznym. Rzadko kiedy przedstawiciele państw zachodnich bywali
wówczas w bloku wschodnim, w Polsce.
A już tym bardziej rzadko ludzie o takiej
legendzie, jak Charles de Gaulle, przywódca wolnych Francuzów. Ludzie naprawdę chcieli go zobaczyć. Chociażby
pod tym względem na pewno była to wizyta o zdecydowanie większym znaczeniu, niż czasami wizyty także ważnych
osobistości, jak na przykład przywódcy
Czechosłowacji czy Węgier. Ale to nie
miało takiego wydźwięku, nie było tej
mocy, tak jak w momencie, kiedy odwiedził Śląsk Charles de Gaulles – mówi Damian Halmer, kurator wystawy.
– To nasza chęć przypomnienia postaci,
która w czasie niezbyt dobrym dla Pol-
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ski była takim promykiem
nadziei, że wielki świat
jest gdzieś i że tylko trzeba czekać do momentu,
kiedy granice się otworzą, kiedy ta kurtyna
spuszczona między zachodem a wschodem Europy podniesie się i znowu będzie słonecznie
i kolorowo. Charles de
Gaulles był taką prawie
mitologizowaną postacią, witał się z zabrzanami, przechodził pół
metra od nich, mogli

go zobaczyć z bliska, prawdopodobnie
zobaczyć zmarszczki na jego twarzy, bo
przecież nie był to już młody człowiek,
to na pewno zostało w pamięci. Zresztą historii, legend i opowieści, gdzie de
Gaulle był, z kim się witał, co widział, jest
bardzo wiele. To dobrze, bo to znaczy, że
ta wizyta i ta postać wpłynęła na mieszkańców, na miasto – podkreśla Elżbieta
Dębowska, dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
– To postać, która bardzo mocno zapisała się w historii miasta, z którą bardzo pozytywnie mieszkańcy miasta się
utożsamiają. Bo to nie tylko prezydent
Francji, to jedna z najważniejszych postaci w historii najnowszej Europy. Bez
wątpienia jest to postać niezwykle szlachetna, dobra i bohaterska. Myślę, że to
jest jeden z tych prezydentów, którego
do dzisiaj Francuzi kochają najbardziej.
I chyba do dzisiaj najwięcej Francuzów
przyznaje się do tego, że ta polityka generała de Gaulle’a jest im bliska – mówi
wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. 

MM

Pamiątkowa tablica na ścianie

Domu Muzyki i Tańca

„Niech żyje Zabrze, najbardziej śląskie
ze wszystkich śląskich, a zarazem najbardziej
polskie ze wszystkich polskich miast”
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– Charles de Gaulle –

fot. Muzeum Miejskie

fot. UM Zabrze

W 50. rocznicę wizyty Charlesa de Gaulle’a

wokół nas
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik laureatką Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

fot. UM Zabrze

Za rozwój samorządności i troskę o śląskie rodziny

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik odbiera pamiątkową statuetkę z rąk arcybiskupa Wiktora Skworca

To najstarsze regionalne wyróżnienie w kraju. We wrześniu wręczone zostało już po raz 44. W gronie tegorocznych laureatów
Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia znaleźli się Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, zaangażowana w rozwój szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim Maria Dragon
oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Kapituła doceniła prezydent Zabrza
za zaangażowanie i inspirujący wkład
w rozwój samorządności lokalnej
oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed

dziesięcioma laty Metropolitalnego
Święta Rodziny. – To dla mnie, jako
Ślązaczki, wyjątkowa nagroda. Stanowi
podsumowanie działań, jakie podejmujemy z myślą o mieszkańcach miasta

i regionu – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Pamiątkowa statuetka trafiła także
do Marii Dragon, dyrektorki szkół
katolickich prowadzonych w Opolu
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich. Wyróżnienie przyznano
m.in. za troskę o wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości
chrześcijańskie i etos patriotyzmu.
Międzynarodowe Sanktuarium św.
Jadwigi w Trzebnicy – w 750. rocznicę
kanonizacji św. Jadwigi – nagrodzono za wytrwałość i rozwijanie jej kultu, integrującego katolików Dolnego
i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.
Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia
przyznawana jest przez Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
Przewodniczącym kapituły jest ks.
dr hab. Arkadiusz Wuwer. W kapitule zasiadają również prof. Franciszek
Marek, dr hab. Marek Rembierz oraz
Piotr Sutowicz. Nagrodę otrzymują
osoby i instytucje, które, kierując się
chrześcijańskimi wartościami, wniosły znaczący wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska. Wśród laureatów można wymienić abp. Alfonsa
Nossola, Wojciecha Kilara, prof. Jana
Miodka, prof. Mariana Zembalę, zespół „Śląsk”, Franciszka Pieczkę czy
Henryka Jana Botora.

GOR
Fot. Igor Cieślicki

Koncert inaugurujący jedną z edycji Metropolitalnego Święta Rodziny
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Wystawę niezwykłych zdjęć można oglądać przed Domem Muzyki i Tańca

Fotograficzna podróż przez kontynenty

Wernisaż wystawy był okazją do spotkania się z autorem zdjęć

trudne, w krajach, które uważamy za kraje biedy. Autor pokazuje, że również tam
życie może być piękne – uważa Janina
Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, która była gościem wernisażu.
– Takie są też moje doświadczenia z takich krajów, jak Sudan, Somalia, Irak czy

Wystawę można oglądać do 25 października
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obecnie Syria. Ludzie też mają tam swoje
radości i chcą się cieszyć życiem pomimo
tragedii, jakie ich spotykają – dodaje.
Autorem zdjęć jest francusko-szwajcarski fotografik Olivier Föllmi, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu
tzw. fotografii humanistycznej. Przez 20

Fot. Igor Cieślicki

Plenerowa wystawa fotograficzna „Ja
i Ty – W poszukiwaniu nowej solidarności” pokazuje różnorodność kulturową
świata. Ten polsko-francuski projekt jest
swego rodzaju zbiorowym portretem
ludzkości, przepełnionym emocjami
i refleksją, który opisuje bogactwo i różnorodność kultur i krajobrazów świata.
Projekt ma na celu wyeksponowanie
solidarności, jako wartości wspólnej dla
wszystkich ludzi. Ekspozycji towarzyszy
20 plansz tekstowych ze skarbnicy humanistycznego dziedzictwa ludzkości.
Znajdziemy tu myśli tak wybitnych postaci, jak papież Franciszek, Dalajlama,
Alfred Einstein czy Ryszard Kapuściński.
– Ta wystawa pokazuje przede wszystkim
piękno życia człowieka. Nawet tam, gdzie
nam wydaje się, że to życie jest bardzo

Fot. Igor Cieślicki

Wyjątkową wystawę podziwiać
można przed Domem Muzyki
i Tańca w Zabrzu. Osiemdziesiąt wielkoformatowych zdjęć
autorstwa wybitnego fotografika Oliviera Föllmi to niezwykła podróż przez wszystkie
kontynenty. Fotografie prezentowane będą do 25 października.

wokół nas

Fot. Olivier Föllmi

Fot. Olivier Föllmi

Fot. Olivier Föllmi

lat przemierzał on nieznane doliny Himalajów, a przez następne dwie dekady
fotografował mieszkańców wszystkich
kontynentów naszej planety, dokumentując bogactwo odwiecznych tradycji
ludzkości i poszukując mądrości zawartej w ustnych przekazach. Jest laureatem World Press Photo Contest oraz
wielu innych prestiżowych nagród. Jego
prace były wystawiane w galeriach na
całym świecie. Brytyjski dziennik „The
Times” uznał go za jednego z 15 najwybitniejszych fotografów XXI wieku.
– Lubię podróże, dzięki nim mogę być wolny i zachwycać się światem. Lubię fotografować, bo dzięki temu mogę spotykać się
z ludźmi bez uprzedzeń. Jestem fotografem
podróżnikiem, moim atelier jest świat, który przemierzam. Aby zrobić zdjęcia, często
chodzę godzinami, dążąc do zestrojenia się
z krajobrazem, potem godzinami czekam
na odpowiednie światło. Lubię te długie
wędrówki, oczekiwanie i nadzieję, że zdołam włączyć się do tej harmonii, która często mnie przerasta. W takiej nieziemskiej
chwili, kiedy spotykają się miejsce, światło
i człowiek, naciskam spust migawki, a wówczas ogarnia mnie głębokie uczucie miłości.
Mam wrażenie przenikania do istoty świata
– podkreśla Olivier Föllmi. – Jestem bardzo
wzruszony tym, że moje zdjęcia prezentowane są w Zabrzu. Znalazłem tu wielką gościnność. Są tu bardzo mocno zakorzenione
najważniejsze wartości – dodaje.
– Olivier Föllmi prezentuje poprzez otwartość do świata i drugiego człowieka
wielki optymizm – podkreśla Frederic
de Touchet, konsul generalny Francji.
– Ta przepiękna wystawa, która towarzyszyła Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie, ma tak wielki ładunek pozytywnej
energii, że trzeba koniecznie ją zobaczyć
– uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Kuratorami i organizatorami wystawy
są Sylvie i Krzysztof Derdaccy. – Szukaliśmy wybitnego autora humanistycznej
fotografii, który skupi się na człowieku.
Trudno było znaleźć kogoś, kto fotografował w różnych zakątkach świata. Olivier jest jednym z najlepszych przedstawicieli fotografii humanistycznej, który
wędruje po świecie, kocha świat i kocha
drugiego człowieka. Zwykł mawiać: mam
dobre zdjęcia, jeżeli mam dobre spotkanie z człowiekiem – podkreśla Sylvie
Derdacki. – Zabrze to miasto otwarte dla
sztuki i świata. Cieszę się bardzo, że zaangażowało się w to wydarzenie – dodaje
kurator wystawy, która prezentowana
będzie także m.in. w Nowym Jorku, Kijowie, Brukseli, Berlinie i Genewie.

GOR
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Na terenie Kąpieliska Leśnego odbył się kolejny „Piknik w rytmie firmy”

fot. Tomasz Jodłowski

Plenerowy sposób na promocję przedsiębiorczości

W tym roku piknik odbył się już po raz piąty

Hasło „Biznes i relaks” towarzyszyło kolejnej edycji „Pikniku
w rytmie firmy”, która 8 września odbyła się na Kąpielisku
Leśnym w Maciejowie. Imprezę zorganizowano już po raz
piąty. Jej ideą jest integracja przedsiębiorców, ułatwienie
nawiązania kontaktów biznesowych oraz promocja
lokalnych produktów.
– Myślę, że ten cel został osiągnięty – mówi
wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – Spowodowanie, że przedsiębiorcy mogą ze sobą rozmawiać nie tylko na
tej płaszczyźnie biznesowej, ale tutaj, podczas nieoficjalnych spotkań, jest niezwykle
istotne, bo to w przyszłości przełoży się na
relacje gospodarcze, które przyczyniają się
do rozwoju firm, a co za tym idzie, całego
miasta – dodaje.
Podczas pikniku prezentowały się m.in.
kluby fitness, trenerzy personalni, dietetycy, salony piękności i masażu, sklepy
sportowe oraz sklepy ze zdrową żywnością. Przygotowano także szereg atrakcji
dla najmłodszych, pokazy szkół tańca oraz
warsztaty robienia i zdobienia pierników.
– Zaprosiliśmy do współpracy firmy zabrzańskie, ale również z okolicznych miast.
Mamy panel doradczy, który doradzi
przedsiębiorcom jak pozyskać środki unijne, jak nawiązać współpracę międzynarodową – tłumaczy Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości. – Są firmy zaczynające
dopiero swoją działalność, które były u nas
na pikniku. Tutaj mieszkańcy i inni przedsiębiorcy je dostrzegli. To było dla nich
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bardzo dużą wartością – dodaje.
P o t w i e rd z a j ą
to uczestnicy
pikniku.
Ich
zdaniem, udział
w imprezie jest
bardzo
dobrą
formą promocji.

Aleksandra Zaczyńska z mamą i czworonożnym pupilem
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Fot. Tomasz Jodłowski
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– Jesteśmy firmą, która powstała niedawno.
Udział w tym pikniku traktujemy jako formę
zareklamowania się, zapoznania mieszkańców z naszą ofertą – mówi Aleksandra
Zaczyńska, właścicielka firmy Creative
21, która oferuje m.in. gadżety dla psów.
– Skąd taki pomysł? Wszystko zaczęło się
od naszego psa. Poszukiwałyśmy dla niego
trwałych akcesoriów i trudno nam było takie znaleźć. Postanowiłyśmy więc stworzyć
je same, a nasz pies został testerem psich
gadżetów – śmieje się pani Aleksandra.
– Piknik oceniam bardzo pozytywnie. Od
samego początku uczestniczymy w tym
wydarzeniu. To bardzo fajny pomysł. Wiele
firm, które tutaj się wystawiają, wymienia
się doświadczeniami, nawzajem korzysta
ze swoich usług – mówi Zbigniew Tucholski, właściciel restauracji Niezłe Ziółko.
– Liczymy na to, że zaszczepimy w młodym pokoleniu, które w przyszłości będzie
decydować o losach tego regionu, świadomość potrzeby edukacji technicznej,
która trochę podupadła. A wszyscy dobrze
wiemy, że bez tej edukacji nie uda się
iść w przyszłość, rozwijać techfot
.T
nologii, budować pewniej,
om
as
zJ
śmielej i wyżej – uśmiecha się Janusz Florysiak, współwłaściciel firmy Flojamo
(na zdjęciu obok),
która m.in. organizuje dla dzieci
kreatywne warsztaty z dziedziny
budownictwa. 
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fot. Igor Cieślicki

W parku im. Poległych Bohaterów spotkali się uczestnicy XIII Dnia Nauki

Dzień Nauki przyciągnął tłumy młodych ludzi

Wiedza na wyciągnięcie ręki
Były widowiskowe doświadczenia i niecodzienne pokazy. Prezentowały się szkoły, instytucje kultury i ośrodki naukowo-badawcze. W parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela
w Zabrzu odbyła się 15 września trzynasta już edycja Dnia Nauki.
Przyciągnęła kilkudziesięciu wystawców i tłumy zwiedzających.
cie, ale coś, co się przekłada na rzeczy,
które istnieją w rzeczywistości – zaznacza Jerzy Zalewski z FRK.
– To impreza, która jest bardzo potrzebna młodzieży, dzieciom, nauczycielom,
wychowawcom – zwraca uwaFot. Igor Cieślicki
gę Jan Sarna, dyrektor
FRK. – To jest element nie tylko
kształcenia,
ale i wychowania. Ta-

Skamieniałości zafascynowały najmłodszych

Stoisko FRK

Fot. Igor Cieślicki

– Młodzież jest bardzo zainteresowana.
Grono uczniów trafiło do nas właśnie
dzięki temu przedsięwzięciu – mówi
Aleksander Zeidler z Zabrzańskiego
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.
– To znakomita okazja, żeby się
zaprezentować – uważa Katarzyna Stahl z Instytutu
Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. – W ten
sposób każdy może
się dowiedzieć, że
istnieje coś takiego,
jak nasz instytut, że
wykonujemy badania wody, ścieków,
powietrza – dodaje.
Współorganizatorem
Dnia Nauki jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
Na jej stoisku można było zobaczyć, jak działa pompa wspomagania
serca i przyjrzeć się z bliska... sercu
świni. – To dla nas duże wyzwanie, by
zaprezentować skomplikowaną wiedzę
w prosty sposób. Dzień Nauki to fajna
sprawa, bo można dotknąć nauki i zobaczyć, że to nie tylko coś, co jest w zeszy-

kie rzeczy trzeba robić, i to robić na bieżąco – dodaje.
Odwiedzający stoiska mieli okazję
uczestniczyć w pokazach, eksperymentach i grach interaktywnych, które w ciekawy i innowacyjny sposób przybliżały świat nauki. – Pokazujemy w dużych
powiększeniach różne przedmioty. Wiele
osób ciekawi na przykład to, jak pod mikroskopem wyglądają włosy. Taka impreza
jest potrzebna, bo dzięki temu młodzi ludzie się rozwijają, pielęgnują w sobie ciekawość świata – uważa Oliwia Warmusz
z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu.
– W tej imprezie chodzi o to, by pokazać
młodym ludziom, jakie mają możliwości
i zachęcić ich do tego, by w przyszłości
chcieli zajmować się nie tylko samą nauką, ale także wdrożeniami, czyli przełożeniem konkretnych rozwiązań na praktyczne życie i biznes. To jest największe
wyzwanie polskiej gospodarki – podkreśla wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski. – Jestem przekonany, że
kiedy młodych ludzi bardzo zbliżymy do
świata nauki, kiedy pokażemy, jakiego
rodzaju mamy potencjał, to zachęcimy
ich do tego, by w przyszłości chcieli się
zaangażować w szeroko pojętą dziedzinę
nauki powiązanej z gospodarką – dodaje.
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Pokazy przygotowane przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
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Przedstawiciele Zabrza wzięli udział w Narodowym Kongresie Trzeźwości

Fot. UM Zabrze

Wskazywali drogi do abstynencji

Uczestnicy kongresu rozmawiali m.in. na temat wychowania w abstynencji młodego pokolenia

Od 21 do 23 września trwały w Warszawie obrady Narodowego Kongresu Trzeźwości. Ich uczestnikami byli również
przedstawiciele Zabrza – koordynator ds. uzależnień i przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Jan Szulik oraz ks. prałat Grzegorz Skop, proboszcz parafii św. Anny i diecezjalny duszpasterz trzeźwości.
Podczas kongresu mowa była m.in.
o tym, jak wychować młode pokolenie
w abstynencji oraz w jaki sposób zachęcić Polaków do tego, by nie nadużywali alkoholu. Poruszona została także
kwestia odpowiedzialności za trzeźwość w narodzie na różnych płaszczyznach – rodziny, Kościoła, państwa i samorządu.

– Rolą Kościoła jest profilaktyka zagrożeń
alkoholowych i pomoc tym, którzy są już
uwikłani w ów problem – podkreśla ks.
Grzegorz Skop. – Jako Kościół prowadzimy między innymi ośrodki terapeutyczne.
Przede wszystkim jednak rolą Kościoła
jest przekazanie idei trzeźwościowej naszym rodzinom. Nie ma bowiem lepszego
środowiska terapeutycznego, jak kocha-

Jubileusz Zespołu Abstynenckiego Nowe Życie

Muzyka daje szczególną energię
Dwudzieste urodziny Zespołu Abstynenckiego Nowe Życie
świętowano w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach.
Muzycy otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania za to,
że swoją muzyką wnoszą tak wiele radości w życie innych ludzi.
Zespół tworzą osoby wywodzące się ze
środowiska klubu abstynentów Nowe
Życie. Na repertuar grupy składają się
piosenki abstynenckie, znane przeboje
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muzyki rozrywkowej, a także komponowane przez zespół utwory.
– Wszystko zaczęło się od zlotu klubów AA
w Częstochowie. Wspólnie z moim przyja-
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jąca się rodzina. Jeśli ludzie w rodzinie
mają dla siebie czas, rozmawiają, a młody człowiek może podzielić się radościami i trudnościami, kiedy czuje, że jest akceptowany, to nie będzie szukał środków
zastępczych w formie używki, by podnieść
swoją samoocenę – dodaje kapłan.
– Współczesna profilaktyka idzie bardziej
w kierunku pokazywania dobra, niż piętnowania zła, bo dobra jest zdecydowanie
więcej – zwraca uwagę Jan Szulik. – Podczas tego spotkania mowa była również
o danych statystycznych, z których wynika, że w Polsce ilość wypijanego czystego
alkoholu jest bardzo wysoka. Niewiele
mniej piją Francuzi i Niemcy, ale Polacy
przodują w upijaniu się. Zdecydowaną
większość alkoholu wypija węższa grupa
ludzi uzależnionych lub pozostających
w grupie ryzyka. A przecież za czyjeś zdrowie nie trzeba od razu wypijać całej butelki, wystarczy symboliczny toast. Ten kongres wypromował też narodowy program
trzeźwości. Wszyscy uczestnicy kongresu
dostali zadanie domowe do odrobienia,
by pochylić się nad projektem tego narodowego programu trzeźwości. Cieszę się,
że zostałem zaproszony jako samorządowiec ze Śląska i miałem zaszczyt brać
udział w panelu dyskusyjnym na temat
roli samorządu w rozwiązywaniu problemów trzeźwościowych – dodaje.
W kongresie uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i samorządu, specjaliści ds. wychowania
w trzeźwości, lekarze.

MM

cielem Norbertem doszliśmy do wniosku,
że fajnie by było coś w klubie stworzyć. Namówiliśmy do tego pomysłu kolegę z Gliwic, który grał na gitarze. Potem wszystko
się jakoś potoczyło, zaczęli przychodzić
inny muzycy i powstał zespół – wspomina
Ewa Dudek z zespołu Nowe Życie.
Zespół ma na koncie liczne występy
oraz wydane dwie płyty. – Znany jest
w całym kraju. Muzyka daje życie i szczególną energię. 20-lecie istnienia to ważny jubileusz, bo znaczy, że pałeczka jest
dobrze przekazywana. To wielkie święto
dla wszystkich abstynentów – podkreśla
Kazimierz Speczyk, znany propagator
trzeźwości.

MM

wokół nas
Ruszyła przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu

– Cieszymy się, że na terenie naszego miasta wciąż podejmowane są nowe działania
proekologiczne, które są dla nas priorytetem. Dziękuję za determinację i pozyskanie
środków na ten jakże ważny dla naszych
mieszkańców cel – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Oczyszczalnia przy ul. Leśnej w Mikulczycach została oddana do eksploatacji
w 1989 r. Jest jedną z dwóch działająTe obiekty zostaną przebudowane:
– pompownia ścieków i odcieków
– budynek krat i stacja zlewna
– reaktor biologiczny
– zbiorniki retencyjne
– stacja odwadniania i higienizacji osadu
Te obiekty zostaną rozebrane:
– piaskownik i koryto pomiarowe
– część reaktorów biologicznych
– komory osadu czynnego
– pompownia wody technologicznej
– poletka osadowe
Takie nowe obiekty zostaną zbudowane:
– piaskownik i koryto pomiarowe
– stacja odbioru i separacji piasku
– zadaszenie węzła załadunku
i higienizacji osadu
– prekrata koszowa
– komory tlenowej stabilizacji osadu
– biofiltry i pompownia wody
technologicznej
Ta infrastruktura zostanie
dostosowana do nowych obiektów:
– rurociągi
– sieci kablowe
– kanalizacja kablowa
– drogi i place manewrowe
– ogrodzenie terenu i zieleń

Takie są liczby:

Przebudowę rozpoczęło symboliczne wbicie łopaty

cych w Zabrzu. Trafia tu 12–13 procent
powstających w mieście ścieków. W latach 2001–2003 oczyszczalnia została
zmodernizowana. Wykonane wówczas
prace zostały docenione przez jury ogólnopolskiego konkursu, które przyznało
zabrzańskiemu obiektowi tytuł „Modernizacji Roku 2003” w kategorii „Obiekty
Ochrony Wód”. Zaplanowane obecnie
prace będą prowadzone w celu dostosowania jakości ścieków oczyszczanych
do standardów określonych w obowiązującej w Unii Europejskiej dyrektywie
ściekowej i zaostrzonych przepisach krajowych.
Wartość projektu, obejmującego modernizację oczyszczalni i zakup nowoczesnego samochodu do wywozu nieczystości płynnych, to ponad 36 mln zł.
Unijne dofinansowanie to 17,3 mln zł.
– Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się
ponad trzy lata. Teraz rozpoczynamy jej
realizację – mówi Piotr Niemiec, prezes
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Ekologia i nowoczesność to nasz obowiązek. Musimy dbać
o to, by spełniać wszystkie przepisy, które
są ciągle modyfikowane – dodaje.
Oczyszczalnia nie wymaga kompleksowej przebudowy. Modernizacji zostaną
poddane urządzenia, które nie sprawdziły się w dotychczasowej eksploatacji
lub nie spełniają wymagań najnowszych
przepisów. W ramach kontraktu część
obiektów zostanie przebudowana, powstaną również nowe instalacje. Modernizacją oczyszczalni zajęła się wyłoniona w wyniku przetargu firma AWBUD

36,7 mln zł

to planowany koszt
realizacji projektu

17,3 mln zł

to wysokość dofinansowania
pozyskanego przez ZPWiK
z unijnego Funduszu
Spójności

z Ogrodzieńca. Prace potrwają dwa lata.
Będą prowadzone bez wyłączania obiektu z eksploatacji.
– W ostatnich latach realizowaliśmy zadania dla Bytomia, Gliwic, Piekar Śląskich.
Mamy zatem doświadczenie i jesteśmy
dobrze przygotowani do realizacji najtrudniejszych technicznie robót – zapewnia Michał Wuczyński, prezes zarządu AWBUD.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Ponad 17 milionów złotych
unijnej dotacji pozyskało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji na
przebudowę
oczyszczalni
ścieków w Mikulczycach. We
wrześniu ruszyły prace związane z modernizacją obiektu. Ich podstawowym celem
jest dostosowanie go do zaostrzonych standardów w zakresie oczyszczania ścieków.

Fot. Igor Cieślicki

Ważny krok w stronę ekologii

W obiekcie trwają już pierwsze prace
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fot. UM Zabrze

Poznaliśmy laureatów kolejnej edycji konkursu „Zielone Zabrze”

Laureaci jednej z kategorii

Dbają, by nasze miasto było coraz ładniejsze

fot. UM Zabrze

Wśród nagrodzonych znalazło się m.in.
Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, prowadzone przez Zabrzańskie
Towarzystwo Rodziców, Opiekunów
i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, które już po raz trzeci zajęło pierwsze miejsce w kategorii zieleniec przed zakładem pracy. – Bardzo się cieszymy, że już
kolejny raz udało nam się wygrać. Ta nagroda jest przede wszystkim dla naszych
wychowanków – podkreśla Małgorzata
Dyl, która odbierała wyróżnienie.
W Centrum już od kilku lat prowadzone są zajęcia z hortiterapii. Polega ona
na wykorzystywaniu roślin, ogrodu
i działań związanych z jego utrzymaniem w pracy z pacjentami. – Te zajęcia

Działkowcom nie brakuje kreatywności
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sprawiają, że dzieci są bardziej radosne
i szczęśliwe. Dla niektórych z nich to pomoc w uzyskaniu w przyszłości pracy –
zwraca uwagę Małgorzata Dyl.
Jury oceniało m.in. kompozycję i dobór
gatunkowy roślin. Wyłonienie laureatów nie było łatwe, ponieważ uczestnicy konkursu po raz kolejny włożyli
dużo pracy w to, by ich otoczenie było
estetyczne i zielone. – W ostatnich latach
sporo dzieje się w tej dziedzinie. Zieleń
na terenie miasta jest coraz ładniejsza.
Powstało wiele wspólnot, które dbają
o tereny zielone, dobierają gatunki i szatę roślinną tak, że jest na co popatrzeć.
Często jest to przykład do naśladowania
dla innych – podkreśla Tadeusz Nocoń
z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Największą trudność sprawiło
wyłonienie najlepszych ogrodów działkowych. Działkowcy stanowią na terenie naszego miasta dużą rzeszę. Wkładają serce
i dbają o to, by w ich ogrodach rosły nie
tylko warzywa. Dobór małej architektury
jest tutaj godny naśladowania. Wzajemna
konkurencja sprawia, że działkowcy starają się o to, by były to piękne wizytówki
ich ogrodów. Jeśli chodzi o balkony, to
w tym roku była niewielka konkurencja.
Większa była z kolei w ogrodach przydomowych. Również godne naśladowania są
zieleńce przed zakładami pracy. Tam czę-
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sto sami pracownicy wkładają wiele trudu
w to, żeby tę zieleń we właściwy sposób
utrzymać. Zieleńce na osiedlach mieszkaniowych to też osobna kategoria. Tu też
widać dużą poprawę i zaangażowanie –
dodaje Tadeusz Nocoń.
– Bardzo nas cieszy, że tak wiele osób
w Zabrzu kocha kwiaty i rośliny, bo to nie
tylko chodzi o ogrody działkowe, ale również o przydomowe zieleńce i balkony. To
niezwykle ważne, żebyśmy wspólnie dbali o to, jak nasze miasto wygląda. Dzięki
temu, że coraz więcej osób stara się upiększać swoją najbliższą okolicę, to też całe

fot. UM Zabrze

Przez cały rok dbają, żeby ich balkony, ogródki działkowe czy
osiedlowe zieleńce wyróżniały się na tle innych. Teraz zostali za
to docenieni. Podczas zorganizowanej 22 września uroczystości
poznaliśmy laureatów kolejnej edycji konkursu „Zielone Zabrze”.

Jeden z miejskich zieleńców

miasto staje się ładniejsze. Dlatego dziś
chcemy tych wszystkich ludzi nagrodzić
i wyróżnić oraz pokazać jako wzór. Być
może dzięki tej akcji jeszcze więcej osób
będzie się starało nasze miasto w ten sposób upiększać – zaznacza wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski.
Konkurs „Zielone Zabrze” organizowany jest przez Urząd Miejski od 1996 r.

MM
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Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Mirosław Korandy z synem Sławomirem

Z branżą motoryzacyjną związany był już od najmłodszych lat.
Skończył technikum samochodowe, kierował działami transportu w dużych przedsiębiorstwach. Wciąż marzył jednak
o własnej firmie. To marzenie udało się zrealizować na początku lat 90. Mirosław Korandy otworzył wówczas w Zabrzu
własny warsztat samochodowy.

Fot. Jerzy Przybysz

– Na początku był zwykły grunt. Wydzierżawiliśmy go od gminy w 1988 roku w trzy
osoby chcące stworzyć coś swojego. Trochę
te procedury wtedy trwały, ale potem już
budowaliśmy te nasze biznesy niemal w tym
samym czasie. Ja warsztat samochodowy,
sąsiad mały punkt wymiany oleju i smarowania, a trzeci z nas niewielką myjnię ręczną. I tak to się zaczęło. Aż strach pomyśleć,
że minęło ponad ćwierć wieku – uśmiecha
się Mirosław Korandy.

Jedno ze stanowisk w warsztacie

W pierwszych latach działalności na
warsztat składał się jeden kanał dla samochodów, zaplecze socjalne i magazyn.
Pan Mirosław przyjął do pomocy jednego

pracownika, potem kolejnych i szybko
doszedł do wniosku, że warsztat trzeba
rozbudować. Działo się to stopniowo, bez
kredytów, pożyczek. Po trzech latach pojawiły się dwa kolejne stanowiska, w tym
jedno z podnośnikiem. Dobudowano kolejne pomieszczenia, gdzie m.in. przygotowano miejsce do obsługi klimatyzacji
samochodowych. Panu Mirosławowi udało się na swoim terenie także zamieszkać.
Prawie 160-metrowe komfortowe lokum
znajduje się częściowo nad warsztatem.
Zakład pana Mirosława zajmuje się dziś
kompleksową obsługą samochodów różnych marek pod względem mechaniki
i elektroniki. Wykonuje diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji, naprawy
powypadkowe i instalacji elektrycznych.
Nie ma tylko lakiernictwa. Jak podkreśla
właściciel firmy, przy usuwaniu awarii
w aucie nie może być pośpiechu.
– To nie serwis opon, gdzie przerabia się
kilkadziesiąt aut w ciągu dnia. Tu musi być
rzetelna obsługa pod okiem wykwalifikowanych mechaników. Mam ich teraz pięciu
i jednego ucznia – wylicza Mirosław Korandy. – Jako były nauczyciel w technikum
samochodowym zawsze miałem dobry

kontakt z młodzieżą. Szkoda, że tak zaniedbano szkoły zawodowe w ostatnich latach,
ale może się to teraz trochę zmieni. Moi
wychowankowie zawodu zajmowali dobre
miejsca na olimpiadach branżowych, wielu pokończyło studia – dodaje zabrzański
przedsiębiorca, który od 1990 r. należy do
Cechu Małej i Średniej Przedsiębiorczości
oraz Pracodawców w Zabrzu.
Pan Mirosław ma już swoich następców.
Są nimi dwaj synowie: Sławomir i Michał.
Pierwszy z nich, inżynier elektronik, już
dużo czasu spędza w warsztacie i pomaga w bieżącym jego funkcjonowaniu,
szczególnie w diagnostyce usterek. – Bieżąca działalność nie zwalnia nas z myślenia
o przyszłości. Tej bliższej i dalszej. A to moim
zdaniem rozwijający się szybko rynek aut
hybrydowych. Dlatego trzeba z pewnym
wyprzedzeniem zastanowić się nad uruchomieniem stanowisk diagnostycznych
dla tego typu pojazdów i zakupem odpowiednich urządzeń. Poza tym uważam, że
powinniśmy szerzej zająć się obsługą samochodów ze skrzynią automatyczną, bo
to też przyszłość motoryzacji – podkreśla
Sławomir Korandy.
W firmie powoli następuje pokoleniowa zmiana warty. Pan Mirosław zatem
może coraz częściej oddawać się swoim
zainteresowaniom pozazawodowym. Na
pierwszym miejscu jest oczywiście rodzina, wnuki. Chętnie też podróżuje, najlepiej
w góry. Lubi mieć bliski kontakt z przyrodą. Znajduje też czas, by czytać jak najwięcej tekstów traktujących o geografii. Ale
najlepsza jest zawsze ucieczka w plener.

WG

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Z motoryzacją od najmłodszych lat

Właściciel przed swoim serwisem
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lekcja historii
O początkach jednej z najbardziej znanych aren sportowych na Śląsku
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Pięć orkiestr i ponad sto pocztów sztandarowych wzięło udział
w poświęceniu stadionu przy obecnej ul. Roosevelta. Uroczystość odbyła się 2 września 1934 r. Jej sportową część stanowiły 56. zawody Turnvereinów (towarzystw gimnastycznych)
okręgu Bytom-Gliwice-Zabrze.
Uroczystego poświęcenia stadionu
dokonał gauleiter NSDAP i nadprezydent Śląska Helmuth Brückner. Na
pierwszy mecz piłkarski rozegrany na
nowym obiekcie przyszło zabrzanom
czekać jeszcze ponad dwa miesiące.
We wrześniu 1933 r. odbyła się „Erste
Winterhilfsaktion gegen Hunger und
Kälte” (pierwsza zbiórka zimowa przeciwko głodowi i zimnu). Od tej pory
„Winterhilfswerk” określana skrótem
WHW odbywała się każdego roku. 21
listopada 1934 r. w Bytomiu, Gliwicach,
Zabrzu i Raciborzu odbyły się mecze,
z których dochód przeznaczono na
pomoc zimową. W Zabrzu reprezentacja miasta składająca się z zawodników S.V. Deichsel Hindenburg 09
(Warmbrunn, Hipper, Luchs, Wallus,
Raschzyk, Galussek, Baron, Goczok
i Landeck) oraz Preußen 1910 Hindenburg
(Ulrich, Klemenz) pokonała reprezentację Raciborza 2:1. Bramki dla
zabrzan strzelili Hans
Baron w 18. i Galussek
w 38. minucie. Na nowy
stadion przybyło jedynie ok. 1800 widzów, co
i tak było najlepszym
wynikiem we wszystkich
czterech miastach. Zebrano 186 marek. W meczu, który odbył się tego
samego dnia w Raciborzu, gospodarze pokonali reprezentację Zabrza
(również składającą się z zawodników
klubów Deichsel i Preußen) 5:1.
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z Vorwärts Rasensport Gleiwitz, Jaskolla
z Spvg. Beuthen, Schwieder z VfB Breslau i Drobny z Ratibor 03 (Racibórz).
Ich przeciwnikami byli Andrzejewski
z Pogoni Nowy Bytom, Michalski, Stefan
i Piec I z Naprzodu Lipiny, Waluś ze Śląska Świętochłowice oraz Nowakowski,

Drużyna Śląska niemie

ckiego

Badura, Giemsa, Peterek, Wilimowski
i Włodarz z Ruchu Hajduki Wielkie. Mecz
zakończył się remisem 3:3 (1:1), a moknący w deszczu kibice zobaczyli bramki
w wykonaniu Jaskolli i Drobnego (dla
Śląska) oraz Wilimowskiego (wszystkie
trzy) dla Górnego Śląska. Tytuł relacji
zamieszczonej w gliwickim
„Der Oberschlesische Wanderer” – „Schlesien besser als
erwartet” sugeruje, że wynik
był lepszy niż oczekiwano.
Miesiąc później, 22 kwietnia,
swój pierwszy mecz na nowym stadionie rozegrał będący w tym czasie w kryzysie
Preußen 1910 Hindenburg.
Jego rywalem była drużyna
Blauweiß Berlin, a 3 tys. wiNa murawie spotkały się reprezentacje
dzów obejrzało spotkanie
niemieckiego Śląska i polskiego Górnego Śląska
zakończone porażką zabrzan
0:3. Z kolei 2 czerwca 1935 r.
z Deichsla. Poza nimi wystąpili Kurpa- mecz drugiej rundy głównej o puchar
nek, Motzek i Przibilla z Beuthen 09 Deutscher Fußball Bund obejrzało ok.
(Bytom), Woydt z Breslau 02 (Wrocław), 4,5–5 tys. widzów. Deichsel Hindenburg
Hillaz VfB Gleiwitz (Gliwice), Wydra przegrał z Dresdner S.C. 0:1.

Około 8 tys. kibiców obejrzało pierwszy w Zabrzu mecz międzynarodowy,
w którym 24 marca 1935 r. spotkały
się reprezentacje niemieckiego Śląska i polskiego Górnego Śląska. W tej
pierwszej drużynie zagrali dwaj zabrzanie: Michatsch z Preußen i Baron
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lekcja historii
Latem 1935 r. wybudowano planowa- w grupie i odpadł z dalszych rozgrywek.
ną już wcześniej trybunę z dwoma ty- Przez dwa dni, 19 i 20 czerwca 1937 r.,
siącami miejsc siedzących, którą kibi- na różnych boiskach, w salach gimnace mogli wypróbować nietypowo, bo stycznych, na kąpielisku oraz na stadiow drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, nie, boiskach bocznych i sąsiadujących
25 grudnia 1935 r. na murawie, zamie- z nim łąkach ludowych odbyły się zanionej w wyniku nagłej odwilży w błoto, wody w ramach „Fest der Leibesübunspotkały się młodzieżowe reprezentacje gen”. Na stadionie przy ul. Roosevelta
Górnego i Środkowego Śląska. W druży- rozegrano w sobotę część meczów
nie Górnego Śląska zagrali trzej zabrza- turnieju piłkarskiego, zawody lekkonie: Hulla i Dubatz z Preußen oraz Ba- atletyczne, finał turnieju hokejowego,
ron z Deichsla, a także sześciu gliwiczan finały turnieju bokserskiego, finał rozi dwóch raciborzan. Mecz zakończył się grywek piłki nożnej w ramach „Gauligi”.
wynikiem 5:2 (3:1) dla Górnego Śląska, W niedzielę ćwiczyli nań gimnastycy
i gimnastyczki, odbył się również mecz
a obejrzało go blisko 2 tys. widzów.
W 1936 r. gliwicki klub Vorwärts-Rase- piłki nożnej reprezentacji okręgów posport został mistrzem niemieckiej części łudniowozachodniego Niemiec (Gau
Śląska (Gauliga Schlesien) i awansował Südwest) i śląskiego (Gau Schlesien).
do rozgrywek o mistrzostwo Niemiec. Goście wygrali 4:2 (2:0), a w drużynie
Wraz z mistrzem Pomorza Viktoria gospodarzy nie wystąpił żaden zawodStolp (Słupsk), Eimsbüttel Hamburg nik z klubów zabrzańskich.
i Werder Brema znalazł
się w II grupie tych rozgrywek. Jeden z meczów
grupowych gliwiczanie
rozegrali na stadionie
w Zabrzu. Odbył się on
26 kwietnia 1936 r., a 11
tys. kibiców obejrzało
zwycięstwo gliwiczan 5:0
(3:0). Przy tej okazji poznaliśmy sposób, w jaki
funkcjonowały stadio24 marca 1935 r. na stadionie rozeg
nowe kasy. Bilety na
rano
pierwszy mecz międzynarodowy
miejsca stojące można
było kupić jedynie w kasie przy wejściu wschodnim przy obecnej ul. ks. Damrota. Miej- 19 czerwca 1938 r. na stadionie miejskim
sca siedzące i na trybunie sprzedawały po raz drugi wystąpił zabrzański klub
kasy przy wejściach głównych przy uli- Preußen 1910 Hindenburg. W meczu tocach Roosevelta i Chłopskiej. Niepełno- warzyskim zmierzył się z drużyną Branletni i młodzież poniżej 16. roku życia denburger S.C. 05. Pojedynek zakończył
bilety kupowali w dwóch kasach przy się remisem 1:1 (1:1), na trybunach zaul. Roosevelta i dwóch kasach od stro- siadło nie mniej niż 5 tys. widzów.
ny ul. Chłopskiej. Vorwärts-Rasensport Około 30 tys. widzów obejrzało mecz
Gleiwitz zajął pierwsze miejsce w gru- w ramach „Reichsbundpokal” (Pupie, ale przegrał w półfinale i ostatecz- char Regionów Rzeszy Niemieckiej),
w którym zmierzyły się drużyny Śląska
nie zajął czwarte miejsce.
(Schlesien) i Marchii Wschodniej (OstW 1937 roku Zabrze znowu gościło klu- mark). Ta druga drużyna była tak naby walczące o mistrzostwo Niemiec. prawdę reprezentacją Austrii (w tym
Tym razem w I grupie znalazły się Beu- czasie już nieistniejącej jako samodzielthen 09 (Bytom) jako mistrz Śląska, ne państwo), ale do Zabrza przyjechała
Hamburger SV, BC Hertha Chemnitz bez kilku podstawowych zawodników.
i Hindenburg Allenstein (Olsztyn) jako Mecz zakończył się sensacyjnym zwymistrz Prus Wschodnich. 18 kwietnia cięstwem Ślązaków 4:1 (2:1). W ich druspotkały się Beuthen 09 i Hindenburg żynie znalazło się dwóch zawodników
Allenstein, a kibicowało im ok. 6 tys. z terenu obecnego Zabrza: Adolf Obwidzów. Mecz zakończył się remisem stoj z Preußen 1910 Hindenburg (z jego
2:2, a bytomianie nie wykorzystali podań padła pierwsza i trzecia bramka)
szansy na wygraną, mimo że prowa- oraz Hubert Renk ze Sportfreunde 20
dzili do siedemdziesiątej minuty 2:0. Klausberg (zdobywca drugiej bramki).
Klub z Bytomia zajął ostatnie miejsce Reprezentacja Śląska dotarła ostatecz-

nie do finału tych rozgrywek i 5 marca
w Dreźnie pokonała reprezentację Bawarii 2:1. Tym razem w składzie zdobywców pucharu znalazł się jedynie
Hubert Renk.
Również w czasie II wojny światowej na
stadionie w Zabrzu odbywały się mecze
piłkarskie. 28 września 1941 r. Preußen 1910 Hindenburg rozegrał tu swój
drugi, a zarazem jedyny, mecz ligowy.
Mecz z Germanią Königshütte (Chorzów) zakończył się przegraną zabrzan
2:4. Najwięcej bramek padło w Zabrzu
13 września 1942 r., kiedy to drużyna
narodowa Niemiec, przygotowująca się
do meczu ze Szwecją, rozgromiła reprezentację Górnego Śląska 14:1 (3:1).
Nie tylko piłkarze gościli na zabrzańskim stadionie. 15 sierpnia 1943 r. odbyło się tu drugie już spotkanie reprezentacji Górnego Śląska
i Generalnego Gubernatorstwa. W zawodach
lekkoatletycznych
kobiet wygrały Górnoślązaczki, zaś wśród mężczyzn reprezentacja GG.
Wysoką przegraną reprezentacji Górnego Śląska 2:7 (2:4) zakończył się
mecz piłki nożnej. Ponadto rywalizowali piłkarze
i piłkarki ręczne, pływacy
i pływaczki, skoczkowie
do wody, piłkarze wodni
oraz tenisiści i tenisistki
stołowe. Całość zawodów zakończyła
się remisem 8:8.
Ostatnie ważne mecze rozegrano w Zabrzu wczesną wiosną 1944 r. Na koniec
sezonu 1943/44 ligi „Gau Oberschlesien”
(Okręg Górny Śląsk) trzy drużyny: Bismarckhütter SV 1899 (Chorzów-Batory),
TuS Lipine (Lipiny) i Germania Königshütte zdobyły taką samą liczbę punktów
i mistrzem powinna zostać drużyna z Lipin, która miała najlepszy bilans bramkowy. Tymczasem podjęto decyzję o rozegraniu dodatkowych meczów pomiędzy
tymi trzema drużynami. Dwa z nich rozegrano w Zabrzu. 26 marca 8 tys. widzów
obejrzało przegraną Bismarckhütter SV
1899 z TuS Lipine 1:4. Decydujący o mistrzostwie mecz rozegrano 2 kwietnia,
a według różnych gazet na widowni zasiadło od 15 do 20 tys. kibiców. TuS Lipine przegrał z Germanią Königshütte 1:2
i mistrzem Górnego Śląska w sezonie
1943/44 zostali chorzowianie.
Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu
Zdjęcia: „Der Oberschlesische Wanderer” / Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Około 25 tysięcy osób odwiedziło magiczny świat przy Domu Muzyki i Tańcafot. Jerzy Przybysz

Był niezwykły spektakl z bajkowymi postaciami, magiczna dżungla, baseny pełne kolorowych
piłeczek, karuzele i mnóstwo innych atrakcji dla najmłodszych. Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
już po raz trzeci zamienił się w Krainę Kinder Niespodzianki. W pierwszy weekend września
odwiedziło ją ponad 20 tysięcy gości. Zobaczcie, jak się bawili...

Fot. Igor Cieślicki
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sport

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Nasi szczypiorniści zaczęli sezon od zwycięstw w czterech kolejnych meczach

Mocne wejście w rozgrywki
Takiego rozpoczęcia sezonu zabrzańscy szczypiorniści nie
zanotowali od lat. Po wygranej w Szczecinie z miejscową Pogonią piłkarze ręczni Górnika zostali liderem ligi. Tego samego dnia, również po pokonaniu szczecińskiej drużyny, na
pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy awansowali piłkarze
nożni Górnika. To pierwsza taka sytuacja od 30 lat!
to wynik udanego meczu w Szczecinie. W klasyfikacji strzelców na drugim miejscu ulokował się Kacper
Adamski (KPR Legionowo) z wynikiem
28 bramek, a na trzecim miejscu Mateusz Wróbel (Wybrzeże Gdańsk, 25
trafień). Drugi najskuteczniejszy zawodnik minionych rozgrywek, Marek
Daćko, aktualnie zajmuje 12. miejsce
z wynikiem 19 bramek. W pierwszej
trzydziestce można również znaleźć
Iso Sluijtersa (16 trafień).

Rozgrywany w hali Pogoń mecz z Chrobrym Głogów był okazją do złożenia
podziękowań i pożegnania kończących
karierę Adriana Niedośpiała i Sebastiana Kickiego. – Zostałem tu bardzo dobrze przyjęty. Zawsze była superatmosfera, superkibice, bardzo pomocni ludzie.
Dlatego zostaję w Zabrzu – podkreśla
Adrian Niedośpiał. – Cieszę się, że udało
mi się coś wnieść do drużyny, a nie tylko
siedzieć na ławce – dodaje.
– Trochę dziwnie się czuję, nie będąc na
parkiecie – przyznaje Sebastian Kicki.
– Spędziłem tu dużo czasu i na pewno
będę wspierał chłopaków. Cieszę się, że
przez tyle lat udało mi się grać na wysokim poziomie. Super, że mogłem spędzić
prawie całą karierę w Zabrzu – dodaje.
Życzymy powodzenia u progu nowego
etapu w życiu. A za naszych szczypiornistów trzymamy mocno kciuki!

GOR

Fot. Jerzy Przybysz

Zwycięstwo w Szczecinie było czwartą
wygraną Górnika w czterech rozegranych meczach. Podopieczni czeskiego
trenera Radislava Trtika zdemolowali
wręcz gospodarzy, rzucając o dziesięć
bramek więcej. NMC Górnik Zabrze
nie tylko trzyma się czołówki tabeli,
ale również ma w swoich szeregach
najskuteczniejszego strzelca. Jest nim
kapitan zespołu Bartłomiej Tomczak.
W czterech meczach nasz skrzydłowy
zdobył 31 bramek, z czego 10 trafień

Z parkietem pożegnali się
Adrian Niedośpiał i Sebastian Kicki

Czeski szkoleniowiec Rastislav Trtik ze swoimi podopiecznymi
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Podziękowania za grę od kibiców

Fot. Jerzy Przybysz

Nasi szczypiorniści wkładają do gry całe serce

sport

Na efekty pracuje cały zespół

Rozmowa z Marcinem
Broszem, trenerem
Górnika Zabrze
Górnik jesienią zachwyca. Nie tylko wynikami, ale także stylem. Co do tej pory
przyniosło Panu największą satysfakcję?
To, co dzieje się wokół Górnika. Mówimy
głównie o grze, ale zmienił się również
wizerunek klubu. Dla nas jest bardzo
ważne, jak jesteśmy postrzegani na ulicach, w sklepach, w rozmowach kibiców.
Ten sygnał jest dziś bardzo pozytywny.
Widzimy akceptację tego, co robimy
w Górniku. Tutaj, na Śląsku, dostrzegaliśmy te zmiany na lepsze już wcześniej,
teraz zaczęto je dostrzegać w pozostałej
części kraju. To miłe, bo pokazuje, że wykonaliśmy sporo dobrej pracy. Piłkarze
też to doceniają, a to zawsze mobilizuje
i nakręca. Ale bez gorących głów. Jeszcze
niczego nie osiągnęliśmy. Nie jesteśmy
nawet w połowie rozgrywek.
Największe zaskoczenie?
Liczba goli, które strzelamy, ale też liczba sytuacji, które stwarzamy. W każdym
meczu jest ich naprawdę sporo. Cieszy
powtarzalność, kiedy wykonujemy stałe
fragmenty gry. Człowiek zawsze wierzy
w sens wykonanej pracy, ale przecież
nie zawsze znajduje to takie przełożenie na mecz, jakbyśmy tego oczekiwali. Tymczasem, patrząc na pomeczowe
statystyki, widać jak na dłoni, że stwarzamy okazji bez liku. Brakuje nam
może trochę sytuacji na osiemnastym,
dwudziestym metrze, ale widząc liczbę
wygranych pojedynków w bocznych
sektorach, nie możemy narzekać. Od
razu powiem jednak o problemie. Tracimy za dużo bramek.

Z Górnika na jesienne zgrupowania
reprezentacji poszczególnych kategorii wiekowych pojechało aż sześciu
piłkarzy.
Tego nie było od lat. Oczywiście, każdy
trener klubowy chciałby mieć do dyspozycji na zajęciach wszystkich piłkarzy,
ale powołanie na kadrę to coś wyjątkowego. Bardzo się cieszę, że trenerzy kadry sięgnęli po naszych piłkarzy, a wierzę, że będą w swoich rocznikach
odgrywać znaczące role. Dla klubu jest
to nobilitacja i pokazanie, że się rozwijamy. I mam nadzieję, że to nie koniec.
Trudno nie zapytać o fenomen Igora
Angulo…
Igor jest najlepszym przykładem na
to, że metryka jest drugorzędna, jeżeli mamy do czynienia ze sportowcem
chcącym się uczyć, rozwijać, ciągle głodnym sukcesów. W wieku 33 lat przeżywa
najlepszy okres swojej przygody z piłką
i jest doskonałym przykładem dla młodych. W I lidze mówiłem wiele razy, że
nasza młodzież ma tę przewagę nad
rówieśnikami z innych klubów, że każdego dnia może trenować i podpatrywać
Igora. Nic tak nie rozwija, jak codzienna
praca z lepszymi od siebie, którzy jeszcze
sami dają przykład, że chcą się rozwijać.
A bramki? On to po prostu potrafi. A że
jest świetnie przygotowany motorycznie, to zyskuje dodatkowy atut. Ale są
mecze, kiedy jest dokładnie odwrotnie.
Igor przecież też nie strzelał wiecznie,
ale kiedy on nie trafiał na początku wiosny, gole strzelał Łukasz Wolsztyński.
Nasza w tym głowa, żeby w momencie,
gdyby Igor się jednak „zaciął”, nie odbiło
się to na skuteczności drużyny.
Łukasz ze skrzydłowego przeszedł na
środek boiska, dziś jest drugim napastnikiem. Chyba na tym skorzystał?
Łukasz ma świetne ostatnie podanie, co
na boku nie zawsze było do końca wykorzystane. Grając bardziej w środku,
możemy lepiej wykorzystać jego atuty,
bo jest silny, potrafi zastawić się z piłką,
wygrać pojedynek główkowy, bardzo
ciężko na boisku pracuje. I pamiętajmy,
że potrafi strzelać gole. Przecież w trudnym momencie na początku tego roku,
kiedy nie było jeszcze takiej jakości gry
jak dziś, jego gole pozwoliły nam wygrać wiele bardzo trudnych meczów.

Angulo najlepszym strzelcem, Kurzawa
najlepszym asystentem ligi. To także
efekt wspólnej pracy na treningach?
Widać, że na boisku się szukają. To oczywiście efekt pracy, ale też intuicji i piłkarskiej inteligencji. Rafał ma rzadki dar,
instynkt dobrego wyboru. Gdy ma trzy,
cztery możliwości zagrania piłki, wybiera zwykle tę najlepszą. Czasami taką, na
którą oglądając mecz z trybun, byśmy
nie wpadli. To rzadka umiejętność.
Pamiętajmy, że na to wszystko pracuje zespół. Obaj słusznie podkreślają,
że nie byłoby takich efektów bez pracy zespołu. Bo nie jest tak, że oni pracują na treningach tylko w duecie, bez
udziału kolegów. To nie miałoby sensu.
Są schematy, które mają sens tylko wtedy, kiedy weźmie w nich udział drużyna.
Przykładem niech będzie choćby druga bramka z meczu z Płockiem. Ale tej
bramki nie byłoby bez zaangażowania
Łukasza Wolsztyńskiego, który powalczył o piłkę z Furmanem. Spowodował,
że zawodnik Wisły znalazł się w ciężkiej
sytuacji i popełnił błąd. Potem uciekł na
wolne pole, „ściągnął” Byrtka i zrobiła
się przestrzeń dla Igora. Dodatkowo
bardzo dobrze wszedł Damian Kądzior,
który rozciągnął grę. Bez tych dwóch
zawodników nie było tej sytuacji i być
może najładniejszej bramki rundy.
Sami piłkarze mówią, że Górnik swoim
stylem przypomina Atletico Madryt.
Coś w tym oczywiście jest. Oni kilka lat
temu poszli pod prąd ligi hiszpańskiej.
Dziś Atletico jest nieco inne, sprowadza
już gwiazdy za miliony, ale przecież nie
tak dawno temu ogrywali bardziej znane i zasobne kluby piłkarzami, których
nazwisk Hiszpania i Europa się uczyły.
Ogrywali sposobem. Walką, pomysłem,
konsekwencją, mądrym bieganiem, przygotowaniem taktyczno-fizycznym. Bazowali na odbiorze, a nie długim budowaniu
akcji. Ale jest też drugi klub, który wskazuje nam drogę. To Borussia Dortmund.
Stawiają na młodych piłkarzy, głodnych
sukcesu, gotowych na ciężką pracę,
chcących się rozwijać chłopaków. Dziś
można zobaczyć i przeanalizować każdy
zespół, każdego gracza, każdą akcję. Ale
to wszystko ma tylko pomóc. Dlatego najważniejszy jest nasz pomysł na tworzenie
własnej historii Górnika Zabrze.

Rozmawiał: Piotr Witkowski
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – dodaje potrawom pikanterii, 5

1

– sąsiad Kargula, 8 – bok statku, 9 – klon lub
kasztan, 10 – zabity przez Dawida kamieniem
z procy, 11 – włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim, 12 – władca panujący w Japonii, 14 – klimatyzacja, nadmuch powietrza, 16 – przedmiot dla tych, którzy nie chodzą na religię, 19
– zaleca się do kotki, 21 – był nim Jan Kiliński,
22 – rzeźnia, 23 – zabił Abla, 24 – los, 26 – Jan,
XV-wieczny historyk, kronikarz, 28 – przyjęcie po pogrzebie, 29 – pierwiastek chemiczny
o symbolu As, 30 – borowik lub muchomor, 33
– modrak, 35 – zawody żeglarskie, 37 – główna tętnica, 38 – tato oficjalnie, 39 – szkodniki
kwiatów, 40 – Beata Kozidrak nie daruje mu
nocy, 41 – Czarny Ląd, 42 – fotograficzny lub
telefoniczny.
Pionowo: 1 – epilepsja, 2 – pisze do rymu, 3 –
stok, 4 – cukierki w ruloniku, 5 – numer strony,
6 – podskórny krwotok, 7 – miasto ze Spodkiem,
13 – cukier diabetyka, 15 – kieruje się wzniosłymi zasadami, 17 – chodnik, 18 – drapieżne ptaki w Andach, 20 – trzy minuty na ringu, 21 – leci
z komina, 25 – niejedna w ulu, 27 – wydarzenie,
30 – wdzięk, 31 – epidemia, 32 – w niej podczas
meczu Fabiański, 34 – wschodnie naleśniki,
36 – gospodarz na Podhalu.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dol-

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Od przybytku głowa nie boli”, nagrody otrzymują: Barbara Hrabowska i Renata Szmurło
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Zofia Mikołajczak – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 25 października.

Rozwiązania nr 10 (270)

3

4
5

(imię i nazwisko)

32

2

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

F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. Zwycięzców wyłonimy
spośród autorów odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 25 października. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze

Fot. Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

sać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Joanna Świętojańska i Marek
Ruszczyński – poczęstunek w McDonald’s, Marek Łacko – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Jerzy Głębecki – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Lewkonia, autorem cytowanego wiersza jest Julian Tuwim, a myśl
Owidiusza brzmi: „Radość często bywa początkiem naszego bólu”.
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nym rogu utworzą hasło, które należy wpi-

Nasze
Zabrze Samorządowe 10/2017
(adres)

przedstawia budynek przedszkola przy ul. Brysza.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Katarzyna Korzuszek, którą
prosimy o kontakt z redakcją do 25 października.

ROZRYWKA

Dar

3

Dzień taki szczęśliWy.
Mgła opadła wcZeśnie, pracowAłem w ogrodzie.
Kolibry przyStawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie byłO na zIemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, koMu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się zŁego, zapomniałem.
Nie wstydziŁem się myśleć, że byłem kim jestEm.
Nie cZułem w ciele żadnego bólu.
ProstująC się, widziałem niebieSkie morze i żagle.

Centrum handlowe M1

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 13 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć
lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a
17 – do 25 października.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

miasto sąsiadujące z Zabrzem,
czerwone serce w kartach,
oprzęd jedwabnika,
zagrała Evę Peron w „Evicie”,
jego zawód to stanie przy garach,
pomadka do ust,
pozostają po stopieniu słoniny,
karciana układanka.

6

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 25 października.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Konfucjusza, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 25 października.
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Kultura
Przed nami XVII Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”

Wyjątkowa propozycja dla miłośników teatru
Takie są liczby:
14.10, godz. 18.00
„Dwoje biednych Rumunów
mówiących po polsku”
15.10, godz. 16.00
„Pogorzelisko”
15.10, godz. 19.00
„Wszystko o mojej matce”

Fot. Jakub Wittchen

16.10, godz. 18.00
„Dziennik przebudzenia”
16.10. godz. 19.30
„Cesky diplom”
17.10, godz. 18.00 „Humanka”
17.10, godz. 20.00
„Diabeł i tabliczka czekolady”

Spektakl „Ambona ludu”

Spektakle przygotowane m.in. przez artystów teatrów z Krakowa,
Rzeszowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy będzie można zobaczyć podczas siedemnastej już edycji Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Organizowany przez zabrzański Teatr Nowy przegląd potrwa od 14 do 22 października.

19.10, godz. 18.00
„Efekt”
19.10, godz. 20.00
„Podróże przez sny. I powroty”

21.10, godz. 18.00
„Ambona ludu”
21.10, godz. 20.30
„Henrietta Lacks”
22.10, godz. 18.00
„Dom widzących ducha”

Spektakl „Humanka”

Fot. Wojciech Kiczek

18.10, godz. 19.45
„Ponowne zjednoczenie Korei”

20.10, godz. 18.00
„Łowca”

– Poprosiliśmy teatry o przedstawienie
swoich propozycji festiwalowych, a my wybraliśmy to, co naszym zdaniem najlepsze
– mówi Jerzy Makselon, dyrektor Teatru
Nowego w Zabrzu. – Bodaj pierwszy raz
nie będzie u nas teatru legnickiego, ale
będą za to debiutanci, na przykład Teatr
Powszechny z Radomia czy Nowy Teatr
z Warszawy. Ze znakomitym spektaklem

Spektakl „Dziennik przebudzenia”

18.10, godz. 17.00
„Ku Klux Klan. W krainie miłości”

„Wszystko o mojej matce” w reżyserii Michała Borczucha przyjedzie Teatr Łaźnia
Nowa z Krakowa. To jedna z najlepszych
polskich sztuk, jakie widziałem w ostatnich latach. Cieszę się, że udało nam się
zaprosić ten teatr. Podczas festiwalu czekać będą na widzów również inne ciekawe
propozycje. Dlatego już dziś zapraszam
na nasz teatralny maraton – dodaje.

Spektakle będą prezentowane na scenie Teatru Nowego oraz w Kopalni Sztuki przy ul. Hagera. Jedno z przedstawień
będzie można zobaczyć w Kopalni Guido. Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie www.teatrzabrze.pl.
Przypomnijmy, że pomysłodawcą festiwalu był znany pisarz i dramaturg Stanisław Bieniasz. W ramach przeglądu
prezentowane są realizacje dramatu
powstałe po 1989 r.

WG

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT.
Zdjęcie na okładce: MGW. 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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