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Bal na czterysta par
Prawie 800 uczniów zabrzańskich szkół
spotkało się na placu Warszawskim,
by wspólnie zatańczyć poloneza.
Plenerowa impreza, wpisująca się
w studniówkową tradycję, została
zorganizowana już po raz ósmy.
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Na dobry początek
Na uczniów spędzających zimowisko w Zabrzu czeka mnóstwo atrakcji

Ferie w mieście nie muszą być nudne
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foto: Bogusław Makar

Pod znakiem ferii upłynie
w naszym regionie pierwsza
połowa lutego. Na uczniów
zabrzańskich szkół, którzy nigdzie nie wyjadą, czeka w tym
czasie mnóstwo atrakcji. Swoje propozycje przygotowały
m.in. działające w mieście
instytucje kultury.
Czekają obiekty
sportowe i zajęcia w ramach półkolonii.

Zabrzański Kompleks Rekreacji „Aquarius Kopernik”

foto: Michał Kubara
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glowego. Dzieci poznają tajemnice lasu
karbońskiego oraz dawne zwyczaje śląskie. Na niezwykłą „Podróż do wnętrza”
zaprosi Kopalnia Guido.
– Tym razem będzie to podróż do wnętrza
ludzkiego organizmu – mówi Andrzej

foto: Igor Cieślicki

„W świecie
magii”
i po– Moi drodzy,
kaz ekspeza wami pierwrymentów
szy semestr roku
naukowych
szkolnego.
Teraz
z
zastosowapora na upragnione
„Podróż do wnętrza” w Kopalni Guido
niem
ciekłego
ferie zimowe. To bezazotu „W krainie
troski czas odpoczynku
śniegu”.
Czeka
też
od obowiązków szkolnych
przedstawienie teatralne „Fai nauki, okazja do spotkań z rówieśnikami i rozwijania swoich pasji. Na bryka śniegu”. Ciekawe zajęcia przytych, którzy ferie spędzą w Zabrzu, czeka gotowały również Dzielnicowe Ośrodki
sporo atrakcji. Będą zajęcia sportowe, Kultury. W Biskupicach najmłodsi naplastyczne i rekreacyjne. Ciekawe propo- uczą się chodzić na szczudłach, będą
zycje przygotowały działające w naszym warsztaty krawieckie i plastyczne.
mieście instytucje kultury. Życzę wszyst- W Pawłowie zaplanowano spotkania
kim aktywnych, radosnych i bezpiecznych pod hasłem „Kulturalny kołowrotek”,
ferii – podkreśla prezydent Zabrza Mał- w ramach których odbędą się dni tematyczne: filmowca, teatromaniaka, ekogorzata Mańka-Szulik.
Tradycyjnie już podczas wakacji i ferii ludka, tancerza i imprezowicza.
swoje obiekty udostępnia bezpłatnie Jak co roku ciekawe zajęcia edukacyjne
zorganizowanym grupom dzieci i mło- przygotowało Muzeum Górnictwa Wędzieży Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na zwolenników aktywnego wypoczynku czekają pływalnie na osiedlu
Kopernika i placu Krakowskim oraz lodowisko na terenie Śląskiego Rancha.
Akcję „Zima w bibliotece” organizuje po
raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna. Tym razem będzie ona poświęcona
m.in. twórczości Jana Brzechwy. W planach są konkursy promujące czytelnictwo i zabawy ruchowe. Ferie w Miejskim
Ośrodku Kultury będą przebiegać pod
hasłem „W Magicznej Krainie Śniegu”.
Przedstawienie „Fabryka śniegu”
W programie m.in. bal przebierańców

Czekają zajęcia sportowe w szkołach

Mitek z MGW. – W zabytkowej Komorze
Kompresorów na poziomie 320 czeka multum niesamowitych atrakcji. Wejdziemy
do laboratorium mikroskopowego, które
mieści się w wielkiej kopule wyglądającej
jak ludzki mózg. Znajdziemy tam dziesiątki niezwykłych preparatów biologicznych,
i nie tylko. Zobaczymy, jak wygląda krew,
ludzka skóra, tkanki, a także węgiel i jego
pochodne – dodaje. 
SOR
Szczegóły dotyczące poszczególnych
atrakcji można znaleźć w informatorze,
który dostępny jest m.in. w szkołach
i instytucjach kultury. Można go też pobrać w wersji elektronicznej ze strony
internetowej www.um.zabrze.pl.
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Budżet Zabrza na 2015 rok przyjęty

Prawie 200 milionów złotych na inwestycje!

W numerze:

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta otwiera listę wydatków majątkowych ujętych w tegorocznym budżecie miasta. Wśród inwestycji zaplanowanych
na 2015 rok znalazły się także dalsze prace na budowie Stadionu im. Ernesta Pohla i kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza oraz dokończenie modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W budżecie miasta na 2015 rok wydatki majątkowe stanowią łącznie prawie 200 milionów złotych.
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zmagania z codziennością
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Piłkarze szlifują formę w Turcji
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Szczypiorniści walczą o podium
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Rozrywka

Uzbrajane tereny inwestycyjne w liczbach:
171 ha 		
132 ha 		
8 km		
20,5 km
6 km 		
18,7 km

s. 28–29

Kultura
W magicznym świecie dzieciństwa

s. 30

projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej – dodaje. W tegorocznym
budżecie wydatki inwestycyjne stanowią ponad 195 mln zł. To nieco mniej
niż przed rokiem, ponieważ w Zabrzu
zakończyła się już budowa Drogowej
Trasy Średnicowej. Wśród największych inwestycji zaplanowanych na ten
rok znalazło się uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta. Na ten cel przeznaczono ponad 55
mln zł, co stanowi 28 procent wszystkich wydatków majątkowych.
W ramach projektu uzbrojonych zostanie ponad 40 działek o powierzchni
od 0,7 do ponad 20 ha. Połowa z nich
położona jest w granicach Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, reszta
w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W ramach zaplanowanych prac powstaną
drogi dojazdowe oraz sieci kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna.
– Biorąc pod uwagę współczynnik zatrudnienia na obszarze Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, na terenach w Zabrzu znajdzie
zatrudnienie
ponad
trzy tysiące osób.
liczbach:
A trzeba pamiętać,
Budżet 2015 w
ta
że każde miejsce
s
hody mia

– W efekcie ciężkiej pracy wielu osób udało się przygotować kolejny budżet ukierunkowany na rozwój miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Strategicznym celem w 2015
roku będzie wyasygnowanie
możliwie największych funduszy na inwestycje. Niezwykle ważne będzie także
najefektywniejsze wykorzystanie już przyznanych środków unijnych, jak również
przygotowanie
wymaganych
wkładów
w ł a snych
d o

– to obszar inwestycji
– to powierzchnia gruntów inwestycyjnych
– to długość zaprojektowanych dróg
– to długość sieci kanalizacyjnej
– to długość nowej sieci wodociągowej
– to długość sieci energetycznej
foto: Igor Cieślicki

– doc
786,5 mln zł
sta
– wydatki mia
832,7 mln zł
tkowe
wydatki mają
195,2 mln zł –

pracy w Strefie generuje kolejne poza
nią. Ogółem można więc mówić nawet
o pięciu tysiącach miejsc pracy – wylicza
Jerzy Łoik, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
– Uzbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych sprawi, że północna część miasta
wyraźnie ożyje – podkreśla prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
Prawie 32 mln zł to kwota przeznaczona w tym roku na prace związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.
Ponad 28 mln zł to z kolei tegoroczne
wydatki związane z budową kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Na budowę
Stadionu im. Ernesta Pohla przeznaczono 27 mln zł.
W tegorocznym budżecie po raz pierwszy uwzględniono tzw. część partycypacyjną, na którą przeznaczono 3 mln
zł. O sposobie wydatkowania tych pieniędzy zdecydują mieszkańcy.
– To przełoży się na wzmocnienie aktywności mieszkańców Zabrza i włączenie
społeczności lokalnej w proces współdecydowania o kierunkach rozdysponowania środków publicznych – podsumowuje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.


GOR

w sieci Vectra

foto: Igor Cieślicki

140

foto: Stadion w Zabrzu

Oglądaj
na kanale

Na kontynuację budowy Stadionu im. Ernesta Pohla przewidziano w tym roku 27 mln zł
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Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Jedna z nowych wystaw w naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza
Nasze Zabrze Samorządowe 2/2015
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Apel zabrzańskiego samorządu do Prezesa Rady Ministrów

Przedstawiciele rządu i związków zawodowych podpisują porozumienie

Kalendarium wydarzeń
7 stycznia

„Apelujemy o powstrzymanie realizacji Planu Naprawczego dla
Kompanii Węglowej SA przyjętego przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 stycznia 2015 roku i ponowne rozważenie możliwości wdrożenia korzystniejszych rozwiązań restrukturyzacji Spółki.
Przyjęty Plan Naprawczy dla Kompanii Węglowej SA pomija wiele
aspektów ważnych dla polskiej gospodarki, regionu, jak i społeczności lokalnej. (…) Obecna sytuacja jest wynikiem zaniechań we
wdrażaniu kolejnych programów naprawczych przygotowywanych
w poprzednich latach, które zakładały poprawę efektywności ekonomicznej.
Likwidacja czterech kopalń to bardzo duży problem społeczny. To
likwidacja miejsc pracy nie tylko w kopalniach, ale także w firmach
okołogórniczych. Restrukturyzacja ekonomiczna Kompanii Węglowej i wdrożenie programów osłonowych dla zwalnianych pracowników wymaga przygotowania i przeprowadzenia działań w celu przekwalifikowania zawodowego i utworzenia nowych miejsc pracy”.

foto: UM Zabrze

foto: M. Śmiarowski / KPRM

Po fali protestów i trudnych negocjacjach rząd wycofał się z planów likwidacji kopalń

Prezydent Zabrza w cechowni kopalni

– przedstawienie przez rząd
Planu Naprawczego
dla Kompanii Węglowej SA

9 stycznia

– wyrażające niepokój działaniami
rządu i wskazujące na potrzebę dialogu
społecznego oświadczenie prezydent
Małgorzaty Mańki-Szulik
– manifestacja górników z kopalni
„Sośnica-Makoszowy” na rondzie
przy ul. Makoszowskiej

10 stycznia

– oświadczenie prezydentów śląskich
miast po spotkaniu ze stroną rządową

Górnicy z Makoszów z nadzieją na przyszłość

– Restrukturyzacja nie może oznaczać
likwidacji. Spowodowałaby ona znaczne
pogorszenie sytuacji na i tak trudnym
rynku zatrudnienia. Przecież każde miejsce pracy w górnictwie generuje kolejne
3-4 stanowiska pracy w firmach związanych z górnictwem. Tu nie chodziło
tylko o cztery kopalnie, ale o przyszłość
całego Śląska –

6

podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która wraz
z prezydentami Gliwic,
Rudy Śląskiej i Bytomia
wielokrotnie spotykała
się z górnikami, przedstawicielami
związ-

ków zawodowych i delegacją rządową.
Prezydenci wypracowali wspólne stanowisko, które przedstawili premier
Ewie Kopacz, a wcześniej Międzyzwiązkowemu Komitetowi ProtestacyjnoStrajkowemu. Domagali się też udziału
w pracach nad planem restrukturyzacji branży.
– Cieszę się, że górnicy wyjechali na
powierzchnię, zakończyli protest
i wrócili do rodzin. Dziękuję
ślicki

foto: Igor Cie

Jedna ze styczniowych manifestacji na ulicach Zabrza
Nasze Zabrze Samorządowe 2/2015

13 stycznia

– spotkanie prezydent Małgorzaty
Mańki-Szulik z górnikami w cechowni
kopalni „Sośnica-Makoszowy”

foto: UM Zabrze

To były bardzo nerwowe dni. Protestom pod ziemią i manifestacjom na ulicach towarzyszyły trudne negocjacje górniczych związkowców i przedstawicieli rządu. W końcu udało
się osiągnąć porozumienie. To powód do satysfakcji również dla samorządowców, którzy w obliczu grożącej likwidacji zakładów zwarli szeregi i jednym głosem mówili w obronie górników i ich rodzin.

12 stycznia

– spotkanie prezydentów Zabrza
i Gliwic z przedstawicielami
górniczych związków zawodowych
– spotkanie samorządowców z górnikami w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
– spotkanie samorządowców z premier
Ewą Kopacz
– wspólne oświadczenie prezydentów
w sprawie programu naprawczego

Konferencja prasowa z udziałem prezydentów śląskich miast

górnikom ruchu „Makoszowy” za współpracę w walce o tożsamość naszego regionu. Dziękuję związkom za efektywne
współdziałanie. Dziękuję także samorządowcom. Mam nadzieję, że teraz zmiany
zachodzić będą już w oparciu o dialog
społeczny – zaznacza prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Zgodnie z zawartym porozumieniem,
kopalnia „Sośnica-Makoszowy” zostanie rozdzielona. Ruch „Sośnica” ma
się znaleźć w tzw. Nowej Kompanii
Węglowej. Ruch „Makoszowy” ma zostać przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Tam m.in. poszukiwany ma być inwestor zainteresowany
zakładem. Górnicy otrzymali gwarancje, że w przypadku niepowodzenia
procesów inwestorskich znajdą zatrudnienie w innych podmiotach górniczych. W stosunku do pierwotnego
programu rządu zmienione zostały

14 stycznia

także założenia pakietu socjalnego.
Wprowadzono urlopy przedemerytalne 3-letnie dla pracowników przeróbki
oraz zniesiono 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych.
Zdaniem Dominika Kolorza, szefa śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, podpisane porozumienie jest trudne, ale
dobre. – W pierwotnej wersji program
groził likwidacją niektórych kopalń.
W efekcie negocjacji stał się trudnym
programem naprawczym – uważa Dominik Kolorz.
– Chciałam podziękować za dobry, zdrowy kompromis. Dobry nie dla nas, ale
dla przyszłości polskiego górnictwa
– podkreślała po podpisaniu porozumienia premier Ewa Kopacz.
Podpisanie porozumienia zakończyło
protesty, które w pierwszej połowie
stycznia były organizowane w kopalni
i na ulicach Zabrza. 
GOR, SOR

– nadzwyczajna sesja Rady Miasta
Zabrze i przyjęcie apelu samorządu
o powstrzymanie realizacji Planu Naprawczego dla Kompanii Węglowej SA

15 stycznia

– manifestacja górników na ulicach
Zabrza i przed biurami poselskimi
– kolejny apel do premier Ewy Kopacz
podpisany przez prezydentów Zabrza,
Gliwic, Rudy Śląskiej, Bytomia,
wójta Gierałtowic oraz marszałka
województwa śląskiego

17 stycznia

– kilkutysięczna manifestacja
na ulicach Zabrza
– podpisanie porozumienia
przez przedstawicieli związków
zawodowych i rządu
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Damian Król to pierwszy w Polsce chory z mukowiscydozą, któremu przeszczepiono płuca

W Polsce żyje około 10 tysięcy osób z przeszczepionymi narządami. Dzień 26 stycznia ma dla nich charakter szczególny.
Właśnie wtedy, na pamiątkę dokonanego w 1966 roku pierwszego w Polsce przeszczepu nerki, obchodzony jest Dzień
Transplantacji. W Śląskim Centrum Chorób Serca zorganizowano z tej okazji specjalną konferencję. Wzięli w niej udział
m.in. pacjenci, którzy dostali w naszym mieście drugie życie.

foto: Igor Cieślicki

– Przed przeszczepem było ze mną bardzo źle. Nie mogłem podnieść się z łóżka
i wykonać najprostszych, codziennych
czynności. Cały czas dokuczały mi stany
zapalne, infekcje – wspomina Damian
Król, pierwszy w Polsce pacjent z mukowiscydozą, któremu przed czterema
laty przeszczepiono w Śląskim Centrum

Nowy pawilon ŚCCS będzie gotowy latem

8

Chorób Serca płuca. – Teraz czuję się rewelacyjnie. Dbam o zdrowie i staram się
być w dobrej kondycji. Jeżdżę na rowerze,
biegam – cieszy się pan Damian.
Dorota Hedwig, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, podkreśla, że transplantacja to dla chorych
jedyna szansa na normalne życie. – Mukowiscydoza to choroba, która zbiera żniwo wśród młodych ludzi. Odchodzą zbyt
wcześnie. Przeszczep płuc jest dla nich dodatkowym czasem na spełnianie marzeń.
Dlatego warto o to walczyć – podkreśla
Dorota Hedwig.
Wśród pacjentów Śląskiego Centrum
Chorób Serca jest też piętnastoletni
Mateusz Knap ze Świnoujścia. Chłopak
trafił do Zabrza z poważnymi komplikacjami po grypie. – Leżałem podłączony do wszystkich możliwych pomp
i kroplówek. Mój stan dalej był kiepski.
Teraz cały czas jestem podłączony do
pompy. Może serce się zregeneruje, na
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to liczę – mówi z nadzieją Mateusz.
Jeśli stan serca się nie poprawi, pozostanie jedynie przeszczep. W Zabrzu
przeprowadzono już ogółem około
tysiąca transplantacji tego narządu.
Ponad sto było przeszczepów płuc
lub serca i płuc. Ta liczba będzie mogła wzrosnąć po otwarciu w połowie
tego roku kolejnego pawilonu Śląskiego Centrum Chorób Serca. Znajdą się
w nim pomieszczenia dla szczególnie
wymagających sterylności pacjentów
z mukowiscydozą.
Problemem wciąż jednak pozostaje niewystarczająca liczba dawców. W ubiegłym roku od 594 zmarłych dawców
przeszczepiono 1531 narządów. Rok
wcześniej było to 1536 przeszczepień
od takiej samej liczby dawców. Od dawców żywych w 2014 r. przeszczepiono
55 nerek (rok wcześniej 57) oraz 30
fragmentów wątroby (w 2013 r. było 18
takich przeszczepień).
Zdaniem profesora Mariana Zembali,
dyrektora Śląskiego Centrum Chorób
Serca, można mówić o pewnej stagnacji. – Gdyby złota rybka zapytała nas, jakie mamy marzenie, odpowiedzielibyśmy:
fundamentem jest donacja. Wiele w Polsce
udało się zrobić w zakresie zmiany świadomości, ale trzeba o tym przypominać
cały czas, aby nie marnować możliwości
pozyskania narządów do przeszczepów –
mówił podczas styczniowej konferencji
prof. Marian Zembala.
W 2014 r. w ŚCCS przeprowadzono 34
przeszczepy serca. Do 26 stycznia nie
było ani jednego... – Sztuczne komory pozwalają chorym żyć, ale nigdy nie
dadzą komfortu i standardu, który daje
ludzkie serce – zaznaczał prof. Marian
Zembala.
ŚCCS prowadzi akcje promujące transplantację i świadome dawstwo w regionie i kraju. Ambasadorem programu
„Tak dla Transplantacji” jest triathlonista Adam Sułowski. – Myślę, że ludzie boją
się rozmawiać o śmierci. Nie wykraczamy
poza sferę komfortu, póki nas to nie dotyka. Dopieo kiedy ktoś bliski znajduje się
w opresji, zdajemy sobie, sprawę, jaka to
ważna rzecz – mówi Adam Sułowski
A warto pamiętać, że jeden dawca może
ocalić życie czterem osobom, a kolejnym czterem to życie wydłużyć. 

SOR

Żegnaj, komendancie...
Z zabrzańską strażą miejską związany był od początku jej
funkcjonowania. W 2007 roku stanął na czele jednostki. Zawsze pogodny, tryskający humorem, pełen energii i pomysłów, dzięki którym formacja z roku na rok cieszyła się coraz
większym zaufaniem mieszkańców. Takim będziemy go pamiętać. W styczniu pożegnaliśmy komendanta Jarosława Rajdę.

– Wydawał nam polecenia, ale kiedy trzeba było, razem z nami odśnieżał chodnik.
Po urlopie zawsze miał głowę pełną pomysłów, jak ulepszyć pracę straży miejskiej.
Nigdy nie mówił, że nie ma czasu. Zawsze
można z nim było porozmawiać. Zawsze
nas wysłuchiwał. Miał wielkie poczucie humoru – między innymi takie wspomnienia zabrzańskich strażników o swoim
szefie można było usłyszeć podczas ceremonii pogrzebowej zorganizowanej
23 stycznia w parafii św. Franciszka.
Jarosław Rajda służył w straży miejskiej
od 1991 r. Zaczynał jako szeregowy funkcjonariusz patrolujący na co dzień ulice.
Pracował też m.in. w dziale księgowości.
Przechodził kolejne szczeble kariery, by
w 2007 r. stanąć na czele zabrzańskiej
jednostki. Pod jego kierownictwem zabrzańska komenda organizowała m.in.
niezwykle cenione przez mieszkańców
bezpłatne kursy pływania dla dzieci
czy kursy samoobrony dla pań. Będący
wielkim miłośnikiem wschodnich sztuk
walki Jarosław Rajda niejednokrotnie
dzielił się podczas zajęć swoim doświad-

czeniem w tej
dziedzinie.
To z jego inicjatywy powstał w Biskupicach wspólny posterunek policji
i straży miejskiej. Liczne akcje profilaktyczne,
festyny i otwartość na
potrzeby
mieszkańców sprawiały, że
w ostatnich latach
liczba
zabrzan
zwracających się
z prośbą o pomoc do straży
miejskiej systematycznie
rosła. Zwłaszcza, że zabrzańska
jednostka
należy
do nielicznych
w kraju

foto: Igor Cieślicki

Zmarłego komendanta żegnali najbliżsi i współpracownicy

dyżurujących przez całą dobę, siedem
dni w tygodniu.
– Nasz szef był niezwykle wesołą osobą.
Jego humor udzielał się innym. Byliśmy
bardzo zżyci. Ciężko będzie teraz bez niego – mówi Mirosława Uziel-Kisińska,
która kieruje teraz zabrzańską strażą
miejską.
Jarosław Rajda zmarł po długiej i ciężkiej
chorobie 18 stycznia. Miał zaledwie 47
lat. – Świętej pamięci Jarosław kochał życie. Był radosnym człowiekiem, który uprawiał sport i był wrażliwy na krzywdę
innych ludzi. Zawsze wysoko stawiał poprzeczkę sobie i innym
– mówił podczas kazania ks.
Andrzej Iwanecki, proboszcz
parafii św. Franciszka.
– Żegnamy dziś naszego komendanta, który służył Zabrzu od ponad dwudziestu lat. Od 2007 roku
kierował zespołem, który z zaangażowaniem działa na rzecz bezpieczeństwa i porządku. Dziękuję
za całe dobro, które uczynił
dla miasta i jego mieszkańców. To był zabrzanin,
który ze swojego
miasta był dumny
i dla niego pracował.
Wierzę,
że wielu z nas
będzie
teraz
kontynuować
jego zadania
– podkreślała
prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik. 
Cieśli
cki

foto: Igor Cieślicki

Są możliwości, brakuje dawców

Nie żyje Jarosław Rajda, wieloletni szef zabrzańskiej straży miejskiej

foto:
Igor

W poniedziałek, 26 stycznia, obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Transplantacji
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foto: Igor Cieślicki

Szpaler strażników w kościele św. Franciszka
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Za nami styczniowa sesja Rady Miasta

Zabrzańscy maturzyści już po raz ósmy zatańczyli plenerowego poloneza

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2015

rozmawiano także o sytuacji Górnika
Zabrze. Radni rozważali też możliwość
przesunięcia godziny rozpoczęcia obrad
oraz transmitowania ich w Internecie.
Minutą ciszy radni uczcili pamięć zmarłego komendanta straży miejskiej w Zabrzu Jarosława Rajdy. 

SOR
Usłyszane na sesji
– Informuję pana, że ja panu treści artykułów prasowych nie zamierzam wyjaśniać.
– Albo się wyłącz, albo mów.
– Jestem wyłączony.

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1
pn. 15–16, czw. 10–11

2 (pn.)
5 (czw.)
9 (pn.)
12 (czw.)
16 (pn.)
19 (czw.)
26 (czw.)

Luty

Mirosław Dynak 		
Joachim Wienchor
Rafał Marek
Łukasz Pach
Elżbieta Adach 		
Dariusz Walerjański
Dariusz Walerjański
Jan Dąbrowski 		
Damian Trześniewski
Łucja Chrzęstek-Bar
Krzysztof Partuś 		
Alojzy Cieśla
Antoni Strzoda

i kolorowe suknie stanowiły niezwykle
efektowny akcent i wprowadzały odpowiedni klimat.
– Ćwiczyliśmy zawzięcie. Taki
polonez to bardzo fajny pomysł – podkreślał Daniel Wolany z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, do
którego należy IV LO.
– Stresujemy się dzisiejszym
tańcem, bo jest bardzo dużo
ludzi. Kroki ćwiczyliśmy codziennie od miesiąca. Stresująco jest być maturzystą,
foto: Igo
ale to z pewnością fajny czas,
r Ci e
ślic
ki
który będziemy miło
– W naszym przewspominać po latach
konaniu układ
– mówiła Natalia
choreograLewandowska
ficzny był
z IV LO.
bardzo
W tym roku na
radosny. Jeśli wygląplacu Warszawdał na skomplikoskim zabrzmiawany, ale przy tym
ło kilka taktów
i radosny, to o to
poloneza Michanam chodziło. UcznioSymboliczna wejściówka na basen
ła Kleofasa Ogińwie intensywnie treskiego „Pożegnanie
nowali taniec, co było
Ojczyzny”,
którym
zresztą widać – podkreślał
niegdyś
rozpoczynano
Jacek Szkarłat, dyrektor IV Listudniówki. Później maturzyści
ceum Ogólnokształcącego, którego
uczniowie otwierali w tym roku tanecz- zatańczyli do muzyki Wojciecha Kilara
ułożonej do filmu Pan Tadeusz.
ny korowód.
Podobnie jak w poprzednich latach, – Potencjałem naszego miasta są ludzie,
pierwsze pary ruszyły do tańca w staro- szczególnie ludzie młodzi – ciekawi świata,
polskich strojach, które wypożyczył na pełni zapału i energii. Widząc tylu wspatę okazję Teatr Nowy. Żupany, kontusze niałych młodych zabrzan, pięknie tańczą-

Ponad 750 uczniów zabrzańskich szkół spotkało się 15
stycznia na placu Warszawskim, by wspólnie zatańczyć
poloneza. Plenerowa impreza, wpisująca się w studniówkową tradycję, została zorganizowana już po raz ósmy
i jak zwykle towarzyszyła jej
wyjątkowa oprawa.

foto: Igor Cieślicki

Radni wybrali przedstawicieli do rad
społecznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP i Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. Głosowany był też
projekt uchwały określającej warunki
udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Wiceprezydent miasta Krzysztof Lewandowski omówił działania podejmowane
przez samorząd w związku z trudną sytuacją w górnictwie. Przybliżył też miejskie inwestycje podejmowane w pierwszym kwartale tego roku. – W planie jest
między innymi termomodernizacja przedszkola przy ulicy Brysza oraz przebudowa
skrzyżowania ulic Kondratowicza i Wolności – wyliczał Krzysztof Lewandowski.
Wiceprezydent mówił także o dobiegającej końca modernizacji miejskiej sieci
wodno-kanalizacyjnej, budowie hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej, projekcie
uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
powstającym budynku przy ul. Niedziałkowskiego oraz planach budowy dwóch
kolejnych budynków mieszkalnych. Poinformował także, że Zabrze kolejny
raz zdecydowało się na wspólny zakup
energii elektrycznej razem z innymi
śląskimi miastami. Dzięki temu można
wynegocjować niższą cenę, co oznacza spore oszczędności. Podczas sesji

Bal na czterysta par
foto: Igor Cieślicki

Przedstawieniu najbliższych planów inwestycyjnych Zabrza
poświęcona była częściowo styczniowa sesja Rady Miasta.
Radni przegłosowali ogółem 22 projekty uchwał. Dotyczyły
one między innymi spraw organizacyjnych i zasad przyznawania stypendiów najzdolniejszym uczniom.

Plenerowego poloneza zatańczyło w tym roku prawie 800 uczniów

foto: Igor Cieślicki

Pod znakiem inwestycji

foto: Igor Cieślicki

W styczniu zabrzańscy radni głosowali nad 22 projektami uchwał

foto: Igor Cieślicki

Komisja Budżetu i Inwestycji
19.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.02 godz. 16.00 – rozwój ścieżek rowerowych w mieście.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
17.02 godz. 16.00 – miejsca postojowe
i parkingowe w mieście.
19.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
19.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.02 godz. 16.00 – „Dziedzictwo archeologiczne na terenie miasta” – stan
zachowania zabytków, problemy ochrony,
dostępność do informacji, oznaczenie
w terenie.
Komisja Oświaty i Wychowania
19.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
25.02 godz. 14.00 – informacja o realizacji obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci pięcioletnich oraz
stan przygotowań do wprowadzenia od 1
września 2015 roku prawa do wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci czteroletnich; ocena funkcjonowania
dzieci 6- i 7-letnich realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2014/2015
– plany naborowe do przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, OPP. Komisja wyjazdowa.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
16.02 godz. 15.00 – strategia rozwoju
Zabrza na lata 2008–2020 – aktualny
stan realizacji.
19.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
9.02 godz. 16.00 – inauguracja rundy
wiosennej ekstraklasy piłki nożnej w Zabrzu – bezpieczeństwo na stadionie.
19.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
19.02 godz. 15.00 – monitoring sposobu rozpatrywania skarg i wniosków przez
Prezydenta Miasta i dyrektorów miejskich
jednostek organizacyjnych.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
19.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.02 godz. 16.00 – rozwój ścieżek rowerowych w mieście.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
19.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.02 godz. 17.00 – problem uzależnień
w świetle Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
wzrost agresji i aktów wandalizmu wynikający z uzależnień.

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Jedna z przygotowanych figur

cych dzisiaj poloneza, jestem przekonany,
że nie musimy się martwić o przyszłość
naszego miasta. Ta przyszłość należy do
was – zaznaczał wiceprezydent Zabrza
Jan Pawluch. – Z radością obserwujemy
wasze sukcesy sportowe, edukacyjne, kulturalne i taneczne. Cieszą nas szczególnie te osiągnięcia, które wynikają z pasji
i zainteresowań. Na starcie najważniejsze jest przekonanie, że można osiągnąć
wyznaczony cel. Trzeba uwierzyć w swoje
możliwości. Niech ten polonez będzie dla
was wyznacznikiem nie tylko osiągnięcia
sukcesu na maturze, ale również i w życiu
dorosłym. Wszystkiego dobrego – mówił
wiceprezydent.
Tradycyjnie już maturzyści otrzymali
prezent. W tym roku były to wejściówki
do Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji
„Aquarius Kopernik”. 

MM
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Marta przyszła na świat 8 stycznia. Miała 52 cm i ważyła 2950 gramów. Jest
drugim dzieckiem Beaty Rochowiak,
które urodziło się w wodzie. – Pierwszy
był Kacperek, półtora roku temu – uśmiecha się pani Beata. – Wiedziałam już, czego się spodziewać i byłam na sto procent
zdecydowana, że Marta przyjdzie na świat
w podobny sposób, jak jej braciszek. Poród w wodzie to niesamowite przeżycie –
podkreśla.
Podobnego zdania jest Dorota ŻaczekJanicka, mama małej Anielki. – Nie ma
idealniejszego sposobu przyjścia dziecka
na świat. Bezpieczniejszego i łagodniejszego – podkreśla pani Dorota.
Już samo wejście do wanny to dla kobiety niesamowita ulga. Ból i zmęczenie są mniejsze. Można też zadbać

i

Kolejne pacjentki otwartego niedawno Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka decydują się na poród
w wodzie. Specjaliści podkreślają, że ta metoda zmniejsza odczuwanie bólu przez
kobietę, a dziecko doznaje mniejszego
szoku podczas przyjścia na świat, ponieważ trafia do znanego mu środowiska wodnego. W zabrzańskiej placówce porody w wodzie są bezpłatne.

lick
ieś
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Łagodnie dla maleństwa,
bezpiecznie dla mamy
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Poród małej Marty odbiera położna Karolina Raczak-Moroń

fo

Mam nadzieję, że pobijemy zeszłoroczny
rekord – podkreślał z uśmiechem Przemysław Zep ze sztabu Wielkiej Floty
Zjednoczonych Sił.
– Czekam cały rok na kolejny finał, bo
przynosi dobrą energię i wiarę w człowieka. My, jako naród, jesteśmy niesamowici. Chyba na całym świecie nie ma takich
ludzi jak Polacy. Potrafimy się dzielić,
chcemy dawać i robimy to z dobrego
serca. Ja gram już po raz 22. I kiedy widzę tych ludzi, którzy przychodzą po raz
pierwszy, to naprawdę pękam z dumy
i radości, że mamy wspaniałą młodzież –
cieszyła się Grażyna Zaleska ze
sztabu Floty.
Sprzęt zakupiony za
pieniądze zebrane
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy traJeden z przygotowanych w Zabrzu koncertów
fia również do
naszego miaOkoło 300 wolontariuszy na ulicach,
sta.
Jednym
koncerty, licytacje i sporo atrakcji dla
z beneficjentów jest Szpital
najmłodszych – tak w największym
Kliniczny,
na
skrócie można podsumować zabrzańktórego oddziałach znajduje się
ski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
aparatura warta
Najmłodsi również wrzucali pieniądze do puszek
Pomocy. W naszym mieście udało się
kilka milionów złotych.
Sprzęt od WOŚP
zebrać prawie 60 tysięcy złotych.
dostało też Śląskie Centrum Chorób Serca i Szpital
Wydarzenia wpisujące się w 23. Finał spotkać nawet całe
Miejski.
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rodziny. Tak było w przyruszyły w Zabrzu już w piątek, 9 stycz- padku Beaty, Jacka, Mateusza i Szymona – Każdego roku temat Finału jest pieczołonia. Dwa sztaby Orkiestry zapewniły Jeżów. – Kwestujemy rodzinnie już po raz wicie omawiany, a jego wybór uzależniosporo atrakcji. Były koncerty, warsztaty drugi i chyba udało nam się zebrać więcej ny jest od aktualnych potrzeb w polskiej
medycynie. W tym roku postanowiliśmy
tematyczne, wykłady oraz oczywiście li- niż rok temu – cieszył się pan Jacek.
Jego synowie, Mateusz i Szymon, zapew- ponownie zainteresować się oddziałami
cytacje.
– Koncerty przygotowane zostały w CK niali, że w kwestowaniu nie przeszkadza pediatrycznymi oraz onkologicznymi, aby
Wiatrak. Była świetna zabawa. Przez dwa nie najlepsza pogoda. – To fajne uczucie, podtrzymać wysokie standardy opieki
dni byliśmy też w kinie Roma. Przygoto- kiedy ludzie podchodzą i wrzucają coś do medycznej, które udało się wypracować
waliśmy pogadanki dla dzieci, rozmowy puszki – mówił Szymon. – Świetnie, że między innymi dzięki wcześniejszym zakuz podróżnikami, koncert. Chcieliśmy dzię- możemy coś zrobić razem i dodatkowo pom WOŚP. Nie zapominamy oczywiście
ki temu trafić do najmłodszych, którzy komuś pomóc – zwracała uwagę pani o seniorach. Już po raz trzeci pochylamy
się nad geriatrią, aby także i ludzie starsi
często nie mogą uczestniczyć w dużych Beata.
koncertach – mówi Przemysław Grygiel Swój rekord pobiła też Kinga Janik, któ- mogli dochodzić do zdrowia w godnych
z Kartelu Kulturalnego, który zorganizo- ra kwestowała na rzecz WOŚP w efek- warunkach – mówi Jerzy Owsiak, prezes
wał jeden ze sztabów. Z kolei Stowarzy- townej sukni. – Udało mi się zebrać 1214 Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
szenie Dzieci i Młodzieży Wielka Flota złotych. W zeszłym roku był prawie tysiąc. Pomocy.
Zjednoczonych Sił organizowało mecz Przebranie pomaga, bo zwraca uwagę. W ciągu poprzednich 22 Finałów Orcharytatywny na stadionie Gwarka oraz Mam już pomysł na strój na kolejną zbiór- kiestra zebrała łącznie i przekazała na
wsparcie polskiej medycyny ponad 590
koncert w pubie Oficyna, podczas któ- kę – zapowiadała Kinga.
Atmosfera w sztabach, jak zwykle, była mln zł. Pierwsze dane z tegorocznego
rego odbyły się licytacje.
Wśród kilkuset wolontariuszy kwestu- bardzo radosna. – Nie wyobrażam sobie, sztabu WOŚP mówiły o kolejnych 36
SOR
jących na ulicach Zabrza można było żeby w styczniu nie było finału orkiestry. mln zł. 

rzadziej proszą o leki przeciwbólowe i są
bardzo zadowolone z takiej formy porodu.
Cieszymy się, że dołączamy do nielicznych
placówek, które oferują porody w wodzie
całkowicie bezpłatnie – mówi Mariusz
Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego
w Zabrzu.
Jak podkreśla położna Karolina RaczakMoroń, w wodzie kobiecie łatwiej się
skoncentrować. Zredukowane jest odczuwanie bólu poprzez mniejszą stymulację organizmu do wytwarzania
hormonów stresu. – Wanna staje się
prywatną przestrzenią kobiety, a dziecko
przychodzi na świat w łagodniejszy sposób, ze środowiska wodnego do wodnego.
Światło i dźwięki są znacznie stłumione,
a dotyk jest delikatniejszy. Dzieci urodzone
w wodzie prezentują w późniejszym czasie
lepszy rozwój ruchowy – mówi Karolina
Raczak-Moroń. – Od kilku lat przyjmuję
porody do wody i moment, kiedy dziecko
„pływa” pod wodą jest niepowtarzalny, niezwykły i chyba nie do opisania dla wszystkich uczestniczących przy takim porodzie.
Kobiety nie mają się czego obawiać. Poród
w wodzie jest bardziej naturalny niż zwykły. To mniejszy ból i większy komfort dla
kobiety – dodaje.
W Polsce pierwszy poród w wodzie
odbył się 1 stycznia 1996 r.
Wciąż jednak niewiele placówek, zwłaszcza publicznych, oferuje taką
możliwość
porodu
pacjentkom. W Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
w Zabrzu porody
w wodzie odbywają się regularnie na
życzenie pacjentek.

MM, GOR

o szczególną atmosfeCentrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
rę. – Rodziłam
wieczorem, więc
wszędzie zapalone
były świece. Do tego ulubiona muzyka. To niesamowity widok,
gdy zobaczy się swoje dziecko pod wodą.
Marta została od razu okrzyknięta „małą
pływaczką”, bo od pierwszych chwil przebierała pod wodą rączkami i nóżkami –
śmieje się pani Beata.
Specjaliści przyznają, że jeśli ciąża przebiega prawidłowo, ciężarna i dziecko są
zdrowi i nie ma ryzyka powikłań porodowych, to poród w wodzie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. – Badania pokazują,
że kobiety korzystające z wody w czasie poSala do przyjmowania porodów w wodzie
rodu łatwiej radzą sobie z bólem, znacznie
Nasze Zabrze Samorządowe 2/2015
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foto: Igor Cieślicki

Pod znakiem czerwonego serduszka

Pierwsze porody w wodzie w zabrzańskim Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

foto: Natalia Babińska / Szpital Miejski

W niedzielę, 11 stycznia, po raz 23. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

wokół nas

wokół nas

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zachęca do korzystania z oferowanych nowinek

Bony obopólnych korzyści
często z czekaniem w długiej kolejce.
Dlatego pracownicy PUP zachęcają do
korzystania z elektronicznej formy rejestracji.

Bon stażowy
To gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego.
Czas trwania stażu to sześć miesięcy. Warunkiem realizacji bonu
jest zatrudnienie bezrobotnego
przez pracodawcę przez okres
kolejnych sześciu miesięcy po
zakończeniu stażu. Po upływie
tego czasu Powiatowy Urząd
Pracy wypłaca pracodawcy premię w wysokości 1,5 tys. zł.
Pracownicy PUP zachęcają do korzystania z elektronicznej formy rejestracji

Średnio co trzeci bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu to osoba do 30. roku życia.
Z myślą o tej grupie wiekowej wprowadzone zostały niedawno nowe instrumenty wsparcia. To bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe oraz na zasiedlenie. Doradcy
zachęcają również do korzystania z innej nowości, jaką jest
elektroniczny sposób rejestracji.
– Bony dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30.
roku życia, zostały wprowadzone w efekcie ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy – tłumaczy Anna Szczotka, p.o.
kierownik Działu Instrumentów i Rozwoju Zawodowego PUP w Zabrzu. – To
nowe instrumenty wsparcia, które niosą
korzyści zarówno dla osób bezrobotnych,
jak i zatrudniających ich pracodawców –
dodaje.
Największym zainteresowaniem wśród
bezrobotnych cieszą się tak zwane
bony stażowe. W ubiegłym roku zrealizowano ich w Zabrzu 17, w tym
roku zaplanowano 30. Bonów szkole-
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niowych jest w tym roku 30, zatrudnieniowych – 12, a na zasiedlenie – 7.
– Bon stażowy to tak naprawdę staż
z gwarancją zatrudnienia i premią dla
pracodawcy. Korzyści są obopólne, czego wcześniej nie było – zwraca uwagę
Anna Szczotka. – Bon szkoleniowy pozwala na to, że osoba bezrobotna sama
wybiera kierunek szkolenia i jednostkę
szkoleniową. Bon na zasiedlenie to całkowita nowość wśród instrumentów
wsparcia – dodaje.
Wszystkie formy aktywizacji łączy jedno. By z nich skorzystać, należy mieć
status bezrobotnego. Konieczna jest
więc rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy. Można jej dokonać w sposób tradycyjny, co jednak wiąże się
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– Rejestracja elektroniczna
możliwa jest od połowy 2013
roku, ale wciąż korzysta z niej
niewiele osób – przyznaje
Wioletta Przybyła, kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji PUP w Zabrzu. – W grudniu ubiegłego roku, na 1314 zarejestrowanych
osób, z elektronicznej formy skorzystało
tylko 36. Od początku funkcjonowania
systemu około 900 – wylicza Wioletta
Przybyła.
W formie elektronicznej możliwa jest zarówno pełna, jak i tzw. wstępna rejestracja. W pierwszym przypadku należy dysponować podpisem kwalifikowanym lub
profilem zaufanym ePUAP. System wymusza wówczas wprowadzenie skanów

wszystkich niezbędnych dokumentów,
a uzyskanie statusu osoby bezrobotnej
nie wymaga wizyty w urzędzie pracy.
Rejestracji wstępnej można dokonać za
pośrednictwem stron internetowych
www.pup.zabrze.pl lub www.praca.gov.
pl. Osoba zainteresowana dowiaduje się,
jakie dokumenty należy przygotować.
System wyznacza również konkretną
datę i godzinę, kiedy należy pojawić
się w urzędzie, by dokonać pełnej rejestracji. Dopiero z tym dniem można
uzyskać status bezrobotnego. – Dla
osób przychodzących do nas po wstępnej
rejestracji przygotowane zostało osobne
stanowisko. Wszystko odbywa się więc
bardzo sprawnie – podsumowuje Wioletta Przybyła. 
ST

Bon na zasiedlenie
To gwarancja otrzymania środków finansowych na pokrycie
kosztów związanych ze zmianą
miejsca zamieszkania będącą
wynikiem podjęcia pracy lub
działalności gospodarczej. Odległość od dotychczasowego
miejsca zamieszkania musi wynosić co najmniej 80 km lub czas
dojazdu i powrotu musi przekraczać trzy godziny. Wysokość
wsparcia to 7,5 tys. zł.

OGŁOSZENIE

Bon zatrudnieniowy
To dla pracodawcy gwarancja
refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego w związku
z zatrudnieniem bezrobotnego.
Refundacja przysługuje na okres
dwunastu miesięcy. Po jego
upływie pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia
pracownika przez okres kolejnych sześciu miesięcy.

Bon szkoleniowy
To gwarancja skierowania bezrobotnego na wskazane przez
niego szkolenie oraz opłacenia
kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjętym szkoleniem. Maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem
równa jest wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu.
Nasze Zabrze Samorządowe 2/2015
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Regionalna Izba Gospodarcza nagrodziła wybitnych przedstawicieli świata nauki, gospodarki, polityki i kultury

Tegoroczni laureaci na scenie Domu Muzyki i Tańca

miu. O jego sukcesach było ostatnio
głośno nie tylko
w Polsce, ale i na
całym
świecie.
Profesor kierował
zespołem, który
uratował z głębokiej hipotermii dwuPrezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
letniego Adasia.
– To niezwykle miłe uczucie odbierać to wyróżnienie
w Zabrzu, wśród przyjaciół. To
wyróżnienie dla całej specjalizacji,
w której działam. Nasze wycji znalazł się m.in. prof. Jan Marciniak,
niki konkurują ze światem.
dyrektor Centrum Inżynierii BiomedyczPolska medycyna jest na tyle
nej Politechniki Śląskiej.
dobra, że uratowaliśmy tego
– Dzisiejsza medycyna to
chłopca – uśmiecha się prof.
często bardzo specyficzne
urządzenia, których obsługa Janusz Skalski.
Laurami
wyróżniono
wymaga obecności nie tylko Platynowymi
lekarza, ale i bioinżyniera. w tym roku 26 osób. Wśród nich był arMy kształcimy tych ludzi i kształtujemy chitekt Tomasz Konior, autor projektu
ten nowy obraz medycyny. Cieszę się, że siedziby Narodowej Orkiestry Symfosukcesy śląskich ośrodków w tej dziedzi- nicznej Polskiego Radia w Katowicach.
– Dziękuję za to, że znalanie są zauważane – mówi prof. Jan Marzłem się w tak zacnym grociniak.
nie. W Katowicach udało się
Złoty Laur odebrał również prof. Janusz
zrealizować coś absolutnie
Skalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii
niezwykłego. Hans Zimmer
Dziecięcej Szpitala w Krakowie-Prokoci-

Już po raz 23. wyróżniający się
przedsiębiorcy,
przedstawiciele
świata nauki, kultury i medycyny
oraz samorządów terytorialnego
i gospodarczego zostali uhonorowani przez Regionalną Izbę Gospodarczą. W sobotę, 17 stycznia, w Domu
Muzyki i Tańca odbyła się doroczna Gala
Laurów Umiejętności i Kompetencji.
– Uroczystość Laurów jest
okazją do pokazania dobra,
którego nie brakuje w naszym regionie – podkreśla
Tadeusz Donocik, prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. – Laury nie są konkursem. Laury
są wynikiem poszukiwania ludzi, którzy umieli swój talent rozwinąć poprzez
ciężką pracę i osiągają sukcesy. Stanowią punkt odniesienia, są autorytetami
w swojej dziedzinie. Tym się różnią Laury
od wielu innych konkursów – dodaje Tadeusz Donocik.
Wśród tegorocznych wyróżnionych Złotym Laurem Umiejętności i Kompeten-
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powiedział, że żadna stolica europejska
nie ma takiej sali koncertowej. Jej wyjątkowość polega na świetnych warunkach odsłuchowych. Jestem szczęśliwy, że mamy
ją na Śląsku. Czekają nas tu wzruszenia
związane z muzyką. Sala przyciąga najlepszych muzyków. Cieszę się, że mogłem
wziąć udział w tym przedsięwzięciu – zaznacza Tomasz Konior.
Wśród nagrodzonych przedsiębiorców znaleźli się między innymi prezes
spółki Hotele Diament Rafał Bakalarski
oraz prezes DB Schenker Rail Polska
Marek Staszek.
– Nagroda jest potwierdzeniem tego, że obrany kilka lat
temu kierunek rozwoju europejskiej sieci transportowej
DB Schenker Rail był słuszny.
Dziś, dzięki przynależności do tej sieci,
nasze pociągi łączą przemysłowe regiony
centralnej i południowej Polski z Niemcami, Czechami i dalej z całą Europą – podkreśla prezes Marek Staszek.
Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji odebrali prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, marszałek
województwa śląskiego w latach 2013–
2014 Mirosław Sekuła, przewodniczący
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszek Buszka,
biskup senior diecezji gliwickiej Gerard
Kusz oraz sędzia Jerzy Stępień, prezes
Trybunału Konstytucyjnego w latach
2006–2008.
– Dziękuję za to wzruszające wyróżnienie, bo ono ma
szczególne znaczenie właśnie
tu, na Śląsku. To właściwie od
Śląska reszta Polski zarażała się samorządnością już w XIII wieku –
podkreślał sędzia Jerzy Stępień.
– Pytam, jak ja się tu znalazłem? Przecież nie robię
nic nadzwyczajnego tylko
to, co należy do mojej podstawowej funkcji, a funkcją
biskupa jest budowanie mostów. Dzięki
pomocy wielu współpracowników, wielu dobrych ludzi, to budowanie mostów
w nowej diecezji zacząłem, ale budować
mosty trzeba wciąż. Bo nurt rzeki jest
coraz szybszy i coraz niebezpieczniejszy.

Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi
w budowaniu mostów pomiędzy ludźmi,
pomiędzy różnymi grupami. Kapitule
dziękuję, że zauważyła takiego małego
biskupa – dziękował ze śmiechem biskup Gerard Kusz.
– Ronald Reagan powiedział, że w życiu
osiągniesz wszystko pod warunkiem, że
nie będziesz rozważał, komu będą
przypisane sukcesy. Myślę,
że samorządowcy, pamiętając o tym, starają się stworzyć
najlepsze warunki
Laur odbiera rektor ŚUM
tym wszystkim,
wy Laur Umiejętnoktórzy
mają
ści i Kompetencji,
pomysł na Polprzyznano w tym
skę, na Śląsk,
roku prezydentowi
na Zabrze. JeRP Bronisławowi Kostem
ogrommorowskiemu, któnie zaszczycona
ry niestety nie mógł
i dziękuję za to wyAbp Wiktor Skworc
pojawić się w Domu
różnienie – mówiła
Muzyki i Tańca osobiście.
prezydent Małgorzata
Zgromadzona
publiczność
Mańka-Szulik.
wysłuchała jego wyświetlonych na
Nagrodę Specjalną „Orła Piastów Śląskich” odebrał w tym roku abp ekranie podziękowań. A jak zapowiadaWiktor Skworc, metropolita katowicki. ją przedstawiciele kapituły, prezydent
– Tutaj wyrosłem, wychowałem się, i chcę w najbliższym czasie odbierze laur na
pracować jak najlepiej dla naszej ojco- Śląsku.
wizny. Chciałbym podziękować wszyst- W części artystycznej styczniowej gali,
kim przedsiębiorcom, wszystkim tym, z programem „Cudowny świat musiktórzy podejmują aktywną działalność calu”, wystąpili muzycy Filharmonii
gospodarczą, a moje podziękowanie jest Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira
o tyle konkretne, że dotyczy miejsc pracy, Chrzanowskiego oraz soliści warszawktóre państwo tworzycie i utrzymujecie skiego Teatru Roma: Edyta Krzemień,
– zwracał uwagę abp Wiktor Skworc. Ewa Prus, Łukasz Talik i Damian AlekSOR
Najwyższe wyróżnienie, czyli Diamento- sander. 

W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
Nasze Zabrze Samorządowe 2/2015
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zdjęcia: Igor Cieślicki

Umiejętności i kompetencje na miarę laurów
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Młodzi piekarze i cukiernicy rywalizowali na wyroby

były jeszcze krasnale, które rozsiane są
po całym mieście – uśmiecha się Paweł
Kierat. Za nim sklasyfikowane zostały
Dorota Sus z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich
Górach oraz Paulina Barcińska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Sosnowcu.
W kategorii „Piekarz” najlepszy okazał
się Adrian Brandysiok z Zespołu Szkół
Usługowych w Bytomiu. Na kolejnych
miejscach znalazły się Patrycja Bachul
i Sylwia Okroy z Zespołu Szkół
Spożywczych w Zabrzu. – Jeśli będzie
kolejna
edycja
tego konkursu, to z chęcią w nim
wystartuję. Jest
trudno,
ale
jeśli
ktoś chce,
to z pewnością da
radę – podUczestnikom rywalizacji nie brakowało talentu
kreśla Patrycja Bachul. 

Przepisy na sukces

W Teatrze Nowym odbył się finał świątecznej akcji Dziennika Zachodniego

Z Mikołajami na scenie

fo

M
:U
to

Za

b rz

SOR

Umowa z wykonawcą przebudowy targowiska
przy ul. Boboli podpisana

Zakupy w nowej odsłonie
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– Prace modernizacyjne rozpoczną się
w marcu i potrwają do końca września.
Obejmą między innymi rozebranie istniejącej obecnie konstrukcji, zerwanie
nawierzchni i wyrównanie terenu. Odwodniona zostanie skarpa, wytyczone
zostaną nowe drogi dojazdowe. W nowych warunkach handel odbywał się będzie w murowanych pawilonach wyposażonych w media. Powstanie też nowy
parking – wyjaśnia Sławomir Gruszka
z Wydziału Kontaktów Społecznych
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Targowisko przy ul. Boboli zajmuje
około 12,5 tys. metrów kwadratowych.
Jego przebudowa pochłonie 9,5 mln

Pochody wyruszyły spod kościoła św. Kamila, kościoła
św. Józefa
oraz hali
Pogoń.
W każdej
grupie
dominował jeden
z
trzech koloSpotkanie pod kościołem św. Anny
rów: czerwony,
Obchody Święta Trzech Króli były bardzo efektowne
żółty i niebieski.
– Naszym pochodem
przypominamy, że Jezus
objawił się światu. Tym samym możemy
nadal doświadczać godności bycia Dziećmi Bożymi – mówił ks. Rafał Przybyła
Z trzech punktów Zabrza, symbolizujących trzy kontynenty, z parafii św. Józefa w Zabrzu.
Pod kościołem św. Anny odbyło się
wyruszyły 6 stycznia barwne korowody. Ich uczestnicy spo- wspólne śpiewanie kolęd. Uczniowie
tkali się pod kościołem św. Anny, by oddać hołd nowo naro- Zespołu Szkół nr 11 zaprezentowali jasełka, następnie odbył się koncert w kodzonemu Jezusowi.
ściele. 
WG
b rz

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego przebuduje zabrzańskie targowisko przy ul.
Boboli. Przedstawiciele wyłonionej w przetargu firmy podpisali właśnie umowę z Zabrzańską Agencją Realizacji Inwestycji.

Zabrzanie uczcili obchodzone 6 stycznia Święto Trzech Króli

Za
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Już po raz 14. czytelnicy Dziennika Zachodniego mogli wybrać swoich wymarzonych Mikołajów. Wylosowani szczęśliwcy odebrali od nich prezenty. Podsumowanie kolejnej
edycji świątecznej zabawy odbyło się 16 stycznia w Teatrze
Nowym.
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Cukiernicy i piekarze rywalizowali już
po raz dwudziesty. Każda edycja konkursu ma inny temat przewodni. Tym
razem był to Wrocław jako miasto kultury. – Temat był dość trudny, bo trzeba
było wykazać się znajomością miasta
i jego atrakcji. Każdy podszedł do tego
zadania nieco inaczej – mówi Lucyna
Kubicka, organizator konkursu. – Zwracaliśmy uwagę na to czy uczeń wykonuje
wszystkie czynności zgodnie z technologią, w jaki sposób podszedł do tematu.
Bardzo szczegółowo ocenialiśmy techniki stosowane przy dekoracji – dodaje.
Paweł Kierat z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu przygotował tort
w kształcie Panoramy Racławickiej,
co dało mu zwycięstwo wśród cukier-

ników. – Chciałem
znaleźć coś, co jest
warte zwiedzenia we
Wrocławiu. Z tym związane

Wśród tegorocznych Mikołajów był m.in. prof. Jerzy Buzek

fo

Młodzi adepci sztuki cukierniczej i piekarniczej rywalizowali w kolejnej edycji Turnieju na
Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Konkurs został zorganizowany
przez Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą
Rzemieślniczą oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach i Śląskim Kuratorium Oświaty.

Barwny orszak na ulicach

foto: Igor Cieślicki

foto: UM Zabrze
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Laureaci tegorocznej edycji konkursu odbierają nagrody

Do akcji włączyło się tym razem 30
znanych osób ze świata kultury, nauki, polityki czy gospodarki. Wśród
nich politycy – prof. Jerzy Buzek, Elżbieta Bieńkowska, Jan Olbrycht, artyści – Marcin Wyrostek, Zbigniew Stryj
czy też lekarze i naukowcy, jak profesorowie Marian Zembala, Jan Malicki
i Katarzyna Popiołek. Czytelnicy nie
mieli więc łatwego wyboru. – To bardzo
sympatyczna akcja. Warto w niej uczestniczyć, bo to przyjemne chwile również dla
obdarowującego – uśmiecha się Dariusz
Lubela, prezes Tauron Polska Energia
w Katowicach.
Magdalena Kuśmirek z Lędzin na swojego Mikołaja wybrała dyrektora Teatru
Śląskiego w Katowicach Roberta Talarczyka. – Moja babcia prenumeruje Dziennik Zachodni i tam przeczytałam o akcji.
Postanowiłam spróbować i okazało się, że
miałam szczęście w losowaniu. Od dziecka chodzę do teatru, stąd mój wybór – tłumaczy Magdalena Kuśmirek.
Mikołajem została również prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To
wspaniałe uczucie sprawić komuś takim
prezentem przyjemność. Cieszę się, że Mikołaje wręczają swoje upominki właśnie
w Zabrzu. Jest ich coraz więcej i to jest
bardzo piękne – podkreśla prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. 
WG

Wkrótce targowisko przejdzie metamorfozę

zł. Na czas prowadzonych prac kupcy
przeniosą się na zastępcze targowisko
przygotowane przy ul. Średniej.  WG
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sukcesem jest także poprawa komunikacji do osiedla poprzez uruchomienie dodatkowej linii. Autobus 280 dojeżdża do
osiedla Młodego Górnika z Gliwic. Bardzo
się cieszymy, że po latach starań udało
się to zrealizować, zwłaszcza, że wielu
mieszkańców ma teraz łatwiejszy dojazd
do pracy – mówi Alojzy Cieśla, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Osiedle
Młodego Górnika.

foto: Igor Cieślicki

Nowa kanalizacja

Przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika Alojzy Cieśla

Zielona enklawa
przy granicy miasta
Położone przy granicy z Bytomiem osiedle Młodego Górnika to
swoista enklawa spokoju. Malownicza okolica, mnóstwo zieleni
i stawy sprawiają, że miejsce to jest chętnie odwiedzane przez
spacerowiczów, rowerzystów czy wędkarzy. O jak najlepszy wizerunek osiedla dba również od lat miejscowa Rada Dzielnicy.
– Zostały one przekazane miastu, które
obecnie jest ich właścicielem. Dzięki temu
mogły ruszyć prace związane z budową kompleksu rekreacyjno-sportowego
z placem zabaw i siłownią. Niewątpliwym

Z myślą o młodych
Zdaniem mieszkańców, w dzielnicy
brakuje miejsc parkingowych. – Zorganizowaliśmy miejsca parkingowe wzdłuż
zieleńca, bo samochodów jest coraz więcej. Chcielibyśmy też zająć się ulicą Gwarecką, po której przejeżdżają samochody
dostawcze powodujące jej nadmierną
eksploatację. Ulica ta nie jest przystosowana do takiego tonażu – uważa Alojzy
Cieśla.
Rada bierze aktywny udział w Konkursie Inicjatyw Rad Dzielnic. W ramach
tego przedsięwzięcia powstała do tej
pory plenerowa siłownia i boisko do
siatkówki. W tym roku rada zgłosiła
trzy projekty. To m.in. zakup zestawu
nagłaśniającego oraz zorganizowanie

Plenerowa siłownia i plac zabaw

turnieju rad dzielnic. W planach jest
także zorganizowanie klubu osiedlowego, w którym młodzi ludzie mogliby
aktywnie spędzać czas. – Mamy stół do
ping-ponga, dodatkową siłownię, działa biblioteka, prowadzone są zajęcia
z języka angielskiego. Ponadto chcemy,
aby powstało dodatkowe oznakowanie
na ulicy Szybowej. Mieszkańcom tej ulicy przydałby się też sklep – mówi Alojzy
Cieśla.

Rada organizuje dwa turnieje piłki nożnej: na początek i zakończenie wakacji.
Włącza się też w organizację imprez andrzejkowych czy mikołajkowych. Organizuje zabawy dla dzieci.
Do Rady Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika należy piętnaście osób. Ich spotkania odbywają się w co trzeci czwartek
miesiąca. Najbliższe zaplanowano na
19 lutego.

MM

REKLAMA

foto: Igor Cieślicki

Wśród istotnych dla życia dzielnicy
zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie,
dzielnicowi radni wymieniają m.in.
przejęcie okolicznych działek od Agencji Nieruchomości Rolnych z Opola.

Mieszkańcy cieszą się też z wybudowanej kanalizacji. – Dotychczasowa sieć
stała się już niedrożna. Staraliśmy się
doprowadzić do jej modernizacji. Gdyby
nie zostało to wykonane, ponosilibyśmy
ogromne koszty związane z nakładanymi
karami. Została jeszcze ulica Gwarecka,
ale współpracujemy z władzami miasta
i kierownictwem Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, by
tam również zostały wykonane niezbędne prace – dodaje Alojzy Cieśla.
Jak podkreśla przewodniczący, lokalna
społeczność jest ze sobą bardzo żyta.
Wszyscy się tu znają i starają się sobie
pomagać. Problemy, jakie sygnalizują
mieszkańcy, rada stara się rozwiązywać
na bieżąco. – Ważne jest to, by mieszkańcy czuli, że faktycznie coś się w dzielnicy
zmienia, że za zgłoszeniem danej sprawy
idzie też konkretne działanie – zaznacza
Alojzy Cieśla.
Mieszkańcy zwracają m.in. uwagę na
stan chodników wzdłuż ulic Szybowej
i Pod Borem. – To są tereny Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Do końca nie możemy zrozumieć tej sytuacji. Przez tyle lat
spółka nie daje zielonego światła w tej
kwestii. Gdyby przekazała je miastu,

mielibyśmy swobodę poruszania się po
osiedlu. A teraz są na przykład problemy z odśnieżaniem czy koszeniem trawy.
Kiedy chcemy podjąć jakąś interwencję,
to spotykamy się z odmową, bo prawnie
teren nie podlega pod miasto. Nawet
zwróciliśmy się do ministra skarbu, żeby
nam pomógł rozwiązać ten problem –
tłumaczy Alojzy Cieśla.

foto: Igor Cieślicki

Przedstawiamy rady dzielnic nowej kadencji. Tym razem osiedle Młodego Górnika

Osiedle Młodego Górnika to najmniejsze z zabrzańskich osiedli
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W „Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej” nie brakuje wątków związanych z zabrzem

którego dokonała południową ścianą
wraz z niemieckim alpinistą Simonem
Häberleinem (12 września 1905 r.) oraz
pierwsze przejście południowej ściany
Ostrego Szczytu z zejściem wschodnią
granią. Tym razem oprócz Häberleina
towarzyszył jej także mąż, a samo przejście odbyło się 15 września 1905 r. Obie
drogi autorzy Encyklopedii określili jako
„wówczas rekordowe w Tatrach”.
Inne ważne osiągnięcia K. Bröske to
pierwsze wejście na Wołową Turnię i Żabią Turnię Mięguszowiecką – oba również dokonane z S. Häberleinem w 1905
r. Z nim też próbowała pierwszego zimowego wejścia na Staroleśny Szczyt, wyprawa zakończyła się na Kwietnikowej
Przełączce. Na temat swoich wypraw,
tak tatrzańskich, jak i alpejskich, wygłaszała odczyty m.in. w Zabrzu, Gliwicach
i Wrocławiu. Na jej cześć Mała Pośrednia
Grań w niemieckim nazewnictwie tatrzańskim nazywa się Katharinenspitze,
zaś w węgierskim – Katalin-csúcs. Maximilian Bröske wspinał się dużo z braćmi

***
Najmniej wiemy o Helenie Koziczinski, żonie Ludwiga. Paryscy wymieniają jej jedyne znane dokonanie – pierwsze wejście
wraz z mężem i przewodnikami w 1904
r. na Dziurawą Turniczkę (na cześć zdobywczyni nazwaną Heleneturm i Heléntorony) w północnej grani Pośredniej
Kończystej. Ludwig Koziczinski urodził się
15 lipca 1869 r. Jako architekt polecał się
w Zabrzu już w 1895 r. W Tatrach wspinał
się w latach 1902–1911, najczęściej z bratem i M. Bröske. W 1902 r. wraz z Karolem
Englischem i Johannami Hunsdorferami
seniorem i juniorem próbował zdobyć
Ostry Szczyt, wchodząc żlebem nazwanym następnie na jego cześć Żlebem Koziczinskiego (Koziczinski-Floss). W 1906 r.,
oprócz pierwszego wejścia na Mała Kończystą, wspólnie z M. Bröske weszli z Wielickiej Doliny na Wyżnią Łuczywniańską

22

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2015

Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem wybierzmy się do Biskupic.
Kościół św. Jana Chrzciciela to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Biskupicach. Wzniesiona w neogotyckim stylu świątynia została
konsekrowana w 1863 r. Archiwalną fotografię wykonano około 1910 r. Kościół do dziś nie stracił niczego ze swego wyjątkowego charakteru. 
GOR

***

foto: eNOCLEGI / freeimages.com

Najważniejszą z tej szóstki była niewątpliwie Katharina Johanna Eleonore
Bröske, z domu Sagowski, opisana przez
Paryskich jako „niem. alpinistka i najwybitniejsza taterniczka w pierwszych latach XX w.”. Urodziła się ok. 1870 r. w Carycynie (późniejszy Stalingrad, obecnie
Wołgograd), w rodzinie niemieckich
osadników, sprowadzanych tam od
czasów Katarzyny II. Jej mężem został
lekarz weterynarii Maximilian Wilhelm
Hugo Bröske, urodzony 27 października
1869 r. w Elblągu, w rodzinie kupca Karla Wilhelma Bröske i Wilhelmine z domu
Schröter. Do Zabrza przybyli w 1898 r.,
kiedy to dr Bröske został dyrektorem
nowo wybudowanej rzeźni gminnej.
Oboje chodzili po Tatrach w latach 1902–
1907, Käthe chodziła również po Alpach
(w latach 1905–1912). Już w 1902 r. oboje (z przewodnikami) dokonali pierwszego wejścia na Małą Pośrednią Grań.
Spośród wypraw Käthe, jako najważniejsze w dziejach taternictwa Paryscy
wymieniają: I wejście na Żabiego Konia,

Przy wjeździe do Biskupic

Najkrócej, oprócz Helene Koziczinski,
uprawiał taternictwo jej szwagier Konrad. Urodził się 25 listopada 1875 r. Tak
jak starszy brat był architektem, mistrzem murarskim i mistrzem budowlanym. W Tatrach wspinał się często
z bratem i Maximilianem Bröske (m.in.
wejście na Mała Kończystą), a także
z przewodnikami. W 1903 r. poprowadził
nową drogę z Doliny Złomisk na Żłobisty
Szczyt. Rok później dokonał pierwszego
wejścia na Pośrednią Kończystką i Stwolską Turnię. Tę pierwszą na jego cześć
w niemieckim nazewnictwie nazwano
Koziczinski-Spitze lub Konrad-Turm, niestety, w następnych latach zmieniono ją
na Popperturm.
W Zabrzu samodzielną działalność budowlaną rozpoczął w 1909 r. Po śmierci
brata pomagał przez pewien czas bratowej w prowadzeniu odziedziczonej przez
nią firmy budowlanej. Sam Konrad Koziczinski był dwukrotnie żonaty. Z Mary
z domu Mührenberg, zmarłą 19 grudnia
1930 r. w wieku 34 lat doczekał się syna
Gerharda i córki Iris-Marii. Druga żona,
Margarete z domu Lippik, która zmarła
26 czerwca 1937 r. w wieku 41 lat, urodziła mu dwie córki: Ursulę i Marie-Johannę. Kiedy i gdzie zmarł K. Koziczinski, nie
wiemy. Najbardziej znanym budynkiem,
który po nim w Zabrzu pozostał, jest willa
przy ul. Buchenwaldczyków 28–30 (obecnie żłobek miejski).Piotr Hnatyszyn

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Uważny czytelnik „Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej”, autorstwa Z. Radwańskiej-Paryskiej i W. H. Paryskiego, natknie się
na pojawiającą się w kilku biogramach nazwę naszego miasta.
Wszystkie te biogramy dotyczą taterników czynnych w pierwszej dekadzie XX wieku: Käthe i Maximiliana Bröske, Helene,
Konrada i Ludwiga Koziczinskich oraz Karla Jene (Jenne).

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

Zdjęcie zostało wykonane około 1910 r.

foto: Igor Cieślicki

Taternicy z Zabrza

Koziczinskimi, dokonując m.in. w 1906
r. pierwszego wejścia zachodnią ścianą
Małej Kończystej. Komin, którym tego
dokonali, nazwano na ich cześć Kominem Bröskego i Koziczinskich. Była to
droga uważana przez pewien czas za
jedną z najtrudniejszych w Tatrach.
Käthe Bröske zmarła 8 lutego 1929 r. we
wrocławskim „Augustahospital”. Pochowano ją w Altfelde w Prusach Wschodnich (obecnie Stare Pole w pow. malborskim). Jej mąż przeżył ją o dziesięć
lat, zmarł 2 listopada 1939 r. w swoim
mieszkaniu w Zabrzu. Jego ciało spalone zostało w krematorium w Gliwicach, a urna pozostawała w nim jeszcze
w sierpniu 1940 r.

Szczerbinę w północnej grani Zadniego
Gerlachu. Pięć lat później, wspólnie z dr.
Karlem Jene (ur. 13 października 1879 r.
w Blödesheim w Nadrenii-Palatynacie),
szefem chemików w hucie „Donnersmarck”, podjął próbę wejścia północną
ścianą Rohacza Ostrego. „W trudnym
i kruchym terenie prowadzący Jenne odpadł i lecąc w przepaść pociągnął za sobą
asekurującego go liną Koziczinskiego”.
Jak zapisano w sprawozdaniu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z akcji ratunkowej „Obaj, Ludwik
Kozicziński i Karol Jenne ponieśli śmierć
na miejscu, spadłszy z półn. ściany Rohacza Ostrego z wysokości ok. 400 m. Ciało
Koziczińskiego strzaskane i poszarpane,
ciało Jennego nie mniej”. Tragedia ta
miała miejsce 26 czerwca 1911 r. Zawiadomiony przez Helenę Koziczinski TOPR
wyruszył nocą 29 czerwca na wyprawę
ratunkową. Ciało L. Koziczinskiego odnaleziono tego samego dnia, ciało K. Jene
dopiero podczas drugiej wyprawy odbytej 6 lipca. Obu taterników pochowano na
cmentarzu w Zubercu.

Kościół św. Jana Chrzciciela nie stracił na przestrzeni lat niczego ze swego uroku
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Kibice wybrali swoich faworytów

foto: Stadion w Zabrzu

foto: Igor Cieślicki

Plenerowe miejsce spotkań

Znamy już najlepszych sportowców i trenerów Zabrza 2014 roku

22 tysiące metrów kwadratowych będzie miał plac wejściowy stadionu

Lada dzień ekipy budowlane wkroczą na zaprojektowany
od strony ul. Damrota plac wejściowy na teren Stadionu im.
Ernesta Pohla. Zgodnie z przyjętymi założeniami, ta przestrzeń publiczna ma tętnić życiem nie tylko w dniach rozgrywania meczów, ale przez cały rok.
– Zabrze wzbogaci się o kolejne miejsce,
doskonale nadające się do organizacji
plenerowych koncertów czy zawodów
sportowych. Przestrzeń wokół nowego
stadionu przyciągać będzie ludzi aktywnych i młodych oraz sprzyjać wspólnemu
spędzaniu czasu na świeżym powietrzu
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Przetarg na wykonanie tzw. przedpola
stadionu został ogłoszony w styczniu.
– Z powierzchnią 22 tysięcy metrów kwadratowych będzie to jeden z większych
placów w centrum Zabrza – podkreśla
Tadeusz Dębicki, prezes spółki Sta-

dion w Zabrzu. – Od strony ulicy Damrota powstaną punkty gastronomiczne
i sanitarne, przestrzeń będzie ogólnodostępna dla wszystkich, którzy będą mieli
ochotę właśnie tutaj spędzać swój wolny
czas, niezależnie od pory dnia czy roku.
W bezpośrednim sąsiedztwie placu, w pasażu handlowym wzdłuż ulicy Roosevelta,
powstanie pub kibica, sklep sportowy,
fitness, muzeum. Chcemy, aby to miejsce tętniło życiem przez cały rok i było
zabrzańskim punktem spotkań dla ludzi
młodych. Nie tylko na ciele, ale przede
wszystkim duchem – dodaje Tadeusz
Dębicki.

foto: Stadion w Zabrzu

Przetarg na wykonanie tzw. przedpola stadionu ogłoszono w styczniu
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Roboty związane z zagospodarowaniem placu od strony ul. Damrota mają
się rozpocząć na przełomie lutego
i marca. Do wykonania pozostał jeszcze
szereg prac wewnątrz obiektu. Za większość z nich odpowiada firma Dombud.
Przed nią wykonanie systemów wentylacji i klimatyzacji oraz biletowo-sprzedażowych. Wdrożenie tego ostatniego
będzie całkowitą nowością w naszym
kraju. Nowy stadion otworzy swoje bramy dla 24 tysięcy kibiców w tym roku.
– Ta inwestycja od początku wymagała
najwyższej mobilizacji. Niejednokrotnie
stawaliśmy przed trudnymi decyzjami dotyczącymi tego, jak sprawić, by stadion budowany dzisiaj był tak samo funkcjonalny
za dziesięć, dwadzieścia i więcej lat. Podjęliśmy wiele odważnych decyzji i zastosowaliśmy sporo innowacyjnych rozwiązań,
ale dzięki temu będziemy mieć w Zabrzu
najnowocześniejszy stadion na Śląsku –
zaznacza Tadeusz Dębicki. 
GOR
foto: Stadion w Zabrzu

Plac ma tętnić życiem nie tylko w dniach meczów, ale przez cały rok

foto

: Igor

Cieślicki

Tegoroczni laureaci w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Po raz 33. wybrani zostali najlepsi sportowcy i trenerzy
Zabrza. W plebiscycie przeprowadzonym na łamach
„Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej” zwyciężyli szkoleniowiec Górnika Zabrze Robert Warzycha i obrońca tego
klubu Adam Danch. Statuetki odebrali 10 stycznia
podczas tradycyjnego Balu Sportowca.
– Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Cieszę się, że zostałem doceniony.
Tym bardziej, że wróciłem na boisko po
ciężkiej kontuzji – mówi Adam Danch,
kapitan Górnika, który w jego barwach
rozegrał od 2007 r. 223 mecze. Na podium znaleźli się również jego koledzy
z drużyny. Drugi w głosowaniu czytelników okazał się Łukasz Madej, na trzecim
miejscu uplasował się ubiegłoroczny
zwycięzca plebiscytu – Mateusz Zachara.
W czołowej dziesiątce nie zabrakło także występującego w Górniku Radosława
Sobolewskiego.
Górnik Zabrze zdominował również klasyfikację trenerów. Najwięcej głosów
otrzymał prowadzący drużynę z Roosevelta Robert Warzycha. – Mimo tylu wojaży zagranicznych, wszystkie moje drogi
zawsze prowadziły do Zabrza. To dla mnie
olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie – podkreśla Robert Warzycha, dyrektor sportowy
Górnika.
Tuż za nim znalazł się Józef Dankowski,
formalnie pierwszy trener zespołu. Trzecie miejsce zajął prowadzący szczypiornistów Górnika szwedzki trener Patrik

Liljestrand, którego tak ucieszyła
przyznana statuetka, że aż ucałował ją na scenie.
Tradycyjnie już nagrodzeni zostali także
najlepsi w mieście nauczyciele wychowania fizycznego. Z kolei po raz pierwszy najbardziej zasłużonym sportowcom
przyznane zostały tytuły Honorowego
Ambasadora Zabrza. Otrzymali je znakomity lekkoatleta, dwukrotny mistrz
olimpijski Józef Szmidt oraz byli piłkarze
Górnika Zygmunt Anczok i Stanisław
Oślizło. – Nieważne czy ma się lat kilkanaście, czy 70, każdy upominek cieszy. Bardzo
dziękuję za to wyróżnienie – mówi Stanisław Oślizło.
– Człowiek nigdy nie wie, co go jeszcze na
starość spotka. A rzadko się zdarza, by
przed tak znakomitą publicznością móc
odbierać tak wyjątkowe wyróżnienie –
podsumowuje Zygmunt Anczok.
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki zagrały w tym
roku zespoły Chrząszcze oraz New Transformation. Na scenie zaprezentowali się
również Delfina i Bartek, zwycięzcy piątej
edycji programu „Mam talent!”.  GOR

Adam Danch i Robert Warzycha

foto: Igor Cieślicki

Wkrótce zagospodarowany zostanie plac wejściowy Stadionu im. Ernesta Pohla

Znani z „Mam talent!” Delfina i Bartek
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Sukces podczas Międzynarodowego Konkursu Rzeźby w Śniegu w Chinach

Zawodnicy Górnika Zabrze u progu rewanżowej rundy rozgrywek

Piłkarze szlifują formę w Turcji...

Mamy powody do dumy! Zespół rzeźbiarski Snow Art Poland,
który tworzą m.in. wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach Tomasz Koclęga i nauczyciel zabrzańskiego
plastyka Piotr Proba, zajął trzecie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Rzeźby w Śniegu. Impreza trwała od 10 do
13 stycznia w chińskim mieście Harbin.
Do rywalizacji przystąpiło 28 zespołów
z całego świata, m.in. z Rosji, Hiszpanii,
Francji, Włoch, Korei Południowej, Japonii, Mongolii, Indonezji, Łotwy i Wielkiej
Brytanii. Każdy z nich miał za zadanie
wykonanie w ciągu 30 godzin rzeźby
z bloku śniegu o wymiarach 3 na 3 na
4 metry. Uczestnicy do dyspozycji mieli
jedynie ręczne narzędzia, niektóre przygotowane według własnego projektu.
Nasz kraj reprezentował zespół Snow
Art Poland, który tworzą Jarosław Bagiński, Tomasz Koclęga, Bartłomiej Bala
i Piotr Proba. – Nasza rzeźba nosi tytuł
„Codzienność”. Przedstawia człowieka,
który zmaga się z codziennymi problemami. Te problemy są przedstawione
za pomocą płyt, które na niego spadają.
Płyty są o różnych wymiarach, o różnym
kształcie. Człowiek próbuje im sprostać,
próbuje je podtrzymać, udźwignąć, okiełznać – tłumaczy Tomasz Koclęga.
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Członkowie grupy zgodnie przyznają,
że w tym roku postawili sobie poprzeczkę wysoko. – Przed rokiem chcieliśmy po
prostu spróbować, dotknąć tego materiału. Teraz pojechaliśmy już z większym doświadczeniem, ale też z duszą na ramieniu. Mieliśmy bardzo trudny projekt. To
było 30 godzin naprawdę ciężkiej pracy
– uśmiecha się Bartłomiej Bala.
Start poprzedziły długie przygotowania.
– Na początku Tomasz przedstawia nam
szkice. Później wybieramy projekt, który
będzie najlepszy kulturowo i który będzie
dobrze wyglądać w śniegu. A tamtejszy
śnieg jest inny niż w Polsce. Twardy, zbity, w naszych warunkach nieosiągalny –
zwraca uwagę Bartłomiej Bala.
– Najtrudniejsze do wykonania okazały
się gładkie płaszczyzny, ich dopracowanie
i doszlifowanie prawie na wysoki połysk
– mówi Piotr Proba. – Podczas tego turnieju nie można używać narzędzi mecha-
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nicznych. Wszystko trzeba zrobić ręcznie,
więc improwizujemy, korzystamy z pomocy znajomych. Sami też projektujemy narzędzia i sami sprawdzamy na miejscu czy
dadzą radę – dodaje.
Zespół nie osiada na laurach. Wkrótce zamierza wziąć udział w kolejnym
konkursie. Tym razem będzie to 42.
Konkurs Rzeźby w Śniegu w japońskim
Sapporo. To konkurs o nieco innym
charakterze, kwalifikowanych do niego jest wyłącznie dwanaście zespołów
z całego świata. – Bierzemy w nim udział
po raz pierwszy. Ambasada Polski w Tokio rekomendowała nasz udział, co jest
warunkiem uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Nasz plan minimum? Żeby wśród
tych dwunastu zespołów nie znaleźć się na
dwunastym miejscu – śmieje się Tomasz
Koclęga. 
MM

foto: Snow Art Poland

W śniegu wyrzeźbili...
zmagania z codziennością

Dzieło polskich rzeźbiarzy w pełnej krasie

Na wykonanie zadania ekipy miały 30 godzin

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Bartłomiej Bala, Piotr Proba i Tomasz Koclęga pokazują wykorzystywane podczas pracy narzędzia

– Oferta pojawiła się pod koniec grudnia. Później wszystko potoczyło się już
bardzo szybko. Z pewnością ostateczna
decyzja wymagała trochę namysłu, ale
po tym, co zobaczyłem na miejscu, jestem spokojny – mówi Mateusz Zachara, który w Górniku wystąpił w 66 oficjalnych meczach i strzelił 21 bramek.
W styczniu z klubem pożegnał się także Maciej Małkowski. Nowy trzyletni
kontrakt podpisał z kolei z klubem kapitan Adam Danch. W zespole testowani byli m.in. Łukasz Żegleń ze Stali
Mielec i Marcin Urynowicz z Gwarka
Zabrze. W ramach rozgrywanych

Jeden z treningów podczas zgrupowania w Turcji

sparingów Górnik zmierzył się m.in.
z Polonią Bytom, którą pokonał 5:1.
– Ważne jest to, żeby grać z drużynami,
z którymi nie spotykamy się na co dzień.
Te drużyny mogą wskazać nasze słabsze
punkty, na które musimy zwrócić uwagę
później, już w meczach ligowych – mówił
dyrektor sportowy Górnika Robert Warzycha podczas pobytu w Turcji, gdzie

zabrzanie mieli zaplanowane gry kontrolne z silnymi miejscowymi rywalami
oraz z zespołami z Bułgarii i Ukrainy.
Jak zimowe przygotowania przełożą
się na boiskową formę, dowiemy się
16 lutego. Górnik podejmować będzie
wtedy na własnym stadionie Koronę
Kielce. 

WG

...szczypiorniści walczą o podium
Bez spektakularnych wzmocnień, za to po solidnie przepracowanym okresie zimowym, rozpoczynają rewanżową rundę rozgrywek superligi szczypiorniści Górnika. Zabrzanie bronią brązowego medalu wywalczonego rok temu, ale teraz marzą, by
wspiąć się choć o oczko wyżej.
Dużo wiedzy o formie Górnika dał trenerowi Patrikowi Liljestrandowi dwumecz z Motorem Zaporoże. Zwycięzca
ligi ukraińskiej, rywalizujący w Lidze
Mistrzów, był bardzo wymagającym
partnerem sparingowym i sprawił zabrzanom sporo kłopotów. Ostatecznie
oba zespoły wygrały po jednym meczu.
– Całe nasze przygotowania były intensywne. Przez pewien moment graliśmy
nawet codziennie. Szczególnie zadowolony jestem z mocnej obsady Turnieju
Noworocznego, którego tradycyjnie już
byliśmy gospodarzami. Miłym akcentem
tej imprezy byli również kibice, którzy

w sporej liczbie pojawili się w hali i głośno wspierali nas dopingiem. Cały okres
przygotowawczy ćwiczyliśmy nowe ustawienie obrony, nowe zagrywki w ataku,
dlatego ważnym punktem na koniec
przygotowań był właśnie dwumecz z Motorem. Nieczęsto bowiem gra się z uczestnikiem Ligi Mistrzów. W ten sposób mogliśmy sprawdzić czy obrany kierunek
był słuszny. Starcia z mistrzem Ukrainy
pokazały, że możemy być optymistami
w nadchodzącej rundzie – ocenia okres
przygotowawczy Patrik Liljestrand.
Start rundy rewanżowej superligi zaplanowano na 7 lutego. Pierwszy prze-

foto: Wojciech Karpiński

foto: Igor Cieślicki

foto: Snow Art Poland

Na zgrupowaniu w Turcji szlifują formę piłkarze Górnika
Zabrze przed rozpoczęciem
wiosennej rundy rozgrywek
ekstraklasy. Wśród podopiecznych Józefa Dankowskiego zabrakło niestety Mateusza Zachary, który podpisał trzyletni
kontrakt z chińskim klubem
Henan Jianye.

Sparing z Motorem Zaporoże

ciwnik zabrzan, którzy bronić będą
trzeciego miejsca w tabeli, to MMTS
Kwidzyn. 

WG
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Gdy się Chrystus rodzi”, nagrody otrzymują: Alicja Dąbrowska i Jacek Zalewski – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, Jerzy Niesłony – poczęstunek
w McDonald’s oraz Mieczysława Bat – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 lutego.

Rozwiązania nr 2 (237)

3

4
5

(imię i nazwisko)
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2

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Nasze
Zabrze Samorządowe 2/2015
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu,gdzie znajduje się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą brały udział odpowiedzi, które dotrą
do redakcji do 23 lutego. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim
numerze przedstawia wejście do Zespołu Szkół
Sportowych nr 42. Nagrody otrzymują: Krystyna Szczerba – poczęstunek w restauracji Balaton oraz Paulina Krzeszewska – poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła. Zwyciężczynie prosimy o kontakt z redakcją do 23 lutego.

Pomyśl

3

Centrum handlowe M1

Pomyśl czy pRzyszło ci kiedy do głoWy

ul. plut. R. Szkubacza 1

że błękiT jest czAsem siny czasem graNatowy
bywa jak lazur lub Jak krasKa moDry
cieszą się śWięci w niebie

STARA
SZKOŁA

na dOle pies z pieskIem
że nAwet niebo nie bywa niebieSkie

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 23 lutego.

4

1. tam kupisz gazetę,
batonik i bilet
autobusowy,
2. przełożony juhasów,
3. początek wyścigu,
4. zabierana do szkoły
na drugie śniadanie,
5. przesąd,
6. najczęstszy prezent
dla dziecka,
7. płaty makaronu przekładane mięsem lub warzywami,
8. beczułka.

1

2

3

4

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych
w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 23 lutego pod adresem: Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Monika Mazur – poczęstunek w McDonald’s, Danuta Kozłowska – poczęstunek w restauracji Balaton, Florentyna Nocoń i Paweł Wesołowski – poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho oraz Danuta Ohsmann – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki
brzmiało: Melchior, autorem cytowanego wiersza jest Jacek Cygan, a myśl Heraklita z Efezu brzmi: „Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”.

Nasze Zabrze Samorządowe
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Poziomo: 1 – rozbija się go i w nim nocuje,
5 – gra na bębnie, 8 – futrzany szal, 9 – nasz
bratanek do szabli i szklanki, 10 – szacunek,
poważanie, 11 – powód, bodziec, 12 – zbiornik na domowe ścieki, 14 – symptom, 16 –
coś z repertuaru akrobaty, 19 – może być razowy, na zakwasie, 21 – horror Alfreda Hitchcocka, 22 – upoważnia do zakupu leków,
23 – związek państw, 24 – nieduży zbiornik
wodny, 26 – odstęp pierwszej linijki tekstu
od lewego marginesu, 28 – kręci głową, 29
– intelekt, 30 – zimowe legowisko niedźwiedzia, 33 – żuraw chciał, by została jego żoną,
35 – polecenie w wojsku, 37 – benedyktyni,
salezjanie, 38 – towarzyska ogłada, 39 – ustalany za pomocą papierka lakmusowego, 40
– region w Alpach Wschodnich, 41 – działo,
42 – ulubiona ryba starożytnych Rzymian.
Pionowo: 1 – miasto w woj. małopolskim,
kiedyś stolica województwa (dwa słowa), 2
– wyrażenie nieprzetłumaczalne, charakterystyczne dla danego języka, 3 – w nim kawa
długo będzie ciepła, 4 – internetowy to np.
onet czy interia, 5 – południowokoreański
koncern samochodowy, 6 – cement z kruszywem, 7 – narażeni są na nie piesi gdy
na chodniku ślizgawka, 13 – zaginiony ląd,
mityczna kraina zniszczona i zatopiona, 15
– tkanina na obrusy i pościel, 17 – tam przechowuje się stare dokumenty, 18 – zmieni
obicie na kanapie, 20 – rozlegają się po skończonym spektaklu, 21 – sprzedaje kradzione
przedmioty, 25 – była nią Maja z dobranocki,
27 – najdłuższa rzeka Ameryki Południowej,
30 – niejedna w kiosku, 31 – pomocnik proboszcza, 32 – Boczek lub Schwarzenegger,
34 – jeden z grzechów głównych, 36 – kiedyś
„łamał” gazetę.

SPONSORZY NAGRÓD

1

1

ROZRYWKA

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 23 lutego.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Henry’ego
Davida Thoreau, 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 23 lutego.
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Kultura
W Muzeum Miejskim otwarto wystawę polskiej ilustracji książkowej dla dzieci

Wernisaż wystawy w Galerii Café Silesia

Tę wystawę maluchy oglądają z wypiekami na twarzach. Dla
ich rodziców to sentymentalny powrót do lat dzieciństwa.
Muzeum Miejskie w Zabrzu przygotowało wystawę „Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką”. Można ją
oglądać w siedzibie placówki przy ul. Powstańców Śląskich
3 oraz w Galerii Café Silesia.
– Wystawa jest świetna. Łączy klasyczne
podejście do ilustracji i całkowicie nowoczesne. Myślę, że sztuka tradycyjna
ma się dobrze i sądząc po reakcji mojej
córki, działa zdecydowanie bardziej na
wyobraźnię niż wszechobecny plastik
– uśmiecha się Grzegorz Chudy, tata
2-letniej Zosi. – Ja jestem fanem ilustracji Szancera. To jest dla mnie absolutnie
numer jeden, jeżeli chodzi o ilustracje.
Ale bardzo fajne jest też to, co teraz robi
wydawnictwo Dwie Siostry. Zosia jest fanką wydawanej przez nie serii „Ulica Czereśniowa” – dodaje.
Na wystawie zgromadzono ilustracje autorstwa m.in. Bohdana Butenki,

Adama Kiliana, Edwarda Lutczyna, Olgi
Siemaszko, Elżbiety i Mariana Murawskich, czy Wiesława Majchrzaka. – Ta
wystawa jest fantastycznym przedsięwzięciem. Spina zjawiska najczęściej nie
pokazywane, nie omawiane razem, czyli
fenomen polskiej szkoły ilustracji z lat
50., 60. i 70. oraz to, co się dzieje współcześnie i stanowi o bardzo wysokim poziomie i fantastycznym odbiorze, jakim
polscy ilustratorzy cieszą się zagranicą
– zwraca uwagę Anita WincencjuszPatyna z Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. – Mam swoich ulubionych
autorów ilustracji, którzy towarzyszyli mi
w dzieciństwie, ale też w życiu dorosłym.

Fantastycznie, że część z tych ilustracji
można zobaczyć właśnie na tej wystawie
– dodaje.
– W latach 60. i 70. nasi mistrzowie książki należeli do najczęściej honorowanych
prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami. Na przełomie lat 70. i 80. ten dobry
czas polskiej ilustracji kończy się. Także
późniejsza transformacja ustrojowa
przynosi w tej dziedzinie zupełny zastój.
Na rynku książki dla dzieci pojawia się
masowa oferta komercyjnej tandety. Dopiero ostatnia dekada przynosi znamiona odradzania się dobrej, rodzimej grafiki książkowej. Pojawiają się interesujące
osobowości – zaznacza Jadwiga PawlasKos z Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
– Bardzo lubię ilustrację książkową dla
dzieci. Jak dowiedziałam się o wystawie,
od razu postanowiłam tutaj przyjść –
mówi Marta Szałek. – Dziś jest ogromny
wybór, jeśli chodzi o książeczki dla dzieci.
Można znaleźć coś ciekawego i na dobrym poziomie – dodaje.
Wystawa „Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką” podzielona została na dwie części. Ekspozycję w Galerii Café Silesia można oglądać do 29
kwietnia, w sali wystawienniczej przy
ulicy Powstańców Śląskich 3 – do 1
marca. 

MM

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

W magicznym świecie dzieciństwa

Grzegorz Chudy z córeczką Zosią

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
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