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Świętowaliśmy urodziny miasta
Zabrze ma swój sztandar. Jego nadanie
było najbardziej podniosłym punktem obchodów
90. urodzin naszego miasta.

Drodzy Zabrzanie
Przez wiele lat kolejne pokolenia były świadkami powstawania
w Zabrzu centrum przemysłowego. Dziś miasto zmienia się
w ośrodek innowacyjnej gospodarki, nauki, kultury, sportu i turystyki przemysłowej.
To efekt zaangażowania wielu wspaniałych ludzi, organizacji oraz instytucji
podejmujących przedsięwzięcia wyzwalające potencjał naszego miasta.
90. rocznica nadania Zabrzu praw miejskich
to wyjątkowa okazja, którą warto wspólnie uczcić.
Życzę wiele radości czerpanej z miejsca, w którym żyjemy.
Dużo czasu, zdrowia i siły, aby w pełni móc cieszyć się
możliwościami, jakie daje nam Zabrze.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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na dobry początek
W Teatrze Nowym odbyła się uroczystość nadania naszemu miastu sztandaru

foto: Jerzy Przybysz

Zabrze ma swój sztandar

Umowę o kontynuowaniu współpracy miast podpisują nadburmistrz Essen i prezydent Zabrza

Na jego awersie widnieje herb, a na
rewersie wizerunek świętego Kamila, czyli patrona Zabrza. Nasze miasto ma swój sztandar. Uroczystość
jego nadania odbyła się 29 września
w Teatrze Nowym. W gali uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, środowisk naukowych, kulturalnych i gospodarczych Zabrza

foto: UM Zabrze

oraz goście z miast partnerskich.

Mer Seclin Bernard Debreu

– W życiu każdego miasta są dni, które zapisują się na kartach historii. Takim dniem dla
Zabrza są jego 90. urodziny – mówiła podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgo-

rzata Mańka-Szulik. – Kiedyś wszystko zaczęło się tutaj od węgla. Teraz nasze miasto
jest prężnym ośrodkiem kultury, sportu,
medycyny, turystyki i nauki. Dzięki swoim
mieszkańcom Zabrze cieszy się dziś uznaniem w aglomeracji i kraju. Ma też swoje
insygnia, jak chociażby własny hejnał. Dzisiaj zyskujemy kolejny bardzo ważny symbol, jakim jest miejski sztandar. Cieszę się,
że w uroczystości jego nadania uczestniczą
nasi przyjaciele z miast partnerskich. Będąc
razem, czujemy się jednością w naszym
wspólnym europejskim domu – podkreślała
pani prezydent, która podczas uroczystości
wbiła symboliczny gwóźdź w drzewce sztandaru. Uczynili to również m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Joachim Wienchor,
ordynariusz diecezji gliwickiej biskup Jan
Kopiec, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób
Serca profesor Marian Zembala oraz legendarny piłkarz Górnika Zabrze Włodzimierz
Lubański, który dołączył właśnie do elitarnego grona honorowych obywateli Zabrza.
Zabrzański sztandar, w asyście proboszcza
parafii św. Józefa księdza Józefa Dorosza,
poświęcił bp Jan Kopiec. – Nie sposób nie
pochylić się dziś nad dorobkiem mieszkańców Zabrza. W ludzkim duchu zawsze było
przekraczanie samego siebie, ale ważne,
by było to w pewnej wspólnocie. Człowiek
musi mieć swoje własne miejsce, w którym
czuje się dobrze, ale zachowując indywidualność musi odczuwać jedność, wspólnotę
z innymi – mówił bp Jan Kopiec. Po poświęceniu miejskie insygnium zostało oficjalnie

przekazane przez wiceprzewodniczących
Rady Miasta Gabrielę Pudlo-Chojnacką, Borysa Borówkę i Joachima Wienchora na ręce
prezydent miasta.
Uroczystość w Teatrze Nowym była okazją
do zacieśnienia współpracy z miastami,
z którymi Zabrze od dawna utrzymuje ożywione kontakty w różnych dziedzinach życia społecznego. Po latach współdziałania,
szczególnie na polu kultury, ochrony zdrowia
i restrukturyzacji pogórniczej gospodarki,
podpisana została umowa dotycząca kontynuowania współpracy z niemieckim Essen.
W imieniu zabrzańskiego samorządu podpisała ją prezydent Małgorzata Mańka-Szulik,
niemieckiego partnera reprezentował nadburmistrz Essen Reinhard Pass. Francuskie
Seclin kontakty z Zabrzem utrzymuje już od
ćwierć wieku. Podczas gali podpisany został
protokół o dalszej współpracy między miastami. Stronę francuską reprezentował mer
Seclin Bernard Debreu. 
WG

Patron od 16 lat
Święty Kamil
de Lellis urodził
się w 1550 r. we
Włoszech. Jego
droga do posługi ludziom i
świętości była
dość osobliwa.
W
młodości
kilkakrotnie
zaciągał się do wojska, ale jednocześnie
pociągał go hazard, przez który stracił
pieniądze i dobytek. Stał się żebrakiem.
Przełomowym momentem okazał się
dzień, gdy prosił o jałmużnę przed kościołem kapucynów w Manfredonii. Nieoczekiwanie otrzymał wtedy pracę przy
budowie klasztoru. Poznał dokładnie
życie zakonne i doznał cudownego nawrócenia. Postanowił całkowicie zerwać
z poprzednim życiem i wstąpić do klasztoru. Wskutek przebytej wtedy choroby
i blisko czteroletniego pobytu w szpitalu
zetknął się z ludźmi cierpiącymi. Mimo że
sam potrzebował pomocy, zaczął wspierać innych. Szpital stał się dla niego domem, a chorzy rodziną. W 1584 r. przyjął
święcenia kapłańskie, założył Stowarzyszenie Sług Chorych. Zmarł w 1614 r. Patronem Zabrza jest od szesnastu lat.
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miasta podczas Skarbnikowych Godów
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rady były okazałe torty. Najpiękniejszy wybrano podczas

Laureaci konkursu

pikniku rodzinnego w parku przy ulicy Dubiela. Zabrzanie do
późnego wieczora świętowali tu 90. urodziny swojego miasta.
Barwna parada wyruszyła o godzinie 11 z placu Wolności. Ulicami dumnie maszerowały
przedszkolaki i uczniowie, przedstawiciele zabrzańskich firm i instytucji. W słońcu błyszczały karoserie zabytkowych samochodów, wzrok przyciągały
popisy młodych sportowców. Uczestnicy Skarbnikowych Godów wykazali się
nie lada fan-

Oglądaj
na nowym
kanale

140
w sieci Vectra
Twórcom urodzinowych tortów nie brakowało inwencji
foto: UM Zabrze
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Uczestnicy parady przemaszerowali ul. Wolności do parku

tazją w doborze
strojów. Te najbardziej
efektowne nagrodzono podczas
pikniku rodzinnego w parku przy ul. Dubiela.
– Pierwszy raz biorę udział w tym konkursie. Przebranie przygotowałam sama, trochę czasu trzeba było poświęcić na skompletowanie wszystkich elementów, niektóre
były szyte specjalnie na tę okazję. To kobiecy, śląski strój galowy, nawiązujący
do lat 50. i 70. XX wieku. Cieszę się
z tego wyróżnienia – mówi Dorota Grychtoł, która zwyciężyła
w kategorii osób dorosłych.
Swym strojem przeniosła
się również do ubiegłego
wieku najmłodsza laureatka, Kamila Wasilewska. – Jestem przebrana za Ślązaczkę. Bardzo
podoba mi się taki strój,
ładnie się wtedy wygląda.
u na najlepszy strój
Skarbnikowe Gody to fajna
foto: UM Zabrze
impreza, za rok też chcę wziąć
w niej udział – przekonuje Kamila.
Oryginalnym przebraniem mógł się pochwalić Filip Badura. Jego strój nie był co
prawda zbyt kolorowy, ale także kojarzył
się ze śląską tradycją. – Jestem połączeniem kilku postaci. Reprezentuję mroczną stronę kopalni, więc lepiej żyć ze mną
w zgodzie – opowiada z uśmiechem najczarniejszy człowiek urodzinowego pikniku.

W
abrze
parku został
UM Z
foto:
stecztakże
rozstrzyko, dla drugich
gnięty konkurs na
– Targi Aktywności
najbardziej okazaNie zabrakło atrakcji dla maluchów
Obywatelskiej. Wyły urodzinowy tort.
foto: UM Zabrze
stępy
przygotowali
Tu trzeba było wykauczniowie zabrzańskich
zać się pomysłowością,
szkół. Wieczorem na scenie
precyzją i twórczą inwencją,
pojawił entuzjastycznie witany przez
albowiem chodziło o torty wykonane z... papieru. – Nasz tort powstawał publiczność zespół Varius Manx. Imprezę
MM
dwa tygodnie. Nie było łatwo. Tworzyło go zakończył pokaz sztucznych ogni. 
dziesięć osób. Na naszym torcie nie mogło zabraknąć elementów kojarzących się
z Zabrzem, stąd na przykład atrapa kopalni
Guido. Cieszy nas, że nasza praca została
doceniona i nasz tort zajął drugie miejPodczas urodzinowego pikniku poznasce – uśmiecha się Agnieszka Mann z Zaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji
konkursu „Korona smakosza”. W orgabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego
nizowanym przez MAKRO Cash & Carry
i Zawodowego. – Co roku z przyjemnością
plebiscycie zabrzanie wybierali swoje
uczestniczę w Skarbnikowych Godach. To
ulubione restauracje. „Korony smakosza”
cudowna uroczystość, a 90. urodziny Zarozdane zostały w kilku kategoriach.
brza to niezwykle ważna chwila dla miasta
i jego mieszkańców – podkreśla Agnieszka.
A ich laureatami zostali:
Na urodzinowym pikniku świetnie bawili się
• jakość obsługi – restauracja „Sorrenzarówno najmłodsi, jak i nieco starsi zabrzato”, ul. Miarki 3
nie. Dla tych pierwszych przygotowa• wystrój lokalu – Gastronomia u Małgosi,
no m.in. wesołe miaPub „Nabil”, ul. Krasińskiego 2A
• atmosfera – bistro „Weranda”, ul. Jagiellońska 19
• lokal na wyjścia rodzinne – restauracja
„Point”, ul. Franciszkańska 8
• lokal na spotkania z przyjaciółmi – restauracja „Vabank”, ul. Wolności 448
• smak potraw – restauracja „Stara Szkoła”, ul. Grunwaldzka 46
• lokal na romantyczny wieczór – restauracja „Impresja”, ul. Park Hutniczy 10
• lokal na lunch – Cafe-Pizzeria „Tukan”,
ul. Wolności 278
• najlepsza relacja jakość-cena – „Gospoda pod lasem”, ul. Paderewskiego 103
Ukoronowaniem rodzinnego pikniku w parku przy ul. Dubiela był występ Varius Manx
foto: Jerzy Przybysz

Smakosze przyznali korony
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Najpiękniejsze utwory musicalowe zaprezentowali artyści Filharmonii Zabrzańskiej i soliści Teatru Roma

Zwieńczeniem obchodów 90. rocznicy nadania praw miejskich był koncert w Domu Muzyki i Tańca

Wyjątkowa gala na wyjątkowe urodziny
Do grona honorowych obywateli Zabrza dołączył legendarny piłkarz Górnika Włodzimierz Lubański. Pamiątkowe statuetki odebrali laureaci Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinach kultury, medycyny, nauki i gospodarki.
O wyjątkowe doznania artystyczne zadbali artyści Filharmonii Zabrzańskiej oraz soliści Teatru Roma. Koncert galowy w Domu Muzyki i Tańca był niezwykle efektownym zwieńczeniem obchodów 90. urodzin naszego miasta.
– Dziewiątka to cyfra szczęśliwa. Jestem
przekonana, że kolejne liczby, w drodze do
setki, będą dla nas równie szczęśliwe. Życzę
nam wszystkim, byśmy marzyli o naszym
pięknym mieście. Te marzenia się spełniają
– mówiła na scenie Domu Muzyki i Tańca
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Urodzinowe życzenia składali również goście z miast partnerskich. – Nasza współpraca z Zabrzem trwa już od 25 lat. Jestem
bardzo szczęśliwy, że możemy razem świę-

tować urodziny miasta. Zwłaszcza w dniu,
gdy Górnik wygrał 4:1 – podkreślał Bernard Debreu, mer francuskiego Seclin.
Z Sangerhausen w Niemczech przyjechał
do Zabrza nadburmistrz Ralf Poschmann.
– W Zabrzu zawsze czuję fantastyczną europejską atmosferę. Jeśli mieszkańcy mogliby
wybierać stolicę Europy, byłoby to Zabrze
– mówił Ralf Poschmann, który do Zabrza
przywiózł... wybraną niedawno w Sangerhausen Królową Róż. Na scenie nie zabra-

kło również gości z Równego na Ukrainie,
Rotherham w Wielkiej Brytanii, słowackiej
Trnavy, niemieckiego Essen i Lund w Szwecji.

Piłkarska legenda
Podczas niedzielnej gali powiększyło się
oficjalnie elitarne grono honorowych obywateli Zabrza. Do wybitnych kardiochirurgów prof. Zbigniewa Religi i prof. Mariana

Rek ordo w y napast ni k
Włodzimierz Lubański urodził się w 1947 r. w Gliwicach. Miał 15 lat, gdy został piłkarzem Górnika Zabrze.
W barwach klubu z Roosevelta zagrał w 234 meczach, strzelając 155 bramek. Siedmiokrotnie zdobył mistrzostwo Polski, a sześciokrotnie Puchar Polski. Cztery razy był królem strzelców polskiej ligi.
W 1970 r. dotarł ze swą drużyną do finału
Pucharu Zdobywców Pucharów, co jest najlepszym wynikiem w historii osiągniętym
przez polski klub. Jako zaledwie 16-latek zadebiutował, strzelając bramkę, w reprezentacji Polski. To rekord, którego do dziś nikt
nie pobił. W reprezentacji narodowej zagrał
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75 razy i strzelił rekordową liczbę 48 goli.
W 1972 r. w Monachium, jako kapitan polskiej drużyny, wywalczył olimpijskie złoto.
Zdobył gola w wygranym 2:0 meczu z Anglią w Chorzowie w eliminacjach mistrzostw
świata 1974 r. W 1978 r. otrzymał nagrodę
Fair Play UNESCO.
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Karierę piłkarską zakończył w 1986 r. w Belgii, gdzie mieszka do dziś. Przez kilka lat
zajmował się szkoleniem młodzieży, obecnie jest menedżerem sportowym, trenerem
i komentatorem sportowym. W 2003 r. został uznany za najlepszego polskiego piłkarza 50-lecia UEFA.

wokół nas
foto: UM Zabrze

Włodzimierz Lubański odbiera akt nadania honorowego obywatelstwa Zabrza

Je

Zembali, rzeźbiarza Heinza Tobolli oraz autora
bajek Janoscha dołączył legendarny piłkarz Górnika – Zabrze Włodzimierz Lubański. Akt nadania
honorowego obywatelstwa odebrał z rąk prezydent
Małgorzaty Mańki-Szulik oraz wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Joachima Wienchora.
– Moje związki z Zabrzem zawsze były bardzo ścisłe. Już
jako nastolatek miałem wiele okazji promować miasto na wszystkich kontynentach i robiłem to z wielką
dumą. Teraz zamierzam to kontynuować – podkreślał
Włodzimierz Lubański. Gala była również okazją do wręczenia Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.
W tym roku otrzymały je wybitne aktorki, siostry Aleksandra i Magdalena Popławskie.
– Jesteśmy wzruszone i dumne. W Zabrzu się wychowałyśmy i tu uczyłyśmy się kultury. Stąd pochodzi nasza
wrażliwość – mówiła Aleksandra Popławska. Po raz pierwszy prezydenckie wyróżnienia zostały przyznane również
w dziedzinach nauki, gospodarki i medycyny. W gronie
laureatów znalazły się Śląskie Centrum Chorób Serca, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Kompania Węglowa
oraz DB Schenker Rail Polska.
– Odbieram to wyróżnienie w imieniu ponad dwustu
pracowników naszego Instytutu. Zabrze zawsze związane
było z węglem. To nie jest przekleństwo. A my robimy
wszystko, by węgiel mógł być paliwem ekologicznym –
zwracał uwagę Aleksander Sobolewski, zastępca dyrektora IChPW ds. badań i rozwoju.

foto: Jerzy Przybysz
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Z niemieckiego Sangerhausen przyjechała Królowa Róż

foto:

Jerzy
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Najpiękniejsze musicale
Wyjątkowa była oprawa artystyczna urodzinowej gali.
Zadbali o nią artyści Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego oraz soliści Teatru
Roma. Katarzyna Łaska, Edyta Krzemień, Damian Aleksander i Łukasz Talik zaprezentowali na scenie Domu
Muzyki i Tańca najpiękniejsze utwory z najbardziej
znanych musicali. Usłyszeliśmy tematy z „Upiora
w operze”, „Miss Saigon” czy słynnej „Evity”.  GOR

Laureaci nagród prezydenta w dziedzinach kultury, nauki, medycyny i gospodarki
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W ostatnich dniach świętowały również partnerskie miasta Zabrza

Barwny przemarsz (prawie) jak w Zabrzu
Równe na Ukrainie, Rotherham
w Anglii i słowacka Trnava to trzy
miasta partnerskie Zabrza, które
w ostatnich dniach również obchodziły swoje święta. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele

Świąteczny korowód na ulicach ukraińskiego miasta Równe

foto: UM Zabrze

szkolenie lekarzy z ukraińskiego Szpitala
Miejskiego przez specjalistów ze Śląskiego
Centrum Chorób Serca.
Na początku września świętowano również w angielskim Rotherham. Zabrzańska
delegacja uczestniczyła m.in. w otwarciu
nowego obiektu ogrodowego w Muzeum
Clifton Park oraz w tzw. Rotherham Show.
To impreza przypominająca nasze święto miasta, obejmująca szereg koncertów,
występów artystycznych, loterię fantową połączoną z akcją charytatywną oraz
atrakcje dla najmłodszych w postaci np.
wesołego miasteczka. Okazję do zaprezentowania się miały organizacje charytatywne i wspierające osoby niepełnosprawne.
Rotherham Show to trzecia co do wielkości
otwarta impreza dla mieszkańców Anglii.
Goście z Zabrza spotkali się z burmistrzem
Davem Pickeringiem i przewodniczącym

Ratusz w Rotherham

foto: UM Zabrze

Prawie jak w Zabrzu można się było poczuć
25 i 26 sierpnia w ukraińskim Równem.
W ramach obchodów święta miasta zorganizowano koncerty, wystawy i różnorodne
pokazy, a ulicami przemaszerował barwny korowód wyglądający niemal jak nasze
Skarbnikowe Gody.
– W przemarszu uczestniczą między innymi
uczniowie szkół, w tym artystycznych, oraz
przedstawiciele stowarzyszeń. Można zobaczyć również pojazdy militarne – mówi Ewa
Pawłowska z Biura Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Ważnym elementem uroczystości jest złożenie kwiatów przy kolumnie Matki Boskiej
oraz przy pomniku Marii Nieświckiej, założycielki miasta. Obchody kończą się pokazem sztucznych ogni – dodaje.
Przy okazji obchodów zabrzańska delegacja
spotkała się z merem miasta Wolodymyrem
Chomko. Omawiała z nim dalszą współpracę. – Nasze kontakty opierają się głównie
na wymianie kulturalnej, społecznościowej
oraz doświadczeń medycznych – tłumaczy
Ewa Pawłowska. W maju 2009 r. został
podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Równieńskim Teatrem Muzyczno-Dramatycznym a Teatrem Nowym.
Przykładem współpracy na płaszczyźnie medycznej jest

foto: UM Zabrze

naszego miasta.

W ukraińskim pochodzie można było zobaczyć m.in. roztańczone pary
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Rady Miejskiej Rogerem Stonem. Zwiedzili
również nowo wybudowany stadion New
York Stadium, na którym trenuje miejscowa drużyna Rotherham United. Ważnym
punktem wizyty było odwiedzenie Centrum
Nauki i Rozrywki. To były obiekt huty stali, bardzo ciekawy pod względem turystyki
przemysłowej. Efektem były rozmowy dotyczące przyszłej współpracy w zakresie rozwoju turystyki przemysłowej.
Tradycyjny jarmark z okazji święta miasta
odbył się również w dniach 7-8 września
w słowackiej Trnavie, która w ubiegłym roku
obchodziła 650. rocznicę pierwszej pisemnej
wzmianki na temat miasta. Podczas jarmarku rzemieślnicy prezentowali swoje wyroby,
można było podziwiać mieszkańców w średniowiecznych strojach. Odbywały się pokazy sztuki rycerskiej, rekonstrukcje walk.
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych.
Najciekawsze miejsca, zabytki, historia oraz
współczesność Trnavy zostaną pokazane
w filmie realizowanym przy okazji obchodów przez Telewizję Katowice.  MM, MB

wokół nas
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wyróżniony przez Ojca Świętego

Papieski medal dla profesora Zembali
Profesor Marian Zembala, szef
Śląskiego Centrum Chorób Serca,
otrzymał prestiżowe papieskie wyróżnienie Pro Ecclesia et Pontifice –
Dla Kościoła i Papieża. Medal został
mu przyznany za ogromne zaangażowanie w ratowanie zdrowia

Wybitny kardiochirurg odebrał medal 11 września w Krzepicach. To rodzinna miejscowość prof. Mariana
Zembali. W uroczystości zorganizowanej w miejscowym kościele św. Jakuba
uczestniczyli m.in. wybitni przedstawiciele świata medycyny i wdzięczni
pacjenci. Przyjechali prof. Jerzy Buzek, senator Maria Pańczyk-Pozdziej
i prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Uroczystość uświetnił występ
zabrzańskiego chóru Resonans con tutti.

foto: UM Zabrze

i życia ludzkiego

Profesor Marian Zembala kieruje Śląskim Centrum Chorób Serca od prawie 20 lat

nowiony przez papieża Leona XIII
w 1888 r. Przyznawany jest na wniosek
biskupa diecezjalnego w dowód
uznania dla zaangażowania na
rzecz Kościoła. O odznaczenie
prof. Mariana Zembali wnioskował metropolita częstochowski
arcybiskup Wacław Depo, do którego
zwrócili się w tej sprawie m.in. ojcowie
paulini z Jasnej Góry.

laty, po raz pierwszy w Polsce przeszczepił tu choremu jednocześnie serce i płuca.
Podobnych przełomowych operacji było na
przestrzeni lat znacznie więcej.
W ubiegłym roku Śląskie Centrum Chorób Serca powiększyło się o nowy pawilon,
w którym rozpoczęły działalność niezwykle
potrzebne oddziały niewydolności serca,
małoinwazyjnej kardiochirurgii oraz chirurgii
naczyniowej i endowaskularnej. Stary barak,

Leczy, odwiedza, pociesza
– Profesor Zembala uczy, że należy leczyć
po ludzku, żeby chory czuł się rzeczywistym podmiotem działań medycznych
– mówił w laudacji ks. prof. Franciszek
Dylus z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, podkreślając, że
laureat prawie całe doby spędza w szpitalu, nie tylko uczestnicząc w operacjach,
ale odwiedzając i pocieszając pacjentów.
– Przyznanie profesorowi Zembali tak zaszczytnego odznaczenia jest ogromnym wyrazem uznania dla jego pełnej humanizmu
postawy oraz osiągnięć w medycynie, a także
działalności społecznej i charytatywnej – podkreślała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Jak zwykle skromny prof. Marian Zembala
zaznaczał, że przyznany mu medal to efekt
ogromnego zaangażowania wielu ludzi. –
Dziesiątki, setki osób zasłużyły na to bardziej
– przekonywał laureat. – Ten medal to pokłon dla wszystkich, którzy służą bliźnim. Ja
jestem tylko jednym z bardzo wielu. Służenie bliźnim jest służeniem Bogu, nie trzeba
się tego wstydzić. A służba bliźnim, nie tylko
w medycynie, ale w każdym działaniu, jest potrzebą chwili – mówił prof. Marian Zembala.
Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice został usta-

Laureat papieskiego odznaczenia z żoną i kościelnymi hierarchami

Będzie trzeci pawilon
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
rozpoczęło działalność w 1984 r. Prof. Marian Zembala kieruje nim od 1993 r. Każdego
roku placówka przyjmuje około 15 tysięcy
chorych, a pracujący tu specjaliści wykonują
ponad 12 tysięcy inwazyjnych procedur kardiochirurgicznych. Rocznie w ośrodku wykonywanych jest ponad 2,4 tysiąca operacji
serca u dorosłych i dzieci, wiele z nich przy
zastosowaniu technik małoinwazyjnych.
Od początku istnienia zabrzańskiego ośrodka wykonano w nim prawie 900 transplantacji serca i ponad 70 transplantacji płuc.
To prof. Marian Zembala, przed jedenastu

w którym mieścił się Zespół Przychodni Specjalistycznych, został zastąpiony kompleksem
nowoczesnych poradni zadaniowych, w których na kompleksową pomoc mogą liczyć pacjenci ze schorzeniami serca, naczyń i płuc.
Tymczasem już niebawem ruszy budowa
trzeciego pawilonu. Powstanie w nim ogólnopolski ośrodek transplantacji płuc, w tym
dla chorych z mukowiscydozą, oraz nowoczesne oddziały diagnostyki obrazowej w chorobach serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci.
– We wrześniu podpisaliśmy umowę na
dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Zgodnie z naszymi planami, pierwsi
pacjenci zostaną przyjęci w nowym pawilonie w marcu 2015 roku – zapowiada prof.
Marian Zembala.
WG, GOR

Nasze Zabrze Samorządowe 10/2012

9

Komisja Budżetu i Inwestycji
11.10. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.10. godz. 16.00 – informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
9.10. godz. 16.00 – „Program rozwoju
mieszkalnictwa w mieście Zabrze dla
młodych małżeństw” – prelekcja Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach – Arkadiusz Borek.
11.10. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
10.10. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.10. godz. 18.00 – klaster kultury i turystyki przemysłowej jako innowacyjna
platforma współpracy dla podmiotów
branży kultury i turystyki.
Komisja Oświaty i Wychowania
10.10. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, bieżące i organizacyjne.
17.10. godz. 16.00 – stypendia dla uczniów
– rodzaje, regulamin przyznawania, ilość
uczniów otrzymujących stypendia.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
8.10. godz. 16.00 – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
11.10. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
10.10. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
22.10. godz. 16.00 – propozycje do budżetu miasta na rok 2013 dotyczące poprawy bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia
kryzysowego w mieście. Sprawy różne
i wolne wnioski.
Komisja Rewizyjna
11.10. godz. 14.00 – kontrola Zakładu Kąpielowego w Zabrzu.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
10.10. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.10. godz. 16.00 – stypendia dla uczniów
– rodzaje, regulamin przyznawania, ilość
uczniów otrzymujących stypendia.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
11.10. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.10. godz. 14.00 – zamierzenia dotyczące przyszłości SP ZOZ – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Komisja wyjazdowa.
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Na wrześniowej sesji obradował komplet radnych

Mamy nową dzielnicę!

foto: Jerzy Przybysz

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

Zandkę wydzielono m.in. ze względu
na architektoniczną odrębność
foto: Jerzy Przybysz

Zandka stała się samodzielną dzielnicą. Decyzję
w tej sprawie podjęli radni
podczas wrześniowej sesji.
Przyjęli również statuty dla pozostałych dzielnic i zgodzili się na
osiedlenie w Zabrzu rodziny narodowości polskiej z azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego.
Usamodzielnienie się Zandki to efekt starań mieszkańców, którzy konieczność
powstania nowej dzielnicy motywowali zarówno odrębnością historyczną, jak
i architektoniczną tego miejsca, a także
większą możliwością ubiegania się o dofinansowanie dla przygotowywanych projektów. W lipcu trwały niezbędne konsultacje.
We wrześniu projekt zatwierdzili radni.
– Cieszę się, że Zandka będzie odrębną dzielnicą. Osobna Rada Dzielnicy ma
większe możliwości działania. Myślę, że
teraz będzie tu większy porządek – mówi
mieszkająca na Zandce Stefania Duc.
– Uważam, że teraz będzie podejmowanych
więcej inicjatyw w samej dzielnicy, a mieszkańcy będą mieli większą świadomość tego,
co dzieje się na ich własnym podwórku – dodaje Iwona Piekarczyk (na zdjęciu powyżej).
Długą dyskusją poprzedzone było głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2013-2017.
Radni zaktualizowali również ewidencję zabrzańskich ulic. W szeregach zabrzańskich
radnych pojawiła się we wrześniu nowa
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osoba.
Uroczyste
ślubowanie złożyła
Stanisława Mikulak.
Założycielka i szefowa
Towarzystwa Przyjaciół
Rokitnicy została radną po
tym, jak wygasł mandat Adama Mosia, a druga na liście pod względem liczby uzyskanych
w wyborach głosów Bożena Olichwer zrzekła się mandatu radnego. W efekcie wrześniowa sesja była pierwszą w tej kadencji,
w której uczestniczył komplet 25 radnych.
GOR, MM
Usłyszane na sesji:
– Czasem zastanawiam się, po co my w ogóle bierzemy diety i przychodzimy na sesje.
– W pani przypadku to pytanie jest jak najbardziej uzasadnione.

Dyżury radnych

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

Październik
1. (pn.)
8. (pn.)
11. (czw.)
15. (pn.)
18. (czw.)
22. (pn.)
25. (czw.)
29. (pn)

Elżbieta Adach
Rafał Marek
Przemysław Juroszek
Anna Solecka-Bacia
Stanisława Mikulak
– godz.13.00 Jerzy Wereta
Brygida Sarad
Łucja Chrzęstek-Bar
Krystian Jonecko
Jan Urban
Marianna Kaernbach
Urszula Potyka

wokół nas
Zabrzańskie Centrum Czystych Technologii Węglowych to wiodący ośrodek badawczy w Europie

Czysta energia rodem z węgla

Wykorzystywanie węgla jako źródła
energii wcale nie musi wiązać się
z negatywnym wpływem na środowisko. Mało tego. Może przynieść
wymierne korzyści ekonomiczne.
Dobrze wiedzą o tym specjaliści
z Instytutu Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu, którzy we wrześniu uruchomili w naszym mieście
unikalne w skali Europy Centrum

realizowane jest również w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie (tu stworzono podziemny poligon) oraz na terenie
GIG, gdzie powstały laboratoria badawcze.
Zabrzańską część technologiczną otwarto
uroczyście pod koniec września.
– Na powierzchni dwóch hektarów zlokalizowanych jest kilkanaście obiektów, w których
zainstalowano ponad 1,5 tysiąca urządzeń.
Część z nich była już dostępna wcześniej, inne
musiały zostać zaprojektowane i zbudowane
od podstaw. Musieliśmy rozwiązać szereg
problemów technologicznych, by stworzyć
z nich funkcjonalny układ – zwraca uwagę
Edward Bacza z Biura Projektów „Mexem”.
Opracowane w ośrodku technologie będą

W kompleksie zamontowano ponad 1,5 tysiąca różnorodnych urządzeń

foto: Igor Cieślicki

Dyrektor Aleksander Sobolewski prezentuje gościom nowe obiekty IChPW

foto: Igor Cieślicki

– Stosowanie węgla jako źródła energii wymaga stałego postępu w metodach jego wykorzystania w aspekcie sprawności i zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Naszym
celem było stworzenie w Zabrzu wiodącego
w Unii Europejskiej ośrodka badań technologicznych w obszarze energo-chemicznego
przetwórstwa węgla. Unikalna infrastruktura
badawcza pozwoli na wykonywanie testów
technologicznych oraz kreowanie rozwoju czystych technologii węglowych – mówi
Aleksander Sobolewski, zastępca dyrektora
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ds.
badań i rozwoju.
Budowa Centrum Czystych Technologii Węglowych to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
oraz Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Projekt, którego wartość przekracza
194 mln zł, zyskał unijne dofinansowanie
w kwocie ponad 137 mln zł. Przedsięwzięcie

foto: Igor Cieślicki

Czystych Technologii Węglowych.

Centrum to nowa wizytówka Zabrza

mogły być wykorzystywane na szerszą już
skalę w gospodarce. A to oznacza wyraźny
wzrost konkurencyjności węgla jako jednego z głównych nośników energii w krajach europejskich. Nowe technologie będą
zatem zarówno przyjazne dla środowiska,
jak i dadzą wymierne korzyści ekonomiczne. – Chcemy zademonstrować nowe, czyste technologie węglowe oraz udowodnić,
że węgiel można przetwarzać na energię
z uwzględnieniem dbałości o środowisko
naturalne – podkreślają szefowie IChPW.
Podczas wrześniowej inauguracji działalności CCTW wręczona została po raz pierwszy
nowa nagroda Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. „Diament IChPW”, przyznawany
raz w roku za wybitne zasługi w działalności
na rzecz Instytutu, odebrał prof. Jerzy Buzek.
Wyróżnienie wręczył szef IChPW, prof. Marek
Ściążko. 
GOR
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wokół nas
Mija sto lat od czasu odprawienia w kończyckiej parafii pierwszego nabożeństwa

Podwójna okazja do świętowania
Do połowy października w kościele

w Kończycach stanął prowizoryczny kościół.
Mimo ogromnego wkładu w życie tutejszej
społeczności, ks. Knosała został przeniesiony do parafii w Radzionkowie, a w 1946 r.
deportowany, decyzją komunistycznych
władz, do Niemiec. Tam zmarł w 1951 r. Zostawił po sobie bogaty dorobek naukowy.
Budowę nowego kościoła w Kończycach
rozpoczęto w 1999 r. Autorami projektu byli
dr Jan Kubec oraz Damian Radwański. Uroczysta konsekracja nowego kościoła odbyła
się we wrześniu 2010 r. 
MM

Bożego Ciała w Kończycach można oglądać wystawę poświęconą
historii parafii. Zorganizowano ją
z okazji przypadającej we wrześniu setnej rocznicy odprawienia

Proboszcz parafii ks. Andrzej Żmuda

sterzem nowej gminy kościelnej. Niegdyś
Kończyce należały do parafii bielszowickiej.
Po wielu staraniach uzyskano zgodę na nabycie miejsca pod kościół. Jako że pierwotny
projekt świątyni nie został zrealizowany, ks.
Knosała przygotował projekt prowizorycznego kościoła. Jego budowa rozpoczęła się
po zakończeniu pierwszej wojny światowej.
Pomimo wielu trudności, ks. Józef Knosała
doprowadził do tego, że w czerwcu 1919 r.

foto: Jerzy Przybysz

– Rocznicowe uroczystości trwały od 9 do
16 września i były połączone między innymi z odbywającymi się w tym czasie w
parafii misjami. W niedzielę, 16 września,
obchodziliśmy również drugą rocznicę poświęcenia nowego kościoła. To było pewnego rodzaju odnowienie duchowe parafii
– mówi ks. Andrzej Żmuda, proboszcz parafii Bożego Ciała.
Historia kończyckiego kościoła jest ściśle
związana z osobą księdza Józefa Knosały,
który przybył do parafii 7 sierpnia 1912 r. jako
tzw. ksiądz kuratus. Był pierwszym duszpa-

foto: Jerzy Przybysz

tu pierwszego nabożeństwa.

Nowy kościół ma dwa lata

Nordycki Bank Inwestycyjny pomoże stworzyć w Zabrzu ekologiczną gazownię

Wsparcie z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1,2 mln
zł pozyskał Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zabrzu. Pieniądze pozwolą na przygotowanie dokumentacji związanej z budową w naszym
mieście biogazowni. Trafiałyby do
niej odpady organiczne z naszych
gospodarstw domowych.
Umowę w sprawie dofinansowania budowy w Zabrzu biogazowni podpisali 5
września przedstawiciele MOSiR-u oraz
profesor Mikael Backman z Uniwersytetu
w Lund i Anders Alm z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki porozumieniu
możliwe będzie przygotowanie niezbędnej do realizacji inwestycji dokumentacji.
– Na to przedsięwzięcie pozyskaliśmy z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego 340 tysięcy
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euro. Nasz wkład to 60 tysięcy euro, a gminy 40 tysięcy euro – wylicza Zdzisław Iwański, prezes zabrzańskiego MOSiR-u. – Nasz
wniosek o dofinansowanie, konsultowany
z przedstawicielami Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki, został
bardzo wysoko oceniony. W ramach grantu,
w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy, chcemy sfinansować przede wszystkim
stworzenie dokumentacji technicznej inwestycji, a powołany zespół zajmie się kwestią identyfikacji substratów do biogazowi.
W zależności bowiem od ich składu zastosowana będzie potem odpowiednia technologia – mówi prezes Zdzisław Iwański.
Stworzona w Zabrzu biogazownia byłaby
unikalna w skali kraju. Ruszające przygotowania do jej budowy to efekt trwającej już
od lat współpracy zabrzańskiego samorządu ze szwedzkimi ekspertami i firmami. Na
składowisku odpadów przy ul. Cmentarnej
uruchomiono niedawno nowoczesną instalację do pozyskiwania i energetycznego
wykorzystania biogazu. Teraz do produk-

Nasze Zabrze Samorządowe 10/2012

foto: UM Zabrze

Szwedzi wspierają budowę biogazowni

Umowę podpisali przedstawiciele MOSiR-u
i Nordyckeigo Banku Inwestycyjnego

cji zielonej energii byłyby wykorzystywane odpady biologiczne, w tym kuchenne,
wyselekcjonowane i pozyskiwane m.in.
bezpośrednio z gospodarstw domowych.
– Bardzo ważne jest, by odpady były dokładnie posegregowane już na etapie gospodarstwa domowego. W tym zakresie mieszkańcy będą odpowiednio edukowani – zwraca
uwagę Ryszard Bęben, dyrektor ds. techniczno-administracyjnych MOSiR-u. 

WG

wokół nas
Pomimo spowolnienia gospodarczego na zabrzańskich placach budowy trwają prace

Rosną nowe wizytówki miasta
Drogowcy uwijają się na budowie
kolejnego w Zabrzu odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Rosną
trybuny nowego stadionu przy ulicy
Roosevelta, a kryta pływalnia powstająca w parku im. Jana Pawła II
na osiedlu Kopernika błyszczy już
w słońcu przeszkloną elewacją. A to
tylko trzy z zabrzańskich inwestycji,
które przyczyniają się do zmiany

Po przejściowych trudnościach właściwego
tempa nabrały znów prace na budowie Stadionu im. Ernesta Pohla. Wystarczy oglądać
w telewizji transmisje meczów rozgrywanych przy ul. Roosevelta, by zobaczyć, jak za
plecami zawodników imponująco prezentują się nowe trybuny. – Polimex-Mostostal
oświadczył, że spowolnienie części robót
miało charakter chwilowy. Generalny wykonawca zapewnił również, że dołoży wszelkich starań, by podobne sytuacje nie miały
miejsca w przyszłości – informuje Ludmiła Hernik ze spółki „Stadion w Zabrzu”.
Zmienia się również otoczenie budowanego
obiektu. We wrześniu wyburzona została

Przy ul. Roosevelta rosną kolejne trybuny Stadionu im. Ernesta Pohla

foto: Igor Cieślicki

Na placu budowy średnicówki powstają m.in. fundamenty tunelu wzdłuż ul. Jaskółczej

foto: Spółka „Stadion w Zabrzu”

Budowa prawie 3-kilometrowego odcinka
Drogowej Trasy Średnicowej od węzła de
Gaulle'a do granicy z Gliwicami ruszyła pod
koniec czerwca. W tej chwili prace trwają na całym odcinku drogi. – Prowadzimy
roboty fundamentowe przy wiaduktach.
Wykonywane są nasypy i przepusty dla
zwierząt – wylicza Rafał Zasowski z firmy Eurovia Polska S.A., kierownik budowy zabrzańskiego odcinka średnicówki.
Efekty prac można zobaczyć m.in. przy ul.
Jaskółczej, gdzie powstaje tunel. Już bliżej
Gliwic powoli wyłania się z ziemi węzeł z ul.
Roosevelta. Najnowszy odcinek DTŚ ma być
gotowy wiosną 2014 r. Jego budowa pochłonie 184 mln zł. – Przedłużenie średnicówki
zdecydowanie odciąży centrum Zabrza
i pozwoli na realizację kolejnych inwestycji
drogowych w mieście – zwraca uwagę Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

foto: Igor Cieślicki

wizerunku naszego miasta.

Basen błyszczy już nową elewacją

częściowo pochodząca z lat 70. hala lekkoatletyczna położona w południowo-zachodniej części kompleksu. – Z uwagi na budowę
nowego stadionu należało wyburzyć dwie
z czterech brył składających się na całość
hali. W skład całej budowli wchodziły kryta
bieżnia, sala gimnastyczna, garaż i budynek
biurowo-socjalny. Wyburzono wyższą część
hali, czyli salę gimnastyczną oraz zaplecze
biurowo-socjalne – tłumaczy Ludmiła Hernik.
Coraz efektowniej prezentuje się również
kryta pływalnia powstająca na osiedlu Kopernika. Częściowo gotowa jest już przeszklona elewacja budynku. – W toku są
roboty drogowe prowadzone wokół budynku pływalni – mówi Leszek Zmełty z firmy
BUDUS S.A., kierownik robót budowlanych.

GOR
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wokół nas
Kilkadziesiąt placówek zaprezentowało się podczas organizowanego we wrześniu VIII Dnia Nauki

Wiedza na wyciągnięcie ręki
Już po raz ósmy szkoły, wyższe
uczelnie i placówki naukowo-badawcze zaprezentowały swą ofertę podczas Dnia Nauki. Na kilka
godzin alejki w parku przy ulicy
Dubiela wypełniły się namiotami, w których można było zobaczyć interesujące doświadczenia,
foto: Jerzy Przybysz

nauczyć się udzielania pierwszej
pomocy czy poznać zasady zdrowego odżywiania.

foto: Jerzy Przybysz

Dzień Nauki to przedsięwzięcie, którego
celem jest pokazanie w przystępny sposób
i promocja osiągnięć naukowych instytucji działających w naszym regionie. Chodzi
o niekonwencjonalne spojrzenie na naukę,
którą zwykle młodzi zabrzanie kojarzą ze
szkolną ławką i stosem podręczników.
Także i w tym roku mogli się przekonać, że
droga do wiedzy może być mniej żmudna,
a bardziej ciekawa i odkrywcza.

Dzień Nauki to ciekawe przedsięwzięcie –
uśmiecha się Cecylia Furgał, wykładowca
malarstwa i rysunku w WST.
W parku można było spotkać artystów Teatru Nowego, instruktorów Polskiego Czerwonego Krzyża oraz ratowników medycznych, którzy podpowiadali, jak skutecznie
udzielać pierwszej pomocy. – Warto uczyć
się tego już od najmłodszych lat. Im wcześniej zaczynamy, tym lepiej – podkreśla Stanisław Czypczor, jeden z instruktorów. – Już
dzieci z drugiej klasy podstawówki potrafią
poprawnie udzielić pomocy – dodaje.
Efekty prowadzonych badań prezentowała Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, która
jest współorganizatorem Dnia Nauki. – Takie wydarzenia są bardzo potrzebne – mówi
Adam Jarosz z FRK. – Dla nas taka reklama
ma ogromne znaczenie, gdyż utrzymujemy się z datków. Tu możemy pokazać nasze osiągnięcia, a ludzie dowiadują się, jak
mogą nas wesprzeć – dodaje.

W tegorocznej edycji Dnia Nauki wzięło
udział prawie 40 placówek naukowo-badawczych i edukacyjnych. Po raz pierwszy
stoisko przygotowała Wyższa Szkoła Techniczna, która w tym roku uruchamia w Zabrzu swój najmłodszy wydział. – Cieszymy
się, że możemy się tu zaprezentować. Przygotowaliśmy pokaz montażu, produkcji
filmowej, wprawki reżyserskie – wylicza
Damian Szostak z WST. Swoich sił mogli
spróbować młodzi artyści. – Zainteresowanie jest bardzo duże. Młodzi ludzie rysują,
uruchamiając pokłady wyobraźni. To niesamowite, mają wiele twórczej inwencji.
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Stoisko Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Pasjonaci ze stowarzyszenia „Kompik”
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Młodzi goście odwiedzający stoiska mogli się przekonać, że nauka wcale nie jest nudna

VIII Dzień Nauki przyciągnął tłumy

Wśród szkół na brak odwiedzających nie
mogła narzekać Państwowa Szkoła Muzyczna, która wystąpiła pod hasłem „M jak Muzyka”. – Co roku prezentujemy różne instrumenty, na których dzieci mogą zagrać – mówi
Marta Rożek. Jakie są właściwości metali
z pamięcią kształtu, można się było dowiedzieć na stoiskach Politechniki Śląskiej.
Pasjonaci ze Stowarzyszenia Miłośników
Zabytków Informatyki „Kompik” podpowiadali z kolei, jak ożywić wiekowe komputery.
Odwiedzając stoisko Telewizji Zabrze,
uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda od kuchni praca w telewizji. – To wymaga dużo wysiłku. Gdybym pracowała w telewizji, najbardziej chciałabym prowadzić
program o modzie – przekonywała 11-letnia
Wiktoria Grzeszny. Swoją ofertę prezentowało również OPP 4. – Chcemy rozpropagować nasze zajęcia wśród dzieci i młodzieży.
Wymyśliliśmy w tym roku loterię edukacyjną. Nagrodą jest bezpłatny karnet na dowolnie wybrane zajęcia w naszej placówce
– mówi Sylwia Mistewicz z OPP 4. MM, MB

wokół nas
Nowy żłobek w Mikulczycach przyjął we wrześniu pierwszych milusińskich

Misiowa Kraina otworzyła podwoje
Pierwsi mali podopieczni pojawili się na początku września w nowym
żłobku powstałym przy alei Szczęście Ludwika w Mikulczycach. Placówkę o nazwie „Misiowa kraina” prowadzi Dom Dziennego Pobytu

foto: Jerzy Przybysz

Annie Hojce podoba się nowy żłobek

Zosia i Zuzia to jedna z trzech par bliźniąt,
które od września poznają uroki „Misiowej
Krainy”. – Jestem zachwycona tym miejscem. Mieszkam niedaleko, więc to dla
mnie duże udogodnienie. Jestem przekonana, że będą się tu dobrze czuły i będą
miały fantastyczną opiekę – uśmiecha
się Krystyna Dąbek, mama dziewczynek.
Swoją roczną córeczkę Zuzię przywozi do
żłobka również Anna Hojka. – Ciężko się
rozstać z córką, ale myślę, że będzie jej tu
dobrze. Musi się trochę oswoić. Zuzia bardzo lubi kontakt z innymi dziećmi. Placówka
robi naprawdę dobre wrażenie. Pomieszczenia są przyjazne dzieciom, opiekunki bardzo
sympatyczne – podkreśla pani Anna.
Nowy żłobek prowadzi Anna Kropisz z „Klubu malucha”, działającego już wcześniej
przy Domu Dziennego Pobytu „Rodzina”.
– Od zawsze moim marzeniem było prowadzić żłobek, a teraz mam nawet dwa – śmieje się pani Anna.

foto: Jerzy Przybysz

„Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej.

Siostry Zosia i Zuzia z mamą i opiekunką

Żłobek dysponuje 45 miejscami, w tym dwoma dla dzieci niepełnosprawnych. Remont
dawnych pomieszczeń biurowych został
sfinansowany przez Caritas Diecezji Gliwickiej oraz zabrzański samorząd. Inwestycja
uzyskała też wsparcie w ramach rządowego
programu „Maluch”.
Jeszcze w tym roku przy ul. Lipowej w Mikulczycach ruszyć ma budowa nowego przedszkola. Powstanie w nim osiem oddziałów
dla łącznie dwustu dzieci.

MM, MB

Urząd Miejski w Zabrzu został nagrodzony przez popularny magazyn komputerowy

Zabrze liderem w informatyce

Po raz kolejny zabrzański Urząd
Miejski został doceniony za działania na rzecz informatyzacji i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w

W organizowanym przez magazyn „Computerworld” prestiżowym konkursie „Lider informatyki” zostaliśmy nagrodzeni w dziedzinie
organizacji, innowacji i wykorzystania informatyki w codziennej działalności, przy spełnieniu najwyższych światowych standardów.
Podczas gali, która odbyła się 27 września w
Warszawie, nagrody zostały wręczone w kilku
kategoriach: instytucje finansowe, przemysł,
handel i usługi, sektor publiczny, małe i średnie przedsiębiorstwa, sektor użyteczności publicznej, sektor opieki zdrowotnej. Zabrzański

foto: UM Zabrze

kontaktach z mieszkańcami.

Sekretarz miasta Ewa Weber

urząd został laureatem w kategorii „sektor
publiczny”. Organizatorzy konkursu docenili
przede wszystkim sposób wdrażania nowych
projektów informatycznych, uwzględniający
powiązania z innymi systemami wykorzystywanymi zarówno w samym urzędzie, jak i w
podległych mu jednostkach organizacyjnych.
- Sukces udanego wdrożenia opiera się nie
na sile informatyki, ale na sile merytoryki.

Projekt musi być dobrze przygotowany od
strony zarządzania procesami, logistyki, powiązań merytorycznych i organizacyjnych,
żeby potem można było wybrać odpowiednie do jego realizacji technologie – zwraca
uwagę Ewa Weber, sekretarz miasta.
– System elektronicznego obiegu dokumentów stanowi szkielet do integracji systemów
dziedzinowych miasta. Cel jest taki, żeby dzięki
automatycznej wymianie informacji wszystko,
co się da, można było obsłużyć elektronicznie
– podkreśla Józef Strózik, naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Jednym z kluczowych projektów, decydujących również o powodzeniu innych planowanych przedsięwzięć, jest budowa miejskiej
szerokopasmowej sieci światłowodowej. Jej
tworzeniem zajmuje się działający od początku tego roku Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. 
WG
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wokół nas
Za nami II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Naprzeciw przedsiębiorcom
Ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy oraz kilka tysięcy
gości przyciągnął organizowany
we wrześniu w Katowicach II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wśród jego
foto: UM Zabrze

uczestników nie zabrakło przedstawicieli Zabrza.
Jednym z gości kongresu był poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek

Uczestnicy tegorocznego kongresu, wśród
których byli przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i przedstawiciele administracji publicznej, dyskutowali m.in. o nowoczesnym
zarządzaniu i innowacjach w sektorze MŚP.
– Wspierając rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wspieramy działania
najbardziej elastycznego i licznego sektora
polskiej gospodarki, który jest zarazem najbardziej istotnym pracodawcą, zatrudniającym ponad 60 procent pracowników i generujący 50 procent PKB. Rozwój MSP jest
więc rozwojem Polski – podkreśla Tadeusz
Donocik, prezes organizującej kongres Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
– Jednym z celów działalności Parlamentu

Europejskiego jest poprawa sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w całej Unii
Europejskiej. Organizowany w Katowicach
Kongres to zaplecze eksperckie dla prowadzonych przez polski rząd i Unię Europejską działań – zwraca uwagę prof. Jerzy
Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Swą obecność podczas kongresu zaznaczyli
mocno przedstawiciele Zabrza. Spółka „Stadion w Zabrzu” włączyła się w organizację
panelu dyskusyjnego poświęconego wykorzystaniu nowoczesnych obiektów sportowych w
taki sposób, by zarabiały na siebie nie tylko
podczas zawodów czy meczów. – Obiekt sportowy to już nie zielona wyspa złożona z boiska

Parafia św. Anny ma nowego proboszcza

Będę kontynuował to, co dobre
Po dziesięciu latach posługi w kościele św. Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach ksiądz Grzegorz
Skop trafił do Zabrza. W parafii
św. Anny zastąpił emerytowanego

– Zabrze jest dla mnie „terra incognita”,
czyli ziemią nieznaną – uśmiecha się ks.
Grzegorz Skop. – Dotąd moje kapłańskie
drogi nie prowadziły tutaj, choć mam w Zabrzu znajomych. W kościele św. Anny byłem
kilkanaście lat temu. Wówczas, jako młody
ksiądz, nie przypuszczałem, że będę tu kiedyś proboszczem – dodaje.
Ks. Grzegorz Skop podkreśla, że parafianie
przyjęli go bardzo życzliwie. Jednocześnie
zdaje sobie sprawę, że czeka go niełatwe zadanie. Wieloletnia działalność jego

16

foto: Jerzy Przybysz

proboszcza Józefa Kuschego.

Nowy proboszcz ks. Grzegorz Skop

poprzednika wpisała się bowiem trwale
w dzieje miasta. – Na pewno będę kontynuował wszystko to, co dobre – mówi
ks. Skop. – Będę też szukał nowych dróg
dojścia do wiernych. Spróbuję zagospodarować nowe przestrzenie – dodaje.
Ks. Grzegorz Skop urodził się 9 lutego 1966 r.
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i krzesełek. Stadion powinien być nową przestrzenią biznesową – zwraca uwagę Tadeusz
Dębicki, prezes spółki „Stadion w Zabrzu”.
Takie podejście zaowocowało w naszym mieście przygotowaniem wyjątkowej w skali kraju oferty dla inwestorów. Zamiast budować
dodatkowe boiska wokół stadionu, zdecydowano, by tereny te udostępnić przedsiębiorcom. W przyszłości, na dwóch działkach inwestycyjnych w sąsiedztwie stadionu, mogłyby
powstać centra nowych technologii, biznesu
czy medycyny sportowej. To także dobre miejsce dla inwestorów zainteresowanych biznesem okołoturystycznym, budową hotelu czy
ośrodka fitness i spa. 
GOR
w Lubszy. Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Święcenia
otrzymał 12 maja 1990 r. Jak mówi, kapłaństwo było przemyślaną decyzją. – Wzrastałem
w bliskości wiary. Służba liturgiczna, ministrancka i lektorska, nurt oazowy – to wszystko sprawiło, że w pewnym momencie pojawiła się myśl o kapłaństwie, refleksja, że może
Bóg chce ode mnie czegoś więcej. Kapłaństwo
jest dla mnie wielką przygodą, przeżywaną
z Chrystusem każdego dnia. To wielka łaska,
przed którą chylę czoła. Bo wielkie rzeczy
dzieją się w kapłaństwie – mówi proboszcz.
Zdradza, że w młodości bardzo interesował
się ogrodnictwem. – Do dzisiaj mam w swoim pokoju mnóstwo kwiatów, o które sam się
troszczę i sprawia mi to radość – dodaje.
Zanim ks. Grzegorz Skop został proboszczem w Tarnowskich Górach, spędził m.in.
dwa lata w katowickiej Katedrze Chrystusa
Króla. Od lat zajmuje się też działalnością
charytatywną w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym w Turzy koło Lublińca. Wiąże
się ona z pomocą dla dzieci z biedniejszych
rodzin. Gościły tam polskie dzieci z Ukrainy
oraz seniorzy. Raz w miesiącu prowadzi różaniec w radiu Plus Gliwice. 
MM, MB

wokół nas
W Zabrzu rusza wkrótce inwestycja Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Powstanie 156 nowych mieszkań

Najwięcej będzie mieszkań dwui trzypokojowych. Powstaną również kawalerki. Przy ulicy Żywieckiej w Kończycach wyrośnie nowe
osiedle. Inwestycja Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego z Tarnowskich Gór
rusza jesienią. Pierwsi lokatorzy
będą mogli wprowadzić się do nowych lokali już w przyszłym roku.

wizualizacje: MTBS w Tarnowskich Górach

Plany zakładają budowę, w dwóch etapach,
zespołu dwunastu wielorodzinnych budynków. Łącznie powstać ma w nich 156 mieszkań o powierzchni od 37 do prawie 70 metrów kwadratowych. Osiedle zlokalizowane
zostanie w cichym zakątku miasta. Jednocześnie mieszkańcy będą mieli łatwy dojazd
do autostrady A4.
– Jesteśmy właśnie po przetargu na wykonawcę inwestycji. Rozpoczniemy ją jeszcze
w 2012 roku od budowy trzykondygnacyjnego budynku dla szesnastu rodzin. Będzie on
gotowy w przyszłym roku – zapowiada Wojciech Drosik, dyrektor ds. inwestycji MTBS
w Tarnowskich Górach. – Nasza oferta przy
ulicy Żywieckiej jest tak pomyślana, że wystarczy partycypacja w kosztach budowy
w wysokości trzydziestu procent ceny wybranego mieszkania. Jest także oczywiście
możliwość, by to mieszkanie potem wykupić na własność – tłumaczy dyrektor Wojciech Drosik.
Partycypacja w wysokości 30 procent oznacza, że w przypadku mieszkania 2-pokojowego trzeba wyłożyć około 60 tys. zł. Zainteresowani większym lokum muszą mieć
około 70 tys. zł. Szczegółowe informacje
można uzyskać w siedzibie MTBS w Tarnowskich Górach, telefon 32 380 90 31 lub
32 380 9034, e-mail: mtbstg@wp.pl.
Przypomnijmy, że MTBS, w którym udziały
ma także Zabrze, nie pierwszy raz podejmuje inwestycje budowlane w Zabrzu. W naszym mieście stoją już bloki postawione
przez spółkę m.in. przy ul. Kamiennej i Opolskiej. W ramach największej inwestycji, realizowanej przy ul. Janika, powstały cztery
bloki, w których zamieszkało ponad 170 rodzin. Ostatni z budynków został przekazany
mieszkańcom wiosną ubiegłego roku.
WG
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Kilka tysięcy studentów rozpoczęło w Zabrzu rok akademicki, niektórzy na nowo utworzonych kierunkach

foto: Jerzy Przybysz

Indeksy w dłoń!

Świeżo upieczone studentki Wydziału Organizacji i Zarządzania już z indeksami

wać w hali „Pogoń”, gdzie od kilku już lat
funkcjonuje ośrodek zamiejscowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
– Bardzo się cieszymy z naszego nowego sąsiedztwa. Nowy wydział oznacza większą siłę
Politechniki Śląskiej, by jeszcze lepiej służyć
społeczeństwu i miastu – podkreśla profesor Marian Turek, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, na którym kształcić się
będzie w tym roku około 3,7 tysiąca osób.
– Studia tu w pełni spełniają moje oczekiwania – mówi Dawid Biernacki z II roku zarządzania. – Przedmioty, które według mnie
są najbardziej interesujące, to zarządzanie
projektami i zarządzanie jakością. Wybrałem
ten kierunek, bo to moja pasja i właśnie tym
chciałbym się zajmować w życiu – dodaje.
Studiująca logistykę oraz zarządzanie inżynierią produkcji Magdalena Matula również
nie ma wątpliwości, że wybrała właściwe
kierunki. – Jestem właśnie świeżo po praktykach. Po ich ukończeniu zaoferowano mi
posadę. Najważniejsze, by student miał
chęć do pracy i nauki. Jeżeli ktoś chce tylko
jak najszybciej i bez wysiłku ukończyć
studia, to w przyszłości może mieć
problemy ze znalezieniem zatrudnienia – uważa Magdalena Matula.

Wraz z inauguracją nowego roku akademickiego poszerzyła się zabrzańska oferta studiów. Do już działających w mieście uczelni dołączyła Wyższa Szkoła Techniczna. Z kolei swój drugi wydział uruchomiła
w naszym mieście Politechnika Śląska. Do studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania dołączyli ich koledzy z Inżynierii Biomedycznej.
– To pierwszy Wydział Inżynierii Biomedycznej w Polsce. Jego powstanie to odpowiedź
na zapotrzebowanie w zakresie poprawy
jakości leczenia w naszym kraju – zwraca
uwagę dziekan, profesor Marek Gzik. Wydział kształci specjalistów zajmujących się
m.in. tworzeniem nowej generacji sprzętu
rehabilitacyjnego czy też implantów stosowanych w chirurgii zabiegowej i rekonstrukcyjnej. To tutaj studenci kształcą się
w zakresie projektowania narzędzi laparoskopowych i robotów chirurgicznych.

proces dydaktyczny – mówi prof. Marek Gzik.
Wydział Inżynierii Biomedycznej ma być
docelowo zlokalizowany w sąsiadującym
z kampusem uczelni gmachu zajmowanym
aktualnie przez Powiatowy Urząd Pracy
i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na razie laboratoria zostały przygotowane w budynkach Politechniki Śląskiej przy ul. gen.
de Gaulle'a. Zajęcia będą się również odby-

Studia z przyszłością

Profesor Jan Kaźmierczak, poseł
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Oferta akademicka
Zabrza
poszerzyła
się w tym roku również za sprawą Wyższej Szkoły Technicznej,
która utworzyła w naszym
mieście swój nowy wydział.
W gruntownie wyremontowanym
gmachu przy ul. Park Hutniczy ulokowany
został Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii. Młodzi ludzie mogą tu studiować na

Życzę znaczących osiągnięć
– Składam najserdeczniejsze życzenia całej społeczności akademickiej Zabrza. Wykładowcom życzę znaczących osiągnięć naukowych,
dydaktycznych i organizacyjnych, natomiast studentom przede
wszystkim poczucia satysfakcji z dobrego wyboru kierunku studiów
oraz umiejętnego korzystania z oferty edukacyjnej. Niech wiedza
zdobyta w szkołach wyższych będzie solidną podstawą sukcesów
w karierze zawodowej po ukończeniu studiów.
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– Zainicjowaliśmy współpracę z zabrzańskimi
szkołami średnimi, między innymi z Zespołem Szkół nr 10. W tej szkole powstała klasa
o profilu, który przygotowuje uczniów do
kontynuowania nauki na naszym wydziale.
Jest to klasa informatyki medycznej. Będziemy aktywnie wspomagać realizowany tam

Wykształcą
aktorów
i reżyserów

Zabrzańska
siedziba WST

wokół nas
foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Wyposażenie jednego z laboratoriów

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania nowy rok
akademicki zainagurowano 2 października

takich kierunkach, jak reżyseria, realizacja
obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a w przyszłości także aktorstwo.
Jak podkreśla profesor Andrzej Grzybowski, rektor Wyższej Szkoły Technicznej, zabrzański wydział
to obiekt wielofunkcyjny.
– Oprócz kształcenia studentów postawiliśmy
sobie cele społeczne
i kulturalne. W budynku będą się odbywać
wystawy, spotkania,
szkolenia. Planujemy warsztaty tańca
i konkursy fotograficzne. Nasza uczelnia
ma szansę stać się elementem wzmacniającym
zabrzański kwartał sztuki.
sz
yby
Bliskie sąsiedztwo Teatru
Prz
zy
Jer
:
o
fot
Nowego i Filharmonii Zabrzańskiej czynią ten fragment miasta bardzo atrakcyjnym dla nas i naszych studentów – zaznacza prof. Andrzej Grzybowski.
W Wyższej Szkole Technicznej kształci się
obecnie ponad dwa tysiące osób. Adaptacja budynków przy ul. Park Hutniczy na
cele dydaktyczne kosztowała 12,5 mln zł.

obecny Śląski Uniwersytet
Medyczny. Mury wydziału
opuściło do tej pory ponad
siedem tysięcy lekarzy i prawie drugie tyle lekarzy dentystów
i stomatologów. Obecnie w Zabrzu
kształcić się można na trzech kierunProfesor Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii
kach: lekarskim, lekarsko-dentystyczBiomedycznej Politechniki Śląskiej
nym oraz ratownictwie medycznym.
Prawdziwą perełką tutejszego wydziału
jest jedno z najnowocześniejszych w Eu- ofertę naszego miasta uzupełniają Nauczyropie laboratoriów umożliwiających prace cielskie Kolegium Języków Obcych oraz
nad nowymi lekami. Powstało ono w ra- Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
mach projektu „Śląska BIO-FARMA”, reali- – Zabrze to między innymi miasto nauki.
zowanego przez uczelnię wspólnie z Poli- Dzięki młodym, ambitnym ludziom możemy
techniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim podejmować w naszym mieście wiele cenoraz Instytutem Onkologii w Gliwicach. nych inicjatyw. Jestem przekonana, że za
Czwarty już rok akademicki zainaugurowa- sprawą aktywności studentów Zabrze w najny został w zabrzańskim ośrodku zamiej- bliższych miesiącach bardzo ożyje. Bardzo
scowym Akademii Wychowania Fizycznego się z tego cieszę – podsumowuje prezydent
w Katowicach. Skierowaną do studentów Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. MM, MB

20 października miną dokładnie 64 lata od
dnia, gdy w Rokitnicy odbyły się pierwsze
zajęcia na powołanej do życia kilka miesięcy wcześniej Akademii Lekarskiej. Wydział
Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu był pierwszym i przez ponad 20 lat jedynym wydziałem tworzącym

foto: Igor Cieślicki

Kolebka lekarskiej uczelni

Jedną z pracowni „Śląskiej BIO-FARMY” prezentują profesorowie Wojciech Król, prorektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. klinicznych, oraz Romuald Wojnicz
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Samorządy 20 miast Śląska i Zagłębia porozumiały się w sprawie wspólnego zakupu energii

Prawie 8 milionów oszczędności
foto: UM Zabrze

dent Świętochłowic i przewodniczący GZM.
– Nikt przed nami w Polsce nie zorganizował
jeszcze tak dużego przetargu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Oszczędności, jakie uzyskaliśmy, są spore i stanowią dowód,
że razem możemy osiągnąć więcej – dodaje.
Prace nad organizacją przedsięwzięcia
rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku.
W imieniu wszystkich podmiotów procedurę
przetargową przeprowadzała gmina Świętochłowice. Sam przetarg został ogłoszony
w sierpniu tego roku. Najdroższa oferta za
dostarczenie ponad 191 GWh energii opiewała na 60,22 mln zł. Najtańsza – złożona
przez spółkę Tauron – na 57,47 mln zł brutto.
Uczestnicy przetargu zamawianą energię
przeznaczą na oświetlenie ulic oraz potrzeby lokali i obiektów samorządowych. Wśród
tych ostatnich są placówki służby zdrowia
wraz ze szpitalami oraz samorządowe jednostki kultury. W sumie przetarg obejmuje
ponad 6,3 tysiąca punktów poboru opłat.
Zaoszczędzone w wyniku przetargu 8 mln zł
to kwota wystarczająca np. na wybudowanie
53 km chodników lub zakup dziesięciu autobusów komunikacji miejskiej. Warto zwrócić
uwagę, że 8 mln zł to dwuletni budżet Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.  WG

Konferencja w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Umowę w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej przez 20 śląskich i zagłębiowskich miast oraz 41 samorządowych spółek i instytucji
podpisano we wrześniu w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Porozumienie pozwala zaoszczędzić łącznie osiem milionów złotych.
Tylko w kasie Zabrze pozostanie 300 tysięcy złotych.
– To realne oszczędności, które można
przeznaczyć na inne cele, których w naszym mieście nie brakuje – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Inicjatorem grupowego zakupu energii elektrycznej był Górnośląski Związek Metropolitalny. W wyniku ogłoszonego przetargu śred-

nią stawkę za jedną megawatogodzinę udało
się obniżyć o 35,14 zł, do 244,53 zł. Ponad 191
GWh dostarczy spółka Tauron. – Gdybyśmy
nie zorganizowali tego przetargu, to prawdopodobnie gminy musiałyby za jedną megawatogodzinę energii zapłacić w przyszłym roku
296,45 zł – wylicza Dawid Kostempski, prezy-

W Biskupicach ruszyła budowa domu dla osób niepełnosprawnych

Gdy zabraknie najbliższych...

Kilkunastu podopiecznych będzie mogło korzystać z pomocy „Rodzinnego domu dla osób niepełnosprawnych imienia św. Benedykta”. Budowa placówki ruszyła w sąsiedztwie Domu Rekolekcyjnego
w Biskupicach. To efekt starań Katolickiego Stowarzyszenia NiepełStowarzyszenie od lat skutecznie przyczynia
się do integracji osób niepełnosprawnych.
Wśród jego członków jest obecnie około 100
osób niepełnosprawnych, których wspierają
pełni zapału wolontariusze. W uroczystym
rozpoczęciu budowy, które zorganizowano
22 września, uczestniczył m.in. gliwicki biskup senior Jan Wieczorek.
– O stworzeniu takiej placówki myśleliśmy
już w 2007 roku. Początkowo chcieliśmy
zaadaptować na ten cel Dom Rekolekcyjny,
ale okazało się, że koszty remontu byłyby
zbyt duże. Po wielu staraniach i uzyskaniu
stosownej zgody rozpoczęliśmy budowę
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obok Domu Rekolekcyjnego – tłumaczy ks.
Henryk Bardosz, przewodniczący stowarzyszenia „Modlitwa i Czyn”. – Mając do czynienia w naszym codziennym życiu z osobami niepełnosprawnymi, rozmawiając z ich
rodzinami, często przewijał się temat – co
się stanie z nimi, gdy kiedyś zabraknie ich
rodziców, jak będzie wyglądało ich dalsze
życie? Chcemy stworzyć tu prawdziwie rodzinny dom, gdzie podobnie jak w rodzinie,
każdy domownik będzie za coś odpowiedzialny. Docelowo zamieszka w nim 12-13
osób. Dom będzie parterowy, ze wspólną
kuchnią, salą rehabilitacyjną i rekreacyjną.
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nosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn”.

Od lewej ks. Henryk Bardosz i ks. Sebastian Bensz podczas inauguracji budowy

W każdym pokoju będzie łazienka i aneks
kuchenny. Mam nadzieję, że uda się nam
stworzyć prawdziwą, rodzinną wspólnotę –
uśmiecha się ks. Henryk Bardosz. Za budowę placówki odpowiedzialny jest ze strony
stowarzyszenia ks. Sebastian Bensz.  MM

wokół nas
Kilkudziesięciu zabrzańskich nauczycieli zostanie uhonorowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z sercem kształcą młode pokolenie
Do swojej pracy podchodzą z sercem i ogromnym zaangażowaniem.
Nie boją się podejmować nawet
najtrudniejszych wyzwań. W październiku swoje święto obchodzić
będą nauczyciele. Ale to dzień rado-

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się 12 października w Teatrze
Nowym. – Wyróżniający się nauczyciele
otrzymają w tym dniu Nagrody Prezydenta
Miasta. W tym roku będzie ich około 60 –
mówi Ewa Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Wśród wyróżnionych są przede wszystkim
osoby podejmujące działania innowacyjne
i uczestniczące w różnorodnych projektach,
m.in. z dziedziny ekologii. Uhonorowani
zostaną także koordynatorzy projektu „Poznaję, badam, wiem”. – Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu około 900 zabrzańskich gimnazjalistów, podążając śladami
Marii Skłodowskiej-Curie, mogło wyjechać
do Francji, dotknąć wieży Eiffla, poznać
Paryż – podkreśla Ewa Wolnica. Na sali nie
zabraknie również nauczycieli uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej bę-

foto: Igor Cieślicki

ści dla całej szkolnej społeczności.

Janina Duda, pierwsza w Zabrzu profesor oświaty, z jedną ze swoich klas

dzie szczególny dla Janiny Dudy, nauczycielki
matematyki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, która została pierwszym
w naszym mieście profesorem oświaty. To
najwyższy stopień awansu zawodowego
nauczyciela. Janina Duda uczy matematyki
w zabrzańskiej szkole od 1976 r. Spod jej
skrzydeł wyszło kilkudziesięciu olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotów.
– To spełnienie moich marzeń, wielka satysfakcja i ukoronowanie mojej wieloletniej pracy – mówi pani Janina. – Trudno
jest znaleźć w nauczaniu jedną receptę dla
wszystkich uczniów, zwłaszcza, że matematyka nie należy do łatwych przedmiotów. Jestem wymagającym nauczycielem,

ale przede wszystkim staram się zachęcać,
a nie zniechęcać młodych ludzi. Cieszę
się z ich osiągnięć – dodaje nauczycielka.
Pierwsza zabrzańska profesor oświaty ma
w swym dorobku wiele publikacji, aktywnie działa w Stowarzyszeniu Nauczycieli
Matematyki, jest też jednym z redaktorów
czasopisma „Matematyka i komputery”.
W ubiegłym roku Janina Duda zrealizowała
również swój inny cel – zdobyła tytuł doktora nauk matematycznych. Jej praca doktorska dotyczyła dydaktyki matematyki, pracy
z uczniami uzdolnionymi matematycznie
z wykorzystaniem w niej najnowocześniejszych technologii.

GOR, MM

Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy,
Rodzice i Uczniowie zabrzańskich szkół,
Dzień Edukacji Narodowej to święto całej szkolnej społeczności.
Niechaj będzie on, podobnie jak wszystkie inne dni roku szkolnego,
pełen radości i zadowolenia.
Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy,
dziękuję Wam za serce, ogromne zaangażowanie i codzienny trud
podejmowany dla dobra najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Gratulując dorobku i osiągnięć,
życzę dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Drodzy Uczniowie, życzę Wam wielu osiągnięć w nauce,
sukcesów związanych z rozwijaniem Waszych zainteresowań,
a także właściwego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy.
Rodzicom życzę radości z osiągnięć dzieci
oraz satysfakcji płynącej ze współpracy ze szkołą.

Z wyrazami szacunku i poważania
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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Zadbajmy, by piękno natury nie pozostało tylko na kartach kolorowych albumów

foto: Igor Cieślicki

Los przyrody w naszych rękach

Co roku zabrzanie wytwarzają około 80 tysięcy ton śmieci

Około 80 tysięcy ton śmieci wytwarzają w ciągu roku mieszkańcy
Zabrza. Gdyby wszystkie trafiały
na wysypiska, te szybko zaczęłyby
pękać w szwach. Segregacja odpadów w celu ich ponownego wykorzystania to jedyna droga, która

foto: Igor Cieślicki

uchroni nas przed zalewem śmieci.

Plastik trzeba zgnieść przed wyrzuceniem

– Każdy zakup, począwszy od butelki wody
mineralnej, poprzez nowy telefon komórkowy, aż po luksusowy samochód, z czasem stanie się źródłem powstania odpadu.
Prowadzona przez milionowe rzesze ludzi
konsumpcja dóbr jest źródłem powstawania nieprzeliczonych ilości odpadów, które
w sposób naturalny ulegną rozkładowi, jed-
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nakże potrzeba na to wiele czasu, często liczonego w dziesiątkach lat – podkreśla Walenty
Biedulski, naczelnik Wydziału Infrastruktury
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Na podstawie prognoz można szacować, że
liczba mieszkańców Zabrza w latach 20122020 będzie wahała się pomiędzy 172 a 184
tysiącami. Oznacza to, że wyprodukujemy
od 75 do 83 tysięcy ton śmieci rocznie. Część
z nich stanowią odpady niebezpieczne, szczególnie zanieczyszczające nasze środowisko.
– Wszyscy rozumiemy, że nieustanne powiększanie i zapełnianie składowisk to droga donikąd. Tym bardziej, że wiele śmieci
można po przetworzeniu ponownie wykorzystać. Doskonale nadają się do tego tworzywa sztuczne, szkło, papier czy metale
– wymienia Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Aby jednak taki model zadziałał, konieczne
jest zrozumienie i zaangażowanie wszystkich w działanie systemu gospodarki odpadami. Kiedy plastikowa butelka staje się
odpadem, tylko od nas zależy, co z nią zrobimy. Czy zgnieciemy ją i wrzucimy do odpowiedniego pojemnika, by została przerobiona, czy wyrzucimy ją na trawnik. Ile drzew,
nawet w dalekich rejonach świata, można
uchronić przed wycięciem, powtórnie wykorzystując zebrany selektywnie papier.
– Jesteśmy częścią żywego systemu. Dbałość o otaczającą nas przyrodę jest naszym
obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności, dbałości o miejsce, w którym
żyjemy, w którym będą żyły nasze dzieci
i wnuki. Jest to dbałość o nasz dom, a oso-

Nasze Zabrze Samorządowe 10/2012

by odpowiedzialne, mądre i praktyczne
doskonale rozumieją ten fakt – podkreśla
wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.
Wszystkie te założenia znalazły odzwierciedlenie w przyjętej w ubiegłym roku nowej
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Wprowadza ona obowiązek
selektywnego zbierania odpadów, dotyczący co najmniej papieru, metali, tworzyw
sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji. Gminy zobowiązane zostały do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy. Muszą
być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Wszystko
to zapewnić ma osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu.
– Zadbajmy o czystość w naszych miastach,
by piękno natury było naszym udziałem na
co dzień, a nie tylko podczas urlopów czy
wizyty w rezerwatach przyrody – podsumowuje naczelnik Janusz Famulicki.

Warto wiedzieć!
• Do 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
powinien wynieść co najmniej 50 procent,
a odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 70 procent.
• W odpadach komunalnych pochodzących z dużych miast udział papieru wynosi około 20 procent, tworzyw sztucznych
15 procent, szkła 10 procent oraz metalu
5 procent. Oznacza to, że w obszarach
miejskich trzeba będzie wysegregować
około 25 procent odpadów surowcowych z całej masy odpadów. Powodzenie w osiągnięciu wyznaczonych limitów
recyklingu będzie głównie zależało od
postawy mieszkańców.
• Od 1 stycznia 2013 r. nie będzie można
deponować na składowiskach odpadów
zawierających więcej niż 5 procent węgla
organicznego i posiadających ciepło spalania powyżej 6 MJ/kg.

wokół nas
Uczestnikom grzybowickich dożynek nie brakowało pomysłów na efektowne stroje i dekoracje

Święto plonów pełne atrakcji
foto: Jerzy Przybysz

rację wspólnie, każdy z domowników miał
w niej swój udział – dodaje seniorka rodu
Maria Smiatek.
Nagrodę za przystrojony traktor z koroną
i kwiatami odebrali zajmujący się ogrodnictwem państwo Tomankowie. – Dożynki są
fajnym pomysłem na zjednoczenie lokalnej
społeczności. Grzybowickie cieszą się dużą
popularnością, to czas wspólnej zabawy. Ludzie chętnie przystrajają posesje, biorą udział
w korowodzie – mówi jedna z głównych organizatorek dożynek Monika Tomanek.

W Grzybowicach odbyły się na
początku września tradycyjne dożynki. Po mszy w kościele Matki
Boskiej Różańcowej ulicami dzielnicy przejechał barwny korowód.
Kolejne atrakcje czekały na boisku Klubu Sportowego „Społem”.
Choć nad Grzybowicami zawisły na pewien
czas chmury, to ostatecznie aura okazała
się dla uczestników uroczystości łaskawa.
Zabrzanie bawili się znakomicie podczas festynu, na którym wystąpił zespół Piekarskie
Trio. W programie znalazł się także występ
parafialnej orkiestry dętej. Starostowie dożynek przekazali na ręce prezydent Małgorzaty

Mańki-Szulik bochen chleba z tegorocznych
plonów, którym prezydent tradycyjnie podzieliła się z mieszkańcami. Podczas dożynek
rozstrzygnięto także konkurs na najładniej
przystrojoną posesję oraz najbardziej pomysłowe stroje uczestników korowodu.
Wśród dekoracji zdobiących grzybowickie
posesje zainteresowanie wzbudziła ta należąca do państwa Ewy i Grzegorza Vorreiterów. To właśnie im przypadło w udziale
pierwsze miejsce za najładniej przystrojoną posesję. – Bardzo się cieszymy. Zawsze
przystrajamy na dożynki posesję, ale w
tym roku pierwszy raz tak obficie. Mamy w
domu babcię, która ma mnóstwo świetnych
pomysłów, zawsze coś wymyśli i w dodatku znakomicie szyje – podkreślają laureaci.
– Dożynki to co roku duże wydarzenie dla
naszej społeczności. Wykonywaliśmy deko-

foto: Jerzy Przybysz

Na grzybowickich dożynkach pojawili się nawet... piraci

Laureaci konkursu na wystrój posesji

Pierwsza nagroda za najładniejsze przebranie przypadła... piratom. – Jesteśmy pierwszy raz na dożynkach i bardzo nam się tu
podoba. Mile zaskoczyła nas atmosfera,
ludzie świetnie się bawią, jest po prostu
rewelacyjnie. Nie spodziewaliśmy się pierwszego miejsca, więc tym bardziej jest to dla
nas miłe zaskoczenie – śmieje się „piratka”
Katarzyna Jasińska. 
MM

Swoje święto obchodzili zabrzańscy strażnicy miejscy

Pomagają od 21 lat

lub policji. Akurat w tym czasie straż miejska
prowadziła nabór, więc złożyłem dokumenty i się dostałem. Lubię swoją pracę. Czego
można nam życzyć z okazji naszego święta?
Jak najmniejszej liczby interwencji – uśmiecha się Maciej Klimaszewski. 
MM

Już 21 lat minęło od utworzenia w Zabrzu straży miejskiej. Jubileusz oraz
Dzień Strażnika Miejskiego były okazją do podsumowania dotychczasowej

– Zabrzańska straż miejska to obecnie prawie 35 tysięcy interwencji rocznie, to ponad
13 tysięcy zgłoszeń interwencji przez mieszkańców. To współpraca z policją na płaszczyźnie zabezpieczania imprez miejskich, to
ratowanie mieszkańców, których znajdowaliśmy w stanie zagrażającym ich życiu, szczególnie w okresie zimowym – mówi Jarosław
Rajda, komendant Straży Miejskiej w Zabrzu.
Jak mówi Maciej Klimaszewski z zabrzań-

skiej straży, praca w tej formacji nie należy
do najłatwiejszych, ale z pewnością jest źródłem satysfakcji. – Żeby ubiegać się o przyjęcie do straży, trzeba mieć skończone 21 lat,
nieposzlakowaną opinię i trzeba złożyć odpowiednie dokumenty. Nie bez znaczenia są
predyspozycje fizyczne. Ja, odkąd pamiętam,
zawsze chciałem być w służbach mundurowych. Z tą też myślą poszedłem do wojska,
a potem myślałem o pracy w straży pożarnej

foto: Straż Miejska

działalności i wręczenia funkcjonariuszom awansów na wyższe stopnie.

Strażnicy każdego dnia patrolują ulice
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pasja, talent, sukces
Zabrzański zespół na scenie u Kuby Wojewódzkiego

To jest nasze pięć minut
Swoją przygodę z muzyką rozpoczęli cztery lata temu. Teraz śmieją się, że są już jak rodzina. Muzycy z zabrzańskiej grupy Friday, bo
o nich mowa, mieli właśnie okazję
zaprezentować się przed znacznie
większą, niż dotychczas, publicznością. Grupa wystąpiła w emitowanym 18 września odcinku
talk show Kuby Wojewódzkiego.
Gdy na początku sierpnia włączyli się do
rywalizacji młodych zespołów prowadzonej
na stronie zagrajukuby.pl, nie sądzili, że już
po kilku dniach internauci zagwarantują
im miejsce w ścisłej czołówce zestawienia.
Młodzi artyści z Zabrza zostawili w tyle ponad 400 zespołów i wykonawców z najróżniejszych zakątków Polski. W efekcie zostali
zaproszeni przez telewizję TVN na nagranie.
Friday wystąpił w odcinku talk show Kuby
Wojewódzkiego wyemitowanym 18 września.
Muzycy udział w programie traktują jako
fantastyczne przeżycie. Najbardziej jednak liczą na promocję i zainteresowanie
ze strony widzów. – Wcześniej mogliśmy się promować jedynie w Internecie.
W telewizji zobaczyło nas pewnie nawet kilka milionów osób – mówi Wojciech Czachorowski, wokalista zespołu.
Zabrzańscy muzycy zagrali w studiu utwór
„Hand in hand”, pochodzący z ich pierwszego oficjalnego albumu. Płyta została wydana przez wytwórnię Megatotal i znalazło się
na niej osiem utworów. – Jest w tym trochę
cyrku – śmieje się Wojtek. – Płyta nie ma
jednolitego stylu. Naszym celem było wła-

Wokalista Wojtek Czachorowski
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Mateusz Ciesek przy perkusji

śnie pójście w tematykę cyrkową,
stąd też i tytuł „Juggler”, czyli „żongler” – dodaje. Wszystkie piosenki
na płycie nagrane są w języku angielskim. – Próbką naszej polskiej twórczości była wstawka w piosence „Dirty
daughter”, która bardzo zaintrygowała
Gospodarz programu Kuba Wojewódzki
słuchaczy – mówi Paweł Ciesek, gitarzysta.
– Póki co, nie planujemy jednak nagrania
płyty w ojczystym języku – przyznaje. Wybór motywują tym, że chcieliby, aby ich muzyka była uniwersalna i trafiała do słucha- usłyszą, ale i zobaczą zespół, dzięki czemu
czy nie tylko z Polski. Strony Friday znajdują konkretne twarze kojarzone będą z graną
się na portalach międzynarodowych, co uła- muzyką. Co za tym idzie, zespół stanie się
twia im osiągnięcie tego celu. – Poza tym bardziej rozpoznawalny.
chciałbym, żeby ta muzyka brzmiała blisko Pomimo mieszanki czterech różnych chanaszych inspiracji, do których zaliczyłbym rakterów, muzycy dogadują się świetnie. –
między innymi The Who, Simple Plan, Green W zespole panuje demokracja – mówi MaDay, Oasis czy nawet The Beatles – wylicza teusz. – Staramy się dogadywać w każdej
Wojtek.
kwestii, gdy jest jakiś problem, wysuwamy
Ostatnie miesiące były dla zespołu bar- go na forum i wspólnie ustalamy pasujące
dzo dynamiczne. Po wydaniu 29 czerwca rozwiązanie – dodaje. Granie to ich całe żypłyty „Juggler”, we wrześniu powstał te- cie i nie widzą dla siebie innej drogi. – Muzyledysk do „Middlefinger”, czyli jednego ka daje mi przede wszystkim satysfakcję –
z utworów promujących album. Potem był mówi Wojtek. – Chciałbym nagrać piosenkę,
występ u Kuby Wojewódzkiego. – To jest której za dziesięć lat ludzie nadal będą słunasze pięć minut, które dostaliśmy, aby za- chać i wiązać z nią wspomnienia – dodaje.
istnieć – mówi Mateusz Ciesek, perkusista. Ich największym marzeniem jest zrobienie
– Niektóre zespoły muszą dojrzeć. Teraz, światowej kariery. – W przyszłości chciałpo tych czterech latach, wydaje mi się, że bym zagrać dla stu tysięcy osób. Marzy mi
przyszedł moment na nas – dodaje Paweł. się koncert, na którym wokalista przestaje
Muzycy traktują telewizję jako najlepsze śpiewać, a ludzie odśpiewują tekst dalej. To
medium, jeżeli chodzi o promocję młodych byłoby niesamowite – uśmiecha się Paweł.
zespołów. W programie widzowie nie tylko 
Magdalena Brzóska
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zdjęcia: TVN / Fremantlemedia / Wojciech Kurczewski

felieton

To co, że szron na głowie, skoro w sercu maj?
I to ma być duże miasto? Cicho tu i spokojnie, a gdzie indziej
pośpiech i ruch – narzekają niektórzy zabrzanie spoglądając
na okolicę, w której mieszkają. I to ma być duże miasto?
Jakże tu cicho i zielono, a gdzie indziej brud i hałas! – nie
mogą się nachwalić moi znajomi, gdy tu przyjeżdżają.
Przysłowie, w którym mowa jest o tym, że
cudze chwalimy, a swego nie znamy, jak
ulał pasuje do tego, co kto dziś mówi i pisze
o Zabrzu.
Stali mieszkańcy – ci zasiedziali tu od dawna i ci, którzy przybyli dopiero przed chwilą – często kręcą nosem. Pierwsi, bo żal im
pozamykanych zakładów przemysłowych
i zamienionych w banki sklepów. Mało który z nich przypomni jednak sobie, że w tych
sklepach i tak już od dawna nie robił zakupów, bo wygodniej (i często taniej) jest
pójść do któregoś centrum handlowego.
A fabryki? Owszem, karmiły tysiące ludzi,
ale to za ich sprawą śnieg w Zabrzu był
szarobury, a okna trzeba było właściwie na
okrągło myć z tłustej sadzy. Gdy, nie bez
racji, narzekają na wybudowany w samym
środku miasta hipermarket, słowem się nie

zająkną, że jeszcze gorzej do tego miejsca
pasowała stojąca tu do niedawna huta.
Nowi zabrzanie, czyli używając śląskiej
terminologii „krzoki” i „ptoki”, też miewają pretensje do Zabrza. Bo ulice za ciasne,
a klubów, pubów i innych miejsc, w których
można by spędzić wolny czas, bardzo mało.
Wielu z tych narzekających pewnie by się
zdziwiło, że z zewnątrz te niedostatki traktowane są jako zaleta. Zmęczeni coraz większym pośpiechem swoich miast mieszkańcy
Katowic czy Gliwic zazdroszczą zabrzanom
kameralności. Czegoś, o co na przemysłowym do niedawna Śląsku było bardzo trudno, a co kojarzyć się może z mieszczańską
nobliwością. Tego się nie da wyczarować
przy pomocy eleganckich, ale zimnych gmachów ze szkła i aluminium, ani tym bardziej
budując węzeł autostradowy, od zawija-

sów którego może zakręcić się w głowie.
Zabrze, które 90 lat temu otrzymało prawa
miejskie, ale długo było traktowane jako
dodatek do kopalń, huty i innych zakładów,
nareszcie wybiło się na podmiotowość.
Osiągnęło ten stateczny wiek, w którym już
nie musi napinać muskułów i udawać metropolii. Mieszkańcom i tak nic by po tym
udawaniu nie przyszło. Dużo więcej mogą
spodziewać się po konkretach, takich, jak
nowy stadion Górnika, inwestycje w turystykę przemysłową, czy uporządkowanie
kanalizacji, czego efektem może będzie
pewnego dnia czysta Bytomka.
Jest z naszym jubilatem jak w piosence
Starszych Panów, że już szron na głowie,
a w sercu ciągle maj. I że znaleźliśmy się
w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać. Ale za to, z drugiej
strony, cieszy się. Że się również przestał
zapowiadać źle.
To zdanie Jeremiego Przybory dedykuję
wszystkim narzekaczom.



Józef Krzyk
Gazeta Wyborcza

REKLAMA
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lekcja historii
Tragiczne losy przedwojennych policjantów z Zabrza przybliża wystawa w Galerii Café Silesia

foto: Muzeum Miejskie

Śmierć w piwnicznej celi

Do 6 stycznia w Galerii Café Silesia oglądać można wystawę „Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”. Przybliża ona losy funkcjonariuszy, którzy
wiosną 1940 roku zostali zamordowani przez sowieckie NKWD w Twerze.

W 1922 r. powiat zabrzański przecięła
polsko-niemiecka granica. Biskupice, Maciejów, Zaborze i Zabrze pozostały w granicach Niemiec. Kończyce, Makoszowy
i Pawłów przypadły Polsce. W czerwcu
i lipcu 1922 r. nastąpiło przejęcie przyznanych obszarów przez administrację polską
i niemiecką. W poszczególnych miejscowościach utworzono posterunki policyjne,
mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. W gminach należących do Polski
służbę pełnili funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego.
Województwo śląskie było jedynym regionem Polski, w którym bezpieczeństwa pilnowała formacja o charakterze lokalnym.
Sytuacja ta była efektem autonomii, jaką
cieszył się Śląsk w okresie międzywojennym. Na czele policji stała Główna Komenda, której podporządkowane były komendy powiatowe i miejskie. Tym podlegały
komisariaty i posterunki miejscowe. Policja
utrzymywana była w 75 procentach z zasobów Skarbu Śląskiego i w 25 – z budżetów

Zamordowani w Twerze funkcjonariusze z posterunków w Kończycach, Makoszowach i Pawłowie oraz urodzeni w Zabrzu:
st. przod. Józef Korus,
komendant posterunku
w Makoszowach

post. Piotr Dziuba,
posterunek w Kończycach
st. post. Jan Górski,

st. post. Wiktor Pytel,

post. Andrzej Bettin,

post. Stanisław Nowak,

st. przod.
Franciszek Majcher,
komendant posterunku
w Kończycach

posterunek w Kończycach

posterunek w Kończycach

posterunek w Makoszowach

posterunek w Kończycach

przod. Leopold Grobelny,
posterunek w Makoszowach

post. Stanisław Ręgowski,
posterunki w Kończycach
i Pawłowie

post. Ferdynand Węglorz,
posterunek w Pawłowie

st. post. Stanisław Opaska,
posterunek w Kończycach

asp. Szczepan Niedziela,
komendant posterunku w Pawłowie

post. Franciszek
Kaczmarek,
posterunek w Makoszowach

post. Wiktor Wypchoł,
posterunek w Pawłowie

st. post. Jan Przybyła,
urodzony w Zabrzu

st. przod. Wiktor Ryszka,
komendant posterunku
w Makoszowach

st. przod. Piotr Kołodziej,
posterunek w Kończycach

post. Maksymilian
Dudziński,
urodzony w Pawłowie,
posterunek w Cieszynie

st. przod.
Franciszek Simka,
urodzony w Pawłowie

st. przod. Jan Rzepka,
komendant posterunku w Kończycach

st. post. Emil Kurpiela,
posterunek w Makoszowach
post. Józef Majnert,
posterunek w Pawłowie

st. post. Józef Putniarz,
posterunek w Makoszowach

przod. Jan Rozbrój,
posterunek
w Makoszowach
st. post. Karol Sobel,
posterunki w Pawłowie
i w Makoszowach
przod. Piotr Trzaskalik,
posterunek w Pawłowie

st. przod. Jan Wójcik,
komendant posterunku w Pawłowie

post. Rudolf Miozga,
posterunek w Pawłowie

post. Ludwik Tkacz,
ur. w Zabrzu,
posterunek w Lubszy

st. przod. Jan Adamek,
posterunki w Kończycach
i w Pawłowie

st. post. Franciszek Piasek,
posterunek
w Makoszowach

st. przod.
Filip Kołodziejczyk,
posterunek w Pawłowie
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przod. Piotr Uherek,
posterunek w Makoszowach

post. Oskar Copik,
urodzony w Pawłowie
kom. Franciszek Gawlik,
urodzony w Mikulczycach
post. Adam Mika,
urodzony w Makoszowach
post. Paweł Mokrhardt,
urodzony w Zaborzu

przod. Wincenty Urbańczyk,
posterunek w Kończycach

przod. Jan Sobeczek,
urodzony w Zabrzu
st. post. Artur Staniczek,
urodzony w Zaborzu
post. Eryk Waszut,
posterunek w Kończycach
st. post.
Wilhelm Zawierucha,
urodzony w Zabrzu

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

Tak zmieniał się
budynek urzędu

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

W ciemnych, zatęchłych, nieoświetlonych
nawach olbrzymiej cerkwi, nabito trzypiętrowych pryczy, na które ludzie widma
wdrapywali się po słupkach, jak małpy do
gołębników. Na zewnątrz ogrodzenia obozowego był jeden budynek przeznaczony
na pomieszczenia przeważnie oficerów,
których sprawy z bolszewickiego punktu
widzenia wymagały specjalnych dochodzeń. Przyjeżdżał tam podobno sam Beria”.
Więźniów wykorzystywano do prac fizycznych, m.in. sypania nasypów pod kładkę, którą bolszewicy zamierzali połączyć
wyspę ze stałym lądem. Do pracy, która
dawała oderwanie od monotonii więziennego życia, garnęli się wszyscy. Tym
bardziej, że dawała przywileje w postaci
zwiększonych racji żywnościowych. Inni
więźniowie pracowali przy rżnięciu i zwózce lodu, którego warstwa na jeziorze miała
grubość do 1 metra. Zatrudniano ludzi do
prac porządkowych w obozie i na innych
wysepkach. Więźniowie, by urozmaicić
sobie życie, imali się różnych zajęć, wykonując biżuterię i inne ozdoby. Powstała
orkiestra obozowa, grająca na instrumentach wykonanych przez więźniów.
Bezpośrednia akcja „rozładowania obozu” w Ostaszkowie, która odbyła się w ramach planowej likwidacji polskich elit
i funkcjonariuszy państwowych, rozpoczęła się w czwartek, 4 kwietnia 1940 r.
Skazanych na śmierć jeńców prowadzono
grupami liczącymi ok. 250 osób do Obwodowego Zarządu NKWD przy ul. Sowieckiej w Kalininie, gdzie do zmroku przebywali w celach w piwnicach budynku.
Wieczorem jeńcy byli zabierani pojedynczo do tzw. czerwonej świetlicy, gdzie raz
jeszcze sprawdzano ich dane osobowe.
Stamtąd trafiali do wygłuszonej wojłokiem celi piwnicznej, w której dokonywano egzekucji strzałem w tył głowy z pistoletów produkcji niemieckiej „Walther”.
Ciała wynoszono na zewnątrz i układano na samochodach ciężarowych. Zwłoki zakopywano w ośrodku rekreacyjnym
kalinińskiego NKWD, gdzie na skraju
lasu znajdował się przygotowany przez
koparkę dół. Ciała zamordowanych zrzucano z samochodów, po czym koparka
przystępowała do ich zasypania. Przygotowywano też od razu nowy dół na
dzień następny. Mord NKWD trwał do
niedzieli, 19 maja 1940 r. Śmierci uniknęło tylko 127 osób, które przetransportowano do obozu w Pawliszczem Borze.
Szacuje się, że w Twerze zamordowano
90 procent funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego. Rodziny zamordowanych do 1989 r. żyły w strachu i cieniu
kłamstwa komunistycznego państwa.

Zbigniew Gołasz

Budynek oddano do użytku w 1929 r.

foto: Jerzy Przybysz

samorządów. Pierwszym Głównym Komendantem Policji Województwa Śląskiego został płk Stanisław Młodnicki, który wcześniej był dowódcą Żandarmerii Krajowej
Śląska Cieszyńskiego. Funkcję sprawował
do 31 grudnia 1923 r., kiedy z powodu ciężkiej choroby zrezygnował. Jego następcą
został Leon Wróblewski, pochodzący ze
Lwowa prawnik, służący dotychczas w policji w województwie tarnopolskim. 2 grudnia 1926 r. zastąpił go Adam Kocur, pochodzący z Kuźni Raciborskiej Górnoślązak,
członek Policji Plebiscytowej i Żandarmerii
Powstańczej. Sprawował urząd do czerwca
1928 r., kiedy został wybrany prezydentem
Katowic. 6 października 1928 r. na jego
miejsce powołano dotychczasowego zastępcę, Józefa Żółtaszka. Uznawany był za
światowy autorytet w dziedzinie kryminalistyki. We wrześniu 1939 r. znalazł się na
Węgrzech, gdzie został internowany. Trzon
formacji stanowili dawni powstańcy śląscy,
członkowie Policji Plebiscytowej i żandarmerii powstańczej.
Posterunki w Kończycach, Makoszowach
i Pawłowie podlegały Powiatowej Komendzie Policji w Rudzie. Komisariat w Pawłowie liczył w 1924 r. 16 funkcjonariuszy,
którzy czuwali nad bezpieczeństwem 5600
mieszkańców. Tyluż funkcjonariuszy liczył
też komisariat w Kończycach, mających
w 1924 r. 5050 mieszkańców. Komisariat
w Makoszowach, obejmujący zwierzchnictwem także kolonie Wymysłów, Piaski i Mizerów, składał się z 10 funkcjonariuszy i mieścił się w budynku obecnie zajmowanym
przez Urząd Pocztowy przy ul. Sejmowej.
W 1924 r. powiat rudzki został zlikwidowany, a Kończyce, Makoszowy i Pawłów znalazły się w granicach powiatu katowickiego.
1 października tegoż roku na posterunkach
tych służyło: w Pawłowie – 13 policjantów,
w Makoszowach – 13, w Kończycach – 9.
Policjanci pełnili również służbę na posterunkach granicznych na przejściach: Kończyce – „Delbrückschächte”, Pawłów Kolonia Lisowska – Hindenburg Süd, Pawłów
– Zaborze, Makoszowy – „Delbrückschächte”, Makoszowy – Sośnica.
Od sierpnia 1939 r. policjanci prowadzili walki z niemieckimi Freikorpsami. We
wrześniu 1939 r., po walkach granicznych,
korpus policji zgodnie z rozkazem ewakuował się na wschód, uczestnicząc w licznych potyczkach. 17 września, z chwilą
wkroczenia Sowietów, policjanci znaleźli
się na obszarach zajętych przez bolszewików. Trafili do obozu w Ostaszkowie.
Jak wspominał jeden z policjantów, którzy cudem uniknęli śmierci: „Było nas tam
około siedmiu tysięcy. Najbardziej nieznośne warunki mieszkaniowe mieli ci, których pomieszczono w cerkwi.

Tak ratusz prezentuje się dzisiaj

Są miejsca, które codziennie mijamy
w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Dziś, w atmosferze
obchodów 90. rocznicy nadania Zabrzu
praw miejskich, spójrzmy na siedzibę
magistratu sprzed lat.
GOR
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W dniu obchodów 90. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich Górnik pokonał 4:1 Śląsk Wrocław

Prezent na urodziny miasta
Ani jednej porażki nie zaliczył w ciągu pierwszych sześciu kolejek rozgrywek ekstraklasy Górnik Zabrze.
Nasi piłkarze najbardziej efektownie zagrali ze Śląskiem Wrocław.
W dniu urodzin Zabrza pokonali ak-

foto: Jerzy Przybysz

O tym, że z Zabrza trudno wywieźć trzy
punkty, przekonali się po raz kolejny piłkarze Legii Warszawa. Klub ze stolicy już po
raz trzeci z rzędu nie zdołał pokonać zabrzan
grających u siebie. Skończyło się na remisie
2:2. Wynikiem 1:1 zakończyło się wyjazdowe
spotkanie z nieoczekiwanym liderem rozgrywek – Widzewem Łódź. Podział punktów był
również efektem meczów z Jagiellonią Bia-

Jerzy Gorgoń ma spore grono fanek

foto: Jerzy Przybysz

tualnego mistrza Polski aż 4:1.

W meczu ze Śląskiem Prejuce Nakoulma znów pokazał klasę i strzelił dwie bramki

łystok i Lechem Poznań. Komplet punktów
Górnik przywiózł za to z Gliwic, gdzie pokonał Piasta 2:1. Efektownym zwycięstwem
4:1 zakończyło się spotkanie ze Śląskiem
Wrocław. W efekcie, po sześciu kolejkach,
Górnik i Legia były jedynymi w tym sezonie
drużynami, które nie przegrały meczu.
– Nie wygrywamy wyraźnie meczów, ale
myślę, że to przed nami. Małymi kroczkami idziemy cały czas do przodu, jeśli chodzi o jakość gry. Zawodnicy pracują ciężko
na treningach, trzeba być więc cierpliwym.
Lepsze wyniki na pewno przyjdą – mówił po

meczu z Widzewem trener Adam Nawałka.
Duży potencjał drużyny widzi także m.in.
słynny zawodnik Górnika sprzed lat Jerzy
Gorgoń. Piłkarz, któy gościł ostatnio w Zabrzu, odwiedził Zespół Szkól nr 10 przy ul.
Chopina. Było to prawdziwe spotkanie piłkarskich pokoleń związanych z Górnikiem.
Znakomitemu przed laty obrońcy towarzyszyli bowiem występujący obecnie na boisku Adam Danch oraz Józef Dankowski,
który piłkarskie buty zawiesił na kołku nie
tak dawno. 

WG

Powstała makieta stadionu budowanego przy ulicy Roosevelta

Robi wrażenie, jak oryginał
Na oryginał musimy jeszcze trochę poczekać, ale przedsmak kibicowania
w całkowicie nowej rzeczywistości mogliśmy poznać już we wrześniu.
W siedzibie spółki „Stadion w Zabrzu” zaprezentowana została makieta
obiektu powstającego przy ulicy Roosevelta.
Stadion w wersji mini jest 220 razy mniejszy
od oryginału i mieści się na plastikowej podstawie o wymiarach półtora na półtora metra. Podświetla go osiem metrów taśm z kolorowymi diodami LED. Budowa makiety,
która składa się z kilku tysięcy ręcznie wycinanych elementów, trwała prawie rok. Au-
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torem modelu jest Jerzy Pocisk-Dobrowolski
z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Po oficjalnej prezentacji makieta wyruszyła
do Niemiec, gdzie ma być prezentowana
podczas targów Expo Real w Monachium.
Później będzie można ją podziwiać w jednym
z zabrzańskich centrów handlowych. GOR
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sport
90. urodziny świętował we wrześniu jeden z najbardziej zasłużonych zabrzańskich klubów sportowych

Jubileuszowa Walka
Były uroczysta msza w kościele św.
Jana i Pawła Męczenników oraz
festyn na terenach rekreacyjnych
przy ulicy Dalekiej. W sobotę, 22
września, swoje 90. urodziny świętował klub Walka Makoszowy. Najbardziej zasłużeni działacze zostali
uhonorowani

okolicznościowymi

foto: Jerzy Przybysz

Bokserskie pokazy na scenie

foto: Jerzy Przybysz

GKS Walka Makoszowy powstał w 1919 r.,
a pierwszy udział w oficjalnych rozgrywkach
zanotował trzy lata później. Od początku
wiodącą sekcją była piłka nożna, którą trenowali nie tylko dorośli mieszkańcy dzielnicy, ale też licznie młodzież. Po wojnie klub
reaktywował się w 1945 r., rozszerzając się
szybko o kilka nowych sekcji: koszykówkę,
siatkówkę, a w 1962 r. – sekcję bokserską.
Dziesięć lat później swoje miejsce w Walce
znaleźli też zawodnicy trenujący akrobatykę
sportową.
W klubie z ulicy Jaskółczej piłkarską karierę rozpoczynali m.in. Tadeusz Dolny (medalista mistrzostw świata 1982 r.), Andrzej
Pałasz (jeden z najlepszych napastników lat

foto: Jerzy Przybysz

statuetkami.

80.) oraz trenerzy Marcin Bochynek i Piotr
Kastelik. Wybitnymi wychowankami może
się też poszczycić sekcja bokserska. Maksymilian Grzywocz, Henryk Zatyka, Bogdan
Jendrysik, Robert Ciba, Tomasz Borowski, Krzysztof
Szot oraz Lidia Fidura to
tylko niektórzy z nich.
– Sekcja bokserska ma się
dość dobrze. Szermierki
na pięści, pod okiem tak

wyśmienitych fachowców, jak były trener
kadry Ludwik Buczyński czy Bogdan Jendrysik, uczy się obecnie ponad 60 dziewcząt
i chłopców. Uczestniczymy w każdym turnieju organizowanym przez Śląski Związek
Bokserski, ale sami też urządzamy zawody
– mówi Ryszard Pasterczyk, prezes Walki.
– Kłopoty finansowe zmusiły nas kiedyś do
zredukowania naszych ambicji futbolowych
i przeniesienia pierwszej drużyny z III ligi
do B-klasy, ale za rok powinniśmy być już
w A-klasie – zapowiada.
Jubileusz Walki przyciągnął osoby przez lata związane z klubem. Wśród nich
był Eryk Piontek, który kierował Walką na przełomie
lat 70. i 80., a na uroczystość przyjechał z Duisburga, gdzie mieszka
na stałe. – Przyznam, że za moich czasów
kierowanie klubem było nieco łatwiejsze,
niż teraz. Górnictwo wtedy dobrze stało,
zawodnicy byli zatrudnieni w kopalni, a to
w finansach klubu miało swoje znaczenie.
Jestem pełen uznania dla obecnego zarządu
klubu, że w tak ciężkich finansowo czasach,
gdy doskwiera brak sponsorów, prowadzi
klub do dalszych sukcesów – podsumowuje
Eryk Piontek.

WG

NMC Powen Zabrze rozpoczął rozgrywki od zwycięstwa na własnym parkiecie

Zwycięska inauguracja sezonu

W pierwszym w tym sezonie meczu PGNiG Superligi NMC Powen Zabrze
na własnym parkiecie pokonał Miedź Legnica 26:18. Zabrzanie prowadzili
były już nieco mniej obiecujące.
Po udanych poprzednich rozgrywkach i wywalczeniu szóstego miejsca w tabeli podopieczni trenera Bogdana Zajączkowskiego
wzbudzili w kibicach apetyt na więcej. W letniej przerwie rozgrywkowej drużyna została
w dość znaczący sposób wzmocniona. Do zabrzan dołączył m.in. znany z gry w reprezentacji Polski skrzydłowy Patryk Kuchczyński.
Pierwszy mecz z Legnicą potwierdził drzemiące w zespole możliwości, ale w kolejnym ligowym sprawdzianie nie było już tak
różowo. W starciu z Azotami Puławy Powen

przegrał 20:27. – Źle weszliśmy w mecz. Nie
wykorzystywaliśmy sytuacji rzutowych, a rywale w efekcie nas kontrowali. U nas zawiodła przede wszystkim skuteczność rzutowa
z drugiej linii – skomentował mecz z Azotami
trener Bogdan Zajączkowski.
W trzeciej kolejce zabrzanie podejmowali
MMTS Kwidzyn. Pomimo dobrej gry duetu
Łukasz Stodtko – Patryk Kuchczyński (razem
strzelili prawie połowę zdobytych przez zespół bramek) NMC Powen przegrał ten mecz
30:34. – Mimo przegranej, trzeba się pod-

foto: Jerzy Przybysz

w tym spotkaniu od początku. Kolejne mecze w wykonaniu naszej drużyny

Rzuca Patryk Kuchczyński

nieść. Przeanalizować błędy, wyciągnąć wnioski i wyeliminować to, co było złe. Wydaje mi
się, że z MMTS-em i tak zagraliśmy lepiej niż
z Azotami. W Puławach nie wychodziło nam
kompletnie nic. Musimy wziąć się w garść,
zagrać odważniej oraz pewniej i myślę, że
wtedy zaczniemy zdobywać punkty – mówił
po tym spotkaniu Łukasz Stodtko. 
WG
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W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji walczyli młodzi adepci boksu

Skrzyżowane rękawice
„Pierwszy Krok Bokserski w Zabrzu” to zawody, które cieszą się
coraz większym zainteresowaniem
młodych pięściarzy nie tylko z naszego miasta, ale również z całego
regionu. Po raz czwarty impreza ta
odbyła się w hali zabrzańskiego

Uczestniczące w turnieju panie nie szczędziły sobie ciosów
REKLAMA

foto: Jerzy Przybysz

Odkąd w naszym kraju nie funkcjonuje liga
pięściarska, każde zawody w tej dyscyplinie
wyczekiwane są przez kibiców. Tak samo
jest w przypadku organizowanych w Zabrzu
pojedynków. W niedzielę, 9 września, swoje umiejętności mieli okazję zaprezentować
najmłodsi adepci pięściarstwa, wywodzący się z klubów ze Śląska, Małopolski oraz
Opolszczyzny. W zawodach uczestniczyli
m.in. zawodnicy Walki Makoszowy, zabrzańskiego klubu, który niegdyś odnosił
w boksie spore sukcesy.

foto: Jerzy Przybysz

MOSiR-u.

Młodzi adepci pięściarskiej sztuki

– Szkoda, że w Polsce nie ma ligi bokserskiej.
Dlatego staram się przychodzić na każde zawody, by popatrzeć jak walczą, szczególnie
młodzi zawodnicy – mówił Alojzy Guła, który do hali MOSiR-u przyszedł z synem.
W stojącej niejednokrotnie na wysokim poziomie ringowej rywalizacji wzięli udział zawodnicy, którzy w swej dotychczasowej karierze skrzyżowali rękawice z przeciwnikiem
nie więcej niż w pięciu pojedynkach. WG
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W Rokitnicy odbył się we wrześniu III Plener Rowerowy

Od przedszkolaka do zawodowca
Przyjechali amatorzy i zawodowcy.
Juniorzy i seniorzy. Na organizowanym w Zabrzu już po raz trzeci
Plenerze Rowerowym każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Dopisały nie
tylko pogoda, ale i frekwencja oraz
dobry humor uczestników.

foto: Jerzy Przybysz

W rejonie boiska MOSiR-u przy ul. Żniwiarzy
zaroiło się 23 września od rowerzystów. Na
wytyczonych w okolicy trasach, o mniejszym
lub większym stopniu trudności, rozegrane zostały II Mistrzostwa Uczniów Zabrza,
II Amatorskie Mistrzostwa Zabrza oraz VII
edycja AZS MTB CUP. Nie zabrakło również
zawodów dla najmłodszych. Już czterolatki
mogły popisać się swoimi umiejętnościami i stanąć na podium. Dzieci startowały
w dwóch kategoriach wiekowych. W jednym wyścigu mierzyły się cztero- i pięciolatki, a w drugim sześcio- i siedmiolatki.

foto: Jerzy Przybysz

W ramach imprezy rozegrane zostały Dziecięce Wyścigi Rowerowe

Rywalizacja starszych zawodników była
niezwykle zacięta. – Rywale dopisali. Zawodnicy byli na naprawdę wysokim poziomie
– przyznaje Patryk Szymański, zwycięzca
w kategorii juniorów. Ale podczas zabrzańskiego Pleneru Rowerowego liczyły się nie
tylko miejsca na podium. Ważne były dobra
zabawa i aktywny, a co za tym idzie, zdrowy
wypoczynek. – Jazda na rowerze to świetny
sport – mówi Dorota Warczyk z Ludowego
Klubu Kolarskiego Start Tomaszów Mazowiecki, zwyciężczyni w kategorii elit. – Nie
trzeba w nim spełniać żadnych specjalnych
wymogów dotyczących wagi, wzrostu czy
wieku. To sport dobry dla każdego – dodaje.
Impreza przycięgnęła amatorów rowerów
nie tylko z Zabrza. – Poprawa kondycji oraz
lepsze samopoczucie to korzyści płynące
z uprawiania tego sportu. A organizowanie
takich imprez to przede wszystkim fajna
promocja dla miasta – uważa Andrzej Woźnica z klubu „Ghost Bikes” z Będzina.  MB

foto: Jerzy Przybysz

Zawodowcy na trasie

Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca najlepsi również na boisku

Puchar został u gospodarzy
Drużyny reprezentujące Śląskie Centrum Chorób Serca, zabrzański Media Markt, I Urząd Skarbowy w Gliwicach oraz Urząd Miejski w Zabrzu
zmierzyły się w turnieju piłkarskim organizowanym przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Zawody rozegrano 11 września na stadionie
Gwarka Zabrze w Biskupicach. – Turniej to
okazja do uprawiania sportu, ale też promowania aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. W ramach imprezy odbyła
się również akcja „Tak dla transplantacji”,
propagująca wszelkie zachowania prozdro-

wotne, w tym właśnie ideę oddawania narządów do przeszczepu – mówi Agnieszka
Gucwa-Lukoszczyk, prezes Fundacji ŚCCS.
W rywalizacji na boisku najlepsi okazali się
lekarze. Był to już ich trzeci z rzędu triumf
w imprezie.

WG
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Prawda w oczy kole”, nagrody otrzymują: Jerzy Niestony – zaproszenie
do Pizzerii Dominium, Marianna Jaroszek – poczęstunek w McDonald’s.
Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 października.

Rozwiązania nr 10 (209)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)
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Pionowo: 1 – taniec ludowy, 2 – Krzysztof
– prezenter TV prowadzący przed laty program „Czar par”, 3 – leworęczny, 4 – Maur,
który poślubił Desdemonę, 5 – papier w rolkach (na ścianę), 6 – próżniak, 7 – zwiedza,
podróżuje, 13 – namiastka, 15 – przyprawa
niezbędna w grochówce, 17 – okrągła
budowla, 18 – tam kupisz pierścionek
zaręczynowy, 20 – katarakta – choroba
oczu, 21 – figiel, 25 – stopień w policji, 27
– nauka o sposobach gospodarowania, 30 –
podstawa armaty, 31 – specjalista od nerek,
32 – zniechęcenie, 34 – cenna odmiana chalcedonu, 36 – bambusożerca.
Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu utworzą hasło, które należy
wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć
do 24 października pod adresem: Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody
otrzymują: Sylwia Iwanicka – poczęstunek w McDonald’s oraz Krzysztof Kotowski – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Kasztany,
autorem cytowanego wiersza jest Bolesław Leśmian, a myśl Cycerona brzmi:
„Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy”.
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foto: Jerzy Przybysz
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Poziomo: 1 – przedstawicielem tego kierunku w sztuce był Picasso, 5 – wielkie
uzdolnienie, 8 – dychawica, 9 – zaczęła się
23 września, 10 – protestancki duchowny,
11 – ma je jeż i róża, 12 – najpopularniejszy
bóg w hinduizmie, 14 – w nim np. kierowca
ma ciepłą kawę, 16 – Ilion, 19 – duży owoc
z zieloną skórką i czerwonym miąższem, 21 –
tarantula lub ptasznik, 22 – jeździmy nim do
pracy lub na wycieczki, 23 – potocznie nazywana płynnym srebrem, 24 – polska rzeka
graniczna, 26 – wielki kamienny blok, 28 –
klika, 29 – polski poeta o pseudonimie El...y,
30 – ukochana Filona, 33 – sedno sprawy,
35 – jeden z bohaterów Zemsty Aleksandra
Fredry, 37 – wierzeje, 38 – archipelag z Kubą,
39 – dwuosobowy rower, 40 – sznurki do
zawiązywania np. fartucha, 41 – zmartwienie, 42 – najzimniejszy stan USA.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 10/2012

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
na zdjęciu miejsce? W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą
do redakcji do 24 października. Nasz adres:
Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone
w poprzednim numerze przedstawia budynek ŚUM w Rokitnicy. Nagrody otrzymują:
poczęstunek w restauracji Stara Szkoła – Anna
Kantorosińska, bilet dla dwóch osób do Multikina – Jolanta Huńczak. Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją do 24 października.

rozrywka
Wiatr zaniesie ci...
Wiatr zaniesie ci moje westchnienie,
Żal mój smutny zaniesie ci fala,
Woń róży — moją tęsknię miłosną.

Z 12 liter, które
zostały wyróżnione
dużą
czcionką,
należy ułożyć hasło
– imię i nazwisko
autora wiersza, który
cytujemy, następnie
wpisać na kupon
i dostarczyć lub
przesłać do redakcji –
Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 –
do 24 października.

Wiatr poruszy twych włosów pierścienie,
Fala stopę opryśnie ci z dala,
Róże wonią upoją cię rośną.
Lecz wiatr tylko zrozumie me drżenie,
Tylko fala łzę, co się użala,
Tylko róże mą miłość bezgłośną.
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1

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

SPONSORZY NAGRÓD

3

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie,
które należy wpisać
na kupon i dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom
Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17,
do 24 października.

2
3
4
5
6
7
8

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

1 – dowcip, 2 – Millenium lub Zachodni, 3 – kolory, 4 – upominek, 5 – do wycierania podłogi lub naczyń, 6 – kwiatek – symbol PRL-u, 7 – szukał ich w wierszu Pan
Hilary, 8 – rymowana zagadka.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Willy’ego Krampa,
a następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 –
do 24 października.
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kultura
Przed nami dwunasta odsłona Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej

Rzeczywistość Przedstawiona na scenie
interesowaniem widzów z pewnością cieszyć się będą prezentacje Teatru Telewizji,
czy przedstawienia zabrzańskich teatrów
amatorskich. Młodzi miłośnicy dramaturgii scenicznej z pewnością wezmą udział
w warsztatach teatralnych, które poprowadzi Ingmar Villqist. 
WG

foto: Teatr Nowy

Program Festiwalu:

Teatr Nowy pokaże sztukę „Miłobójcy”, której premierę zaplanowano na 6 października

Szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników teatru. Od 20 do 28 października w naszym mieście trwać będzie dwunasta już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”.
Repertuar imprezy jest w tym roku wyjątkowo bogaty. – Dzięki ministerialnej dotacji
mamy więcej pieniędzy. Dlatego mogliśmy
zainwestować w program Festiwalu. Długo
ustalaliśmy repertuar, bowiem sztuk współczesnych nie ma znów tak wiele. Teatry
sięgają często po klasykę, kosztem sztuk
o współczesności, ale w końcu znaleźliśmy
ciekawe pozycje – mówi Jerzy Makselon,
dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu. – Będziemy grać po dwa spektakle dziennie,
na różnych scenach. Także w restauracji
Impresja, w Kopalni Sztuki Demex oraz
na scenie w… Sosnowcu. Przedstawienie
tamtejsze, dość skomplikowane technicznie, trudno by było przenieść do Zabrza
bez pewnych strat artystycznych. A tego
nie chcieliśmy. Dlatego, w przedostatnim
festiwalowym dniu, zaprosimy widzów do
Sosnowca – zapowiada Jerzy Makselon.
Organizatorzy założyli, by pokazać przede

wszystkim nurt lokalnych, często balladowych, barwnych i żywych opowieści,
dziejących się właśnie „tu”, w swojskim,
chociażby śląsko-zagłębiowskim, klimacie.
Będą zatem zarówno przedstawienia duże,
dynamiczne, można by rzec energetyczne,
jak i sztuki delikatne, wyważone, oszczędne
w scenicznym wyrazie, ale niosące ze sobą
refleksję nad codziennością.
Ciekawostką jest, że choć związki teatrów
w Zabrzu i Sosnowcu są wytrawnej publiczności dobrze znane, to w festiwalowej rywalizacji aktorzy z Sosnowca wezmą udział
pierwszy raz. Festiwalowy debiut zaliczy też
renomowany warszawski Teatr Dramatyczny, który widzom pokaże głośną autorską
sztukę Michała Kmiecika „Kto zabił Alonę
Iwanową?”. W konkursowym jury zasiądzie
w tym roku sam Edward Lubaszenko.
Festiwal, jak bywało to w latach ubiegłych,
to także wiele imprez towarzyszących. Za-

20.10. godz. 18.00 – „Posprzątane” – Teatr im. Jaracza w Łodzi
21.10. godz. 18.00 – „Planeta” – Teatr
Witkacego z Zakopanego
21.10. godz. 20.00, restauracja Impresja
– „I będą święta” – Teatr Konsekwentny
w Warszawie
22.10. godz. 18.00 – „Udręka życia” – Teatr Słowackiego z Krakowa
22.10. godz. 20.00, restauracja Impresja –
„Kłamczucha” – Teatr a&a&a w Krakowie
23.10. godz. 17.00, Kopalnia Sztuki – „Do
dna” – Teatr im. Mickiewicza z Częstochowy
23.10. godz. 20.00 – „Trash Story” – Teatr z Zielonej Góry
24.10. godz. 17.00, Kopalnia Sztuki – „Orkiestra” – Teatr Modrzejewskiej z Legnicy
24.10. godz. 20.30 – „Zrozumieć H” – Teatr Modrzejewskiej z Legnicy
25.10. godz. 20.00 – „Miłość w Königshütte” – Teatr Polski z Bielska-Białej
26.10. godz. 18.00, Kopalnia Sztuki –
„Kto zabił Alonę Iwanowną?” – Teatr
Dramatyczny w Warszawie
26.10. godz. 20.00 – „Nieskończona historia” – Teatr Nowy w Zabrzu
27.10. godz. 17.00, scena w Sosnowcu –
„Korzeniec” – Teatr Zagłębia z Sosnowca
27.10. godz. 21.00 – „Oblężenie” – Teatr
Bagatela z Krakowa
28.10. godz. 18.00 – zakończenie Festiwalu – „Miłobójcy, czyli koniec świata
w Zabrzu” – Teatr Nowy w Zabrzu

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41-800 Zabrze, ul. Generała de
Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny, Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT.
Zdjęcie na okładce: Bogusław Makar Druk: Drukarnia „Art-Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do
druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

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

Miesięcznik Nasze Zabrze Samorządowe jest dostępny w następujących miejscach na terenie Zabrza: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4 • Czytelnia Ogólna MBP w Zabrzu, ul. Wyzwolenia 4 • Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle’a 17 • Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach, ul. Kossaka 23 • Kawiarenka Internetowa MOSIRNET, pl.
Dworcowy 5 • Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, ul. Pawliczka 1 • Koszałek Nowa s.c. Księgarnia A. Gut i S-ka, ul. Dworcowa 9 • Księgarnia Promyk, ul. Jordana 75 • McDonalds’, pl. Wolności 4 • Miejska
Biblioteka Publiczna w Zabrzu, ul. ks. J. Londzina 3 • Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91a • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Matejki 6 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10 • Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Reymonta 7a • Państwowy Urząd Pracy w Zabrzu, ul. Roosevelta 40a
• Taxi Kopernik (taksówki) • Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1 • Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286, ul. Powstańców Śląskich 5-7 • Wszechnica Zabrzańska, pl. Dworcowy 6 • Wydział Oświaty UM
w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 8 • Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Ślęczka 1a • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Goethego 3 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, ul. 3 Maja 93 • Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zabrze, pl. Warszawski 10
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