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na dobry początek
Wiedeński koncert na zabrzańskiej scenie

foto: Igor Cieślicki

Tak minął rok 2013

foto: Igor Cieślicki
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Artyści Filharmonii Zabrzańskiej wystąpią w Domu Muzyki i Tańca 4 stycznia

Nowy Rok w rytmach Straussa

Działalność rozpoczęło Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości. W jednym
miejscu można tu załatwić sprawy związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Fachowcy podpowiadają, gdzie szukać źródeł dofinansowania i na co zwracać
uwagę przy prowadzeniu firmy.

Najpiękniejsze utwory Johanna Straussa syna i ojca zabrzmią podczas Koncertu Noworocznego, który 4 stycznia odbędzie się w Domu
Muzyki i Tańca. Usłyszymy znakomitych solistów, którym towarzy-

Noworoczne koncerty Filharmonii Zabrzańskiej wpisały się już w tradycje naszego
miasta, podobnie, jak organizowane co
roku w stolicy Austrii występy filharmoników wiedeńskich. Ale podobieństw będzie
w tym roku więcej. W Domu Muzyki i Tańca
zabrzmią bowiem najpiękniejsze dzieła austriackich kompozytorów z dwóch pokoleń
rodziny Straussów. Podczas „Wielkiej Gali
Straussowskiej” wystąpią soliści: Edyta Pia-

secka (sopran), Magdalena Idzik (mezzosopran) i Rafał Songan (baryton). Widowisko
ubarwią popisy tancerzy z Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk: Mileny Burchardt, Zofii Czechlewskiej, Adama Czechlewskiego i Marka Kuliga. Zabrzańską orkiestrą dyrygować
będzie jej dyrektor Sławomir Chrzanowski.
Niezapomniane wrażenia artystyczne gwarantowane! 

SOR

foto: UM Zabrze

szyć będą artyści Filharmonii Zabrzańskiej i tancerze.

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji odebrał w Zabrzu Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. budżetu
i programowania finansowego. Wyróżnienie zostało wręczone w Domu Muzyki
i Tańca podczas gali Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Ponad sześciuset maturzystów zatańczyło
na placu Warszawskim tradycyjnego poloneza. To rekord w historii imprezy, która
odbyła się po raz szósty. Ta edycja zyskała dodatkową oprawę, ponieważ część
uczniów przebrała się w stroje szlacheckie wypożyczone z zabrzańskiego teatru.
Imprezę uświetniły pokaz sztucznych ogni
oraz koncerty lokalnych zespołów.
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– Kryta pływalnia to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców od dwudziestu lat.
Tym bardziej się cieszę, że udało nam się
ją zrealizować. Jestem przekonana, że już
w drugim tygodniu ferii dzieci będą mogły
korzystać z nowego obiektu – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Basen, który powstał na osiedlu Kopernika,
kosztował 21 mln zł. Budowę rozpoczęła
firma „Budus” S.A. Po jej upadłości prace
dokończyło Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
– To już jedenasta pływalnia budowana przez naszą firmą. W jej przypadku
największym wyzwaniem był zapisany
w umowie krótki termin realizacji, ale
udało nam się mu sprostać – podkreśla Wojciech Ryguła, kierownik budowy.
W połowie grudnia w budynku trwały już
ostatnie prace wykończeniowe. Montowane
były podwieszane sufity i lampy, malowano
ściany. Na placu otaczającym pływalnię instalowane były stanowiska dla rowerów. Wewnątrz obiektu trwało też wielkie sprzątanie.
Przypomnijmy, że w nowym kompleksie
powstał m.in. basen sportowy o wymiarach
25 na 16 metrów z widownią dla ponad stu
osób. Dla miłośników wodnych rozrywek
przygotowano basen rekreacyjny z dziką
rzeką, gejzerem powietrznym i grotą sztucznej fali. Do dyspozycji gości będą sauny,
jacuzzi i zewnętrzna zjeżdżalnia o długości
70 metrów. Odpocząć i uzupełnić kalorie
będzie można w części gastronomicznej.
Wokół budynku przygotowanych zostało
około 130 miejsc parkingowych. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Kolejny budżet przyjęty

foto: Igor Cieślicki

Wyjątkowa msza barbórkowa

foto: Igor Cieślicki

Basen już gotowy!

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

Tak minął rok 2013
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foto: Guido

W grudniu w nowej pływalni trwały wielkie porządki

Szczególne powody do dumy
miała zabrzańska drogówka,
która, po podsumowaniu wyników śląskiej policji w 2012 r., znalazła się
na pierwszym miejscu wśród 32 jednostek
regionu. W czołowej trójce znaleźliśmy się
również w dziedzinie prewencji.

Na powierzchnię została wydobyta zabytkowa łódź odkryta podczas prac prowadzonych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Ważąca około pół tony
i mierząca 4,6 metra długości łódka to
największy eksponat, jaki do tej pory odnaleziono podczas udrażniania zabytkowego wyrobiska.

foto: sxc.hu

Na widowni będzie mogło zasiąść ponad sto osób

W ścisłym centrum Zabrza ruszyły prace
związane z budową szerokopasmowej
sieci światłowodowej. W całym mieście
ułożonych zostanie ogółem prawie 80 kilometrów kabli.

Zewnętrzna zjeżdżalnia ma 70 metrów długości
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wokół nas
Metropolita warszawski odprawił w Kopalni Guido nabożeństwo z okazji Barbórki

Wyjątkowa msza barbórkowa

Kardynał Kazimierz Nycz odprawił w Kopalni Guido uroczystą
mszę z okazji Barbórki. Metropolita warszawski mówił w homilii
o etosie pracy górnika i znaczeniu pracy w życiu każdego człowieka. Barbórkowe uroczystości
zorganizowane zostały również
w innych miejscach Zabrza.

foto: Jerzy Przybysz

Barbórkowa msza w sali na Poziomie 320
Kopalni Guido odprawiona została w niedzielę 1 grudnia. – Cieszę się, że mogłem po
raz pierwszy w moim życiu odprawić mszę
świętą pod ziemią. To miejsce, gdzie szczególnie musimy modlić się za górników, za ich
trud i prawo do godności. Im przede wszystkim, za ich ciężką pracę, należy się wielki szacunek – podkreślał w podziemiach kopalni

Uroczystości w hali MOSiR-u
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Kardynał Kazimierz Nycz
kardynał
K a z i mierz Nycz.
– W przededniu
Barbórki na górników patrzy nie tylko cały
Śląsk, ale też cała Polska. To właśnie im
etos pracy towarzyszy na co dzień i to chcemy przekazywać natępnym pokoleniom –
mówiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Z okazji Barbórki w Kopalni Guido swoją
premierę miał monodram „Nazywam się
Barbara”, czyli spektakl osnuty na legendzie
o św. Barbarze. Spektakl został wyprodukowany przez Instytut Wyszehradzki w Pszczynie oraz Kopalnię Guido przy współudziale
Teatru Nowego w Zabrzu.
– Obraz tej heroicznej postaci zostaje zdekonstruowany i przeanalizowany, aby na
scenie, za pomocą artystycznych narzędzi,
takich jak taniec, tekst i wideo, złożyć go na
nowo. Wszystkie te zabiegi mają za zadanie
przybliżyć postać świętej Barbary i pokazać,
że legenda o niej mówi o wartościach uniwersalnych i ponadczasowych, a jej postać
nie odnosi się tylko i wyłącznie do tradycji
chrześcijańskich i górniczych. Ostatecznie
okazuje się bowiem, że święta Barbara ma
wiele twarzy – zwraca uwagę Andrzej Mitek
z Kopalni Guido.
Kilkuset pracowników kopalni „SośnicaMakoszowy” tradycyjnie już świętowało
Barbórkę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
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foto: Jerzy Przybysz

Msza odprawiona została 1 grudnia

foto: Jerzy Przybysz

zdjęcia: Kopalnia Guido

foto: Jerzy Przybysz

i Rekreacji. W uroczystościach uczestniczyli
szefowie Kompanii Węglowej, przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, świata
kultury, nauki i medycyny. Najbardziej zasłużeni górnicy odbierali odznaczenia.
– To święto łączy najważniejsze pierwiastki związane od lat z górnictwem,
czyli pracę i tradycję. Praca
ta odbywała się i odbywa, mimo ciągłego postępu
technicznego, w szczególnych
warunkach i wymaga od każdego zatrudnionego określonych cech – podkreślał Jacek
Błaszczyk, górnik z 30-letnim
stażem.
L e s z e k
Kaczmarek
w górnictwie
przepracował
27 lat. – Zaczynałem w oddziale szybowym, a
ostatnie dziesięć lat to praca w dozorze,
jako sztygar zmianowy. Trochę tych Barbórek już było, ale ta jest dla mnie pierwszą na
emeryturze. Cieszę się, że szczęśliwie udało
mi się przejść przez ten czas. Dlatego najlepszymi życzeniami dla każdego pracownika kopalni są życzenia zwykłego górniczego
szczęścia, by zawsze byli pod opieką świętej
Barbary – mówił Jacek Błaszczyk.

Wśród odznaczonych nie zabrakło kobiet

Barbórkę świętowali również pracownicy
Zakładu Górniczego „Siltech” w Zabrzu,
czyli pierwszej prywatnej kopalni węgla
kamiennego w Polsce. Po okolicznościowej
mszy, odprawionej w biskupickim kościele
św. Jana Chrzciciela, pracownicy zakładu
zebrali się i złożyli wiązanki kwiatów pod
tablicą upamiętniającą górników, którzy
zginęli przed laty na tym terenie. 

WG

wokół nas
Nasze miasto odwiedził najprawdziwszy Święty Mikołaj

foto: Igor Cieślicki

Tak minął rok 2013
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Święty Mikołaj spotkał się z przedszkolakami w Galerii Zabrze

Świąteczny jarmark

Zabrzańscy radni po raz
pierwszy zebrali się w nowej sali sesyjnej przygotowanej w gmachu ratusza przy ul. Religi 1.
To kolejne pomieszczenie w historycznej
siedzibie dyrekcji huty Donnersmarcków,
które odzyskało dawny blask. Wcześniej
zlokalizowano tu m.in. centralę miejskiego
monitoringu.

Z workiem pełnym prezentów zawitał do Zabrza najprawdziwszy
Święty Mikołaj. Na placu Wolności zapłonęła kilkunastometrowa choinka, a Zabrzański Jarmark Świąteczny wypełniły kramy pełne ozdób,
oryginalnych upominków i świątecznych smakołyków. Bożonarodze-

Zabrzanie wybrali 282 przedstawicieli do
osiemnastu rad dzielnic i osiedli. Po raz
pierwszy swoją radę wybrali mieszkańcy
Zandki, która stała się osobną dzielnicą
miasta.

foto: Igor Cieślicki

upominki i pamiątkowe zdjęcia. To już druga wizyta Świętego Mikołaja w naszym mieście. Podobnie jak przed rokiem,
została zorganizowana
przez
wchodzącą
w skład fińskiego koncernu
energetycznego firmę
Fortum Zabrze oraz
samorząd.
Na kolejne
świąteczne akcenty
nie musieliśmy długo
czekać.
Już 6
Pokazy rzeźbienia w lodzie
grudnia na placu
Wolności
zapalono
tradycyjnę choinkę. Jednocześnie zainaugurowany został Zabrzański
Jarmark Świąteczny. Kilkadziesiąt stoisk
stanęło na placu Wolności oraz wzdłuż ulicy Wolności i w pobliskiej Galerii Zabrze.
Otwarciu jarmarku towarzyszyły pokazy
rzeźbienia w bryłach lodu oraz występy
uczniów zabrzańskich szkół. Jarmark zakończy Świąteczna Parada, którą zaplanowano
na 20 grudnia. 

GOR
Dynamiczna prezentacja podczas imprezy

Ogólnopolski program Tato.Net zawitał do
Zabrza. W Zespole Szkół EkonomicznoUsługowych odbyły się warsztaty, podczas
których ojcowie i ich nastoletnie córki mogli lepiej się poznać i pogłębić wzajemne
relacje.

zdjęcia: Igor Cieślicki

Święty Mikołaj przyjechał do Zabrza z Rovaniemi w Laponii. W Zespole Szkół nr 10 spotkał się z przedszkolakami. Kolejne maluchy
czekały na niego w Galerii Zabrze. Były

foto: Jerzy Przybysz

niowa atmosfera towarzyszy nam już od wielu dni.
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wokół nas
Najpiękniejsze kolędy w wykonaniu największych gwiazd estrady

Koncert jak
z bajki
W iście bajkowy świat przeniosła
się publiczność podczas koncerfoto: Igor Cieślicki

tu „Kolędowanie z Dwójką”, który 13 grudnia odbył się w Domu
Muzyki i Tańca. Kogo zabrakło
na widowni, może tylko żało-

Fragmenty koncertu będzie można zobaczyć podczas świąt na antenie TVP 2

wać. Na pocieszenie zostaje fakt,
iż fragmenty zarejestrowanego
w Zabrzu koncertu będzie można
zobaczyć podczas świąt Bożego

8

foto: Igor Cieślicki

Sylwia Grzeszczak i Marcin Wyrostek

Bracia Szczepanikowie z grupy Pectus

foto: Igor Cieślicki

– Kiedyś, przejeżdżając obok Domu Muzyki
i Tańca, pomyślałem, że cudownie byłoby tu
wystąpić. I marzenia się spełniają! – podkreślał prowadzący koncert znakomity akordeonista Marcin Wyrostek. W Domu Muzyki
i Tańca zabrzmiały w nowych, oryginalnych
aranżacjach m.in. kolędy „Mizerna cicha”,
„Przybieżeli do Betlejem”, „Bracia patrzcie
jeno”, „Gdy się Chrystus rodzi” czy „Lulajże
Jezuniu”. W programie koncertu pojawiły
się też nieco mniej popularne utwory, jak
choćby znana z ostatnich scen filmu „Miś”
kolęda „Lulej że mi, lulej”.
Na scenie pojawili się artyści młodego pokolenia i wokaliści, którzy zachwycają nas
już od lat. Usłyszeliśmy Irenę Santor i Natalię Szroeder, która jedną z kolęd zaśpiewała po... kaszubsku. Wystąpili tworzący
grupę Pectus bracia Szczepanikowie i Piotr
Cugowski. W gronie artystów znaleźli się
również Sylwia Grzeszczak, Krzysztof Respondek i znana m.in. z programu „The
Voice of Poland” Maria Napieralska, której
towarzyszyły na scenie dzieciaki z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu.
Wraz z artystami świąteczne życzenia złożyła widzom prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. Nie zabrakło również opłatków, którymi mogli się przełamać ze sobą
uczestnicy wyjątkowego wieczoru. Fragmenty koncertu „Kolędowanie z Dwójką”
będzie można zobaczyć na antenie TVP 2
w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Narodzenia na antenie TVP 2.

Na zabrzańskiej scenie pojawiła się Irena Santor
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Rodzice zabrzańskich trojaczków mają dostać nowe mieszkanie

foto: Igor Cieślicki

Tak minął rok 2013
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Krzysztof i Aneta Owczarzakowie z maleńką Martynką (z lewej) i Lenką

Maluszki nabierają sił

Zainaugurowane
zostały
obchody 770-lecia Biskupic,
czyli najstarszej dzielnicy
Zabrza. W Galerii Café Silesia otwarto
z tej okazji okolicznościową wystawę,
a w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach odbyła się uroczysta sesja
Rady Miasta.

Te święta spędzą jeszcze rozdzieleni. W szpitalu ciągle nabiera sił
maleńka Emilka. W domu są już jej siostrzyczki Martynka i Lenka.
Rodzice zabrzańskich trojaczków zgodnie podkreślają, że najcudowniejszym świątecznym prezentem będzie zdrowie dla ich córeczek.
I większe mieszkanie. Wszystko wskazuje, że to ostatnie marzenie

wróciły dwie najsilniejsze dziewczynki. Dziś
mają już po prawie 5 kg. – Lekarze mówią,
że są w bardzo dobrej kondycji – podkreśla
pani Aneta. Problemy z oddychaniem ma
jeszcze Emilka. Dlatego do rodzeństwa dołączy najwcześniej w styczniu.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia
dziewczynki i ich rodziców odwiedziła wiceprezydent Katarzyna Dzióba. Przyniosła
prezenty i dobrą wiadomość. – Zapewniam,
że gdy tylko państwo Owczarzakowie złożą
wniosek o większe mieszkanie, znajdziemy odpowiedni lokal. Zabrze jest otwarte
na rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Przy
obecnym niżu demograficznym każdy nowy
mieszkaniec to skarb – podkreśla wiceprezydent Katarzyna Dzióba. 
GOR

Muzeum Górnictwa Węglowego i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”
stały się jedną instytucją. Dzięki temu zdecydowanie wzmocniona została ich pozycja na szlaku zabytków techniki.

foto: Igor Cieślicki

Państwo Aneta i Krzysztof Owczarzakowie
mają już dwie starsze córki: 10-letnią Natalię i
14-letnią Karolinę. O tym, że zamiast spodziewanego trzeciego dziecka na świat przyjdzie
aż trójka maluchów, pani Aneta dowiedziała się w siódmym tygodniu ciąży. – Byliśmy
w totalnym szoku. Nie mieliśmy pojęcia, jak
wszystko uda nam się poukładać – przyznają rodzice trojaczków, którzy mieszkają
z dziećmi w dwupokojowym mieszkaniu.
Emilka, Lenka i Martynka urodziły się 17
lipca w 25. tygodniu ciąży. Były skrajnymi
wcześniakami. Każda z dziewczynek ważyła nieco ponad 600 gramów. Wszystkie
musiały zostać zaintubowane. Na szczęście
pod troskliwą opieką lekarzy i rodziców zaczęły nabierać sił. W październiku do domu

foto: Igor Cieślicki

już niebawem się spełni.

foto: Igor Cieślicki

Ambasador Chorwacji Ivan del Vechio
był gościem spotkania zorganizowanego
w ramach cyklu „Forum Zarządzania”.
Studentom Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej opowiadał
o drodze jego kraju do Unii Europejskiej.

Rodzinę odwiedziła przed świętami wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba
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Plan dochodów i wydatków Zabrza na 2014 rok zatwierdzony

Kolejny budżet przyjęty
Ponad 318 milionów złotych stanowią w przyszłorocznym budżecie Zabrza wydatki majątkowe. Oznacza to, że podobnie jak
przed rokiem, na inwestycje wydana zostanie co trzecia złotówka
z miejskiej kasy. Wśród wydatków bieżących największe pozyfoto: Igor Cieślicki

cje stanowią niezmiennie oświata
i pomoc społeczna.
Głosowanie nad budżetem Zabrza na 2014 rok

foto: Igor Cieślicki

– To kolejny inwestycyjny budżet Zabrza.
Stwarza on warunki do dalszego rozwoju naszego miasta. Jestem przekonana, że
zrealizujemy go wspólnie ku zadowoleniu
mieszkańców – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Planowane na 2014 r. dochody Zabrza przekraczają 881,5 mln zł. Wydatki to kwota
934,8 mln zł. Określony na poziomie 53,2
mln zł deficyt budżetowy ma zostać pokryty m.in. z preferencyjnych pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych oraz kredytów bankowych.
Jak wylicza skarbnik miasta Piotr Barczyk,
dochody miasta w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 300 zł – z 4.599 zł
na 4.912 zł. – Jeśli chodzi o dochody własne

Głos zabiera skarbnik miasta Piotr Barczyk

foto: UM Zabrze

Ponad 32 mln zł otrzyma Zabrze z unijnego Funduszu Spójności na prace w ramach
drugiego etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Ponad 26 mln zł to środki
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta, a prawie

Tak ma wyglądać podróż sztolnią

miasta, największe pozycje stanowią wpływy
z tytułu podatku dochodowego PIT od osób
fizycznych oraz środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych – tłumaczy Piotr Barczyk.
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23 mln zł to wsparcie Funduszu Spójności
dla projektu rekultywacji terenów nad Bytomką. Wśród przyszłorocznych inwestycji
znalazło się również dokończenie budowy
Drogowej Trasy Średnicowej oraz prace
związane z rozbudową oferty z dziedziny turystyki przemysłowej, w tym przede

Budżet 2014 w liczbach:
Dochody
Wydatki
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
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881.541.584 zł
934.782.298 zł
616.209.184 zł
318.573.114 zł

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

Tak minął rok 2013
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foto: Igor Cieślicki

W Domu Muzyki i Tańca zainaugurowane zostało VI Metropolitalne Święto Rodziny.
Widzowie obejrzeli spektakl
„Wesele na Górnym Śląsku” w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi otwarty został zakład produkujący protezy serca. To pierwszy taki ośrodek w Polsce.

foto: Igor Cieślicki

otrzymują z budżetu państwa mniej pieniędzy. Przedstawiony plan dochodów i wydatków na 2014 rok to budżet uczciwy i rzetelny, skrojony na miarę możliwości naszego
miasta – podkreślał radny Krzysztof Partuś
z klubu „Skuteczni dla Zabrza”.
– Dużo czasu poświęciliśmy temu dokumentowi. Ważne, by beneficjentami tego
budżetu byli mieszkańcy. My zagłosujemy
za jego przyjęciem – zaznaczał Jarosław
Więcław, przewodniczący klubu radnych
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
– Od siedmiu lat, po zapaści lat 90., widzę
konsekwentną realizację strategii rozwoju
naszego miasta. Zabrze było prowincją.
Dzisiaj jest ważnym i zauważanym w Polsce
miastem – mówiła radna Anna SoleckaBacia.
Odmiennego zdania byli radni Platformy
Obywatelskiej, którzy skrytykowali budżet
i zagłosowali przeciwko jego przyjęciu. Pozostali radni zgodnie poparli dokument. 

GOR

Odbyły się V Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej. Towarzyszyły one organizowanej w Zabrzu już po raz dziesiąty
konferencji naukowej.

foto: Jerzy Przybysz

wszystkim stworzeniem kompleksu opartego o Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną.
– W pierwszej kolejności zabezpieczono
środki na kontynuację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
oraz inwestycji, na które możliwe będzie
pozyskanie zewnętrznego dofinansowania
– zwraca uwagę Piotr Barczyk.
Ponad 38 procent wszystkich wydatków bieżących stanowić będą w 2014 r. nakłady na
oświatę. Łącznie to prawie 238 mln zł. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że rządowa subwencja oświatowa wynosi w 2014 r.
jedynie 155,5 mln zł. Różnicę miasto musi
pokryć z własnych środków. Drugą pozycję
na liście wydatków bieżących stanowią nakłady na pomoc społeczną. To 116,2 mln zł.
Ponad 83,5 mln zł stanowią wydatki związane z gospodarką komunalną i transportem.
O przedstawionym projekcie budżetu radni
dyskutowali podczas grudniowej sesji.
– Każdy z nas ma inne inwestycje, na jakich
mu zależy. Niestety, co roku samorządy

foto: Igor Cieślicki

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu jest już zaawansowana w 90 procentach

foto: Igor Cieślicki

Przy ul. Wolności otwarta została Galeria Zabrze. Oprócz sklepów znalazły się
w niej m.in. kręgielnia i szkoła tańca.

Przebudowa wodociągów i kanalizacji objęła m.in. Zaborze Północne
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foto: UM Zabrze

Konkurs „Wolontariusz Roku 2013” rozstrzygnięty

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 5 grudnia

Są tam, gdzie mogą pomagać
Są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie dla innych. Działają
często anonimowo, skupiając się na konkretnej i skutecznej pomocy.
Teraz zostali nagrodzeni. W Multikinie rozstrzygnięta została 5 grudnia kolejna edycja konkursu „Wolontariusz Roku”
Celem organizowanego od dziewięciu lat
konkursu jest uhonorowanie działalności
zabrzańskich wolontariuszy. Tytuł przyznawany jest w kategorii indywidualnej i zbiorowej, a nominowane są do niego osoby, które
swą aktywnością zwróciły uwagę instytucji,
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związków, stowarzyszeń czy fundacji korzystających ze wsparcia w ramach wolontariatu. W tegorocznej edycji konkursu nagrodzeni
zostali: Ryszard Chabrzyk (rekomendowany
przez Oddział Rejonowy Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Zabrzu), Mirosław
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Sosnowski (zgłoszony przez Stowarzyszenie
na rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i ich
Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i Daj Żyć”) oraz
Jolanta Płaszczyk (rekomendowana przez
Obywatelski Ruch Bezrobotnych, Stowarzyszenie Śląskie). – Już ponad 30 lat pomagam
osobom w trudnej sytuacji. Wyniosłam to
z domu. Moja mama była wielkim społecznikiem i zaszczepiła we mnie chęć wspierania
innych ludzi. To wielka radość, gdy swoim
działaniem można sprawić, że ktoś poczuje się lepiej – podkreśla Jolanta Płaszczyk.
W kategorii zespołowej uhonorowani zostali rekomendowani przez fundację „Iskierka”
szóstoklasiści z Biskupic: Magda Magiera,
Arkadiusz Lusa, Wiktoria Michalska, Klaudia
Binięda, Aleksandra Piechota, Wiktoria Kędziora, Josefina Saban i Grzegorz Nowak.
– Bardzo lubię pomagać innym, bo towarzyszą temu fajne emocje. Może w przyszłości
mnie też ktoś pomoże, gdy będę tego potrzebowała – uśmiecha się Klaudia Binięda.
Tytuł otrzymała także grupa wolontariuszy
zgłoszona przez Katolickie Stowarzyszenie
„Modlitwa i Czyn”: Aleksander Koziar, Daria
Kozina, Julia Borkowska, Katarzyna Walke,
Kornelia Mach, Łukasz Adamczyk, Magdalena Kornatka, Marta Kruszelnicka, Marta
Wojdyła, Michał Szołdra, Monika Wojdyła,
Paulina Kacprzyk, Sonia Burek, Krzysztof
Gwozdek i Beata Szewczyk. 
WG

wokół nas
Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia prezydenta i premiera

foto: Igor Cieślicki

Tak minął rok 2013
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Zabrzańscy stypendyści z prezydent miasta Małgorzatą Mańką-Szulik

Wiedza i wyniki docenione

W przebudowanym i gruntownie wyremontowanym
dawnym hotelu robotniczym przy ul. Hagera oddanych zostało
do użytku 40 nowych mieszkań komunalnych. Mają powierzchnię od 29 do 52 metrów kwadratowych. Finansowana przez
gminę i Bank Gospodarstwa Krajowego
inwestycja kosztowała 4,5 mln zł.

Zwyciężają w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zachwycają
swoimi wynikami na bieżni czy pływalni. W grudniu najzdolniejsi zabrzańscy uczniowie odebrali stypendia przyznane im przez premiera
Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa
Rady Ministrów odbyła się w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu. Wyróżnienia otrzymało ogółem 101 uczniów ze
szkół podlegających gliwickiej delegaturze
Śląskiego Kuratorium Oświaty. Stypendystów z naszego miasta było 24. Każdy z nich
otrzymywać będzie w tym roku szkolnym
258 zł miesięcznie. – Wpłacę te pieniądze na
lokatę. To będzie mój kapitał na rozkręcenie własnej firmy w przyszłości – zapowiada
Piotr Zaorski z Technikum nr 4.

Stypendyści prezydenta miasta:
Dominika Adamiec, Karolina Bogus, Nicola Chichocka, Wiktoria Łopuszańska,
Kacper Pawlak, Magdalena Archacka,
Magdalena Holewa, Adam Kujawa, Krystian Kulik, Agata Wiencierz, Piotr Gnacek, Monika Hałasa, Damian Orlef, Kajetan Suchecki, Rafał Topolnicki

Stypendyści premiera:
Bartłomiej Berger, Kinga Buła, Patrycja
Bursy, Sandra Dębiec, Dominika Gnacek, Paulina Jęczmyk, Patryk Kazimirski,
Mateusz Kędzior, Agata Kocur, Marta
Kot, Kewin Kraszkiewicz, Justyna Kubieniec, Piotr Kudzia, Marcel Łysek, Sylwia
Mielcarska, Katarzyna Mil, Sławomir
Piotrowski, Sebastian Pokuciński, Sonia
Reinert, Weronika Respondek, Samanta
Służalec, Łukasz Sroka , Anita Turowska,
Piotr Zaorski

– A ja opłacę sobie kurs na prawo jazdy –
zdradza Sławomir Piotrowski z VI Liceum
Ogólnokształcącego. – Po szkole wybiorę
uczelnię techniczną. Interesuje mnie kierunek matematyczny lub informatyczny, ewentualnie coś związanego z ekologią – dodaje.
Sebastian Pokuciński z IV LO przyznaje, że
pieniądze ze stypendium przydadzą się, gdy
rozpocznie studia we Wrocławiu.
Stypendia premiera przyznawane są od
1997 r. Uczniowie, którzy je otrzymują, muszą mieć najwyższą średnią w swojej szkole lub wykazywać szczególne uzdolnienia
w jakiejś dziedzinie.
– Życzę wam, abyście zawsze uczestniczyli
w budowaniu czegoś i w twórczym działaniu – mówił do uczniów Tadeusz Żesławski,
śląski wicekurator oświaty, który wręczał
stypendia.
W zabrzańskim Urzędzie Miejskim odbyła się
z kolei uroczystość wręczenia Stypendiów
Prezydenta Miasta Zabrze. Są one przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
nauki, kultury i sportu na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.
W tym roku wpłynęły 42 wnioski o przyznanie stypendium: 10 dotyczyło uczniów szkół
gimnazjalnych, 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a 9 – studentów. Podobnie jak
w poprzednich latach, wyróżnienia otrzymało po pięć osób z każdej kategorii.
Wysokość miesięcznego stypendium to 300
zł dla gimnazjalistów, 400 zł dla licealistów
i 500 zł dla studentów. 
SOR

foto: Jerzy Przybysz

i prezydenta miasta.

Tłumy przyciągnęła czwarta już edycja
Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. W Zabrzu atrakcje z tej okazji przygotowały
Muzeum Górnictwa Węglowego, Szyb
Maciej i obchodząca szóste urodziny Kopalnia Guido.

foto: Igor Cieślicki

foto: UM Zabrze

C
CZERWIE

Melodie m.in. z „Króla Lwa”, „Smerfów”,
„Pocahontas”, „Gumisiów” i „Strażaka
Sama” zabrzmiały w Domu Muzyki i Tańca w ramach ogólnopolskiego projektu
„Bajkowe Melodie”. Podczas dwóch bezpłatnych koncertów na widowni zasiadły
cztery tysiące maluchów.
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Pierwsze święta małej Madzi w nowej rodzinie

Jesteśmy silni, bo trzymamy się razem
Kilka miesięcy temu cała Polska
usłyszała o zabrzańskiej rodzinie,
która zdecydowała się stworzyć
dom dla małej, ciężko chorej Madzi spod Warszawy. Dziewczynka
urodziła się z szeregiem wad genetycznych, a biologiczna matka
porzuciła ją zaraz po porodzie.
Magda prawie dwa lata spędziła
w

Centrum

Zdrowia

Dziecka

foto: Igor Cieślicki

w Warszawie. Dzięki Izabelli Ziarkowskiej i jej rodzinie dziewczynka
spędzi pierwsze święta z bliskimi.
Dla Mai i Magdy to będą pierwsze spędzone wspólnie święta

– Farsz jest, uszka już gotowe, przygotowania idą pełną parą. Tylko pogoda pokrzyżowała mi plany z myciem okien – śmieje się
pani Izabella Ziarkowska, która razem z mężem i dziećmi postanowiła stworzyć nowy
dom dla małej Magdy.
Te święta będą inne, wyjątkowe, bo w domu
pojawił się nowy członek rodziny. Madzia
zobaczy choinkę, kolorowe bombki i liczną
rodzinę zgromadzoną przy wigilijnym stole.
– Na pewno będzie piętnaście osób, a jeśli przyjdzie mój brat z rodziną, to nawet
osiemnaście. Zastanawiam się, jak ich
wszystkich pomieszczę, ale myślę, że jakoś
się uda – mówi pani Iza. Ważnym gościem
będzie babcia, która przyjedzie z daleka. Nie
zabraknie też Mai, która cierpi na dziecięce
porażenie mózgowe i trafiła do rodziny z Zabrza w 2011 r.
– Najważniejszy jest ten czas spędzony
razem. Chcę pokazać Magdzie wspólną
zabawę i rozmowy. Święta to też czas wybaczania, życzeń, dzielenia się opłatkiem –
wylicza pani Iza.
Przygotowania do świąt zaczęły się już dużo
wcześniej. Każdy członek rodziny miał zaplanowane zadanie. – Chłopcy zawsze najbardziej czekają na ubieranie choinki, a kiedy
skończą, przychodzą do kuchni i kroją warzywa do sałatki jarzynowej. Nieważne, jak
równa wychodzi im ta kosteczka. Ważne, że
robią to z sercem. Potraw na wigilijnym stole
będzie dwanaście. Mam bardzo stare przepisy od mojej babci. Z nich będą uwielbiane
przez wszystkich śledzie w pomidorach. Do
tego sałatka śledziowa i z tuńczyka, karp
po żydowsku, śledź w śmietanie, za którym

REKLAMA
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raptem po kilku miesiącach z kochającą rodziną, znacznie się poprawiły. Na początku
grudnia dziewczynka była na kontroli w Centrum Zdrowia Dziecka. Okazało się, że Madzia przytyła, a wyniki badań są w normie.
– Lekarze powiedzieli, że są zaskoczeni. Co
ważne, Magda ma skrócony czas karmienia do dwudziestu godzin, czyli mamy już
cztery godziny w ciągu doby, kiedy Magda
nie musi być przypięta do aparatury, która
podaje jej pokarm. To czas tylko dla nas.

Tak minął rok 2013

foto: Igor Cieślicki

przepada moja córka. Oczywiście musi być
też barszcz, uszka, racuchy i kompot z suszu
– wylicza pani Iza. Potrawy i lista zakupów
są spisane w zeszycie i według tego planowane są kolejne przygotowania, które koordynuje oczywiście gospodyni domu. Kiedy
pytam o prezenty, oczy pani Izy zaczynają
błyszczeć. – Ja mam takie życzenie świąteczne, taki wymarzony prezent. Kilka dni
temu w Internecie przeczytałam o szpitalu
w Szczecinie, w którym wykonywany jest

LIPIEC
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foto: Igor Cieślicki

Na Poziomie 320 Kopalni
Guido otwarta została Strefa K8, czyli niezwykła strefa kultury, rozrywki i biznesu. Tworzą ją
cztery dawne pomieszczenia techniczne,
które zostały zaaranżowane do nowych
potrzeb. W efekcie powstały: sala koncertowa, bankietowa, audiowizualna oraz
podziemny pub.

foto: Igor Cieślicki

zabieg u dzieci z porażeniem mózgowym,
dający szansę na chodzenie. W styczniu
mamy wizytę z Mają i jeżeli tylko się zakwalifikuje, to ma szansę stanąć na nóżki.
To byłby najpiękniejszy prezent. Pojawiła
się szansa, jest nadzieja – wzdycha pani Iza.
Maja trafiła do zabrzańskiej rodziny zimą
2011 r. Choruje na dziecięce porażenie mózgowe, nie chodzi, ale potrafi już usiąść.
To efekt systematycznej rehabilitacji. Natomiast wyniki badań lekarskich Magdy,

W kuchni powstają kolejne przysmaki

W ciągu dwóch miesięcy udało nam się zyskać godzinę. Dla mnie to jest niesamowity
sukces – cieszy się pani Iza.
Zmiany są zauważalne. Madzia wyraźnie się
uspokoiła, rozpoznaje domowników, zasypia spokojnie przy mamie, nie przytula się
już z zaciśniętymi piąstkami. Robi postępy,
dobrze radzi sobie z zajęciami manualnymi,
gorzej z tymi, które wymagają kojarzenia.
Ze względu na swoją chorobę jej rozwój
nie jest równomierny, przez co z niektórymi
zadaniami radzi sobie gorzej niż jej rówieśnicy, ale stale spotyka się z rehabilitantem
i psychologiem.
– To jest dla nas radość i nagroda. Widzimy,
że warto było podjąć wyzwanie, choć były
obawy odnośnie żywienia. A okazuje się,
że to, co wpojono mi na kursie, że ma być
sterylnie, że muszę dbać o czystość, sprawdza się. Dzięki temu Magda nie trafiła po
tygodniu z powrotem do szpitala z jakimś
zakażeniem. I mam nadzieję, że tak nadal
będzie, że będziemy jeździć tylko na kontrole – dodaje mama dziewczynki.
Pani Iza i jej mąż Mariusz mają szóstkę biologicznych dzieci, są też rodzicami zastępczymi dla 4,5-letniej Mai, a w tym roku pojawiła się w ich życiu Magda. Jakie życzenia
usłyszą domownicy z ust pani Izy? – Zawsze
im powtarzam, że są rodziną, żeby trzymali się razem, bo wtedy są silni – podkreśla
pani Izabela.
SOR

foto: Igor Cieślicki

Wspólne strojenie choinki to nieodłączny element przedświątecznych przygotowań

Rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Kultury. Obiekt, którego budowa
planowana jest przy ul. Słodczyka, ma się
docelowo stać siedzibą Muzeum Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
Centrum Organizacji Pozarządowych.

Koncert zespołu Bracia zainaugurował kolejną edycję Muzycznego Lata. Na terenie
Śląskiego Rancha bawiliśmy się w każdy
wakacyjny piątek.

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2014
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Wielkimi krokami zbliżają się tradycyjne bale karnawałowe

Sportowcy i kardiolodzy na parkiecie
Te gale na stałe wpisały się już
w kalendarz zabrzańskich imprez.
Na początku lutego w hali Miejbawić się będą najlepsi zabrzańscy sportowcy i trenerzy. Dwa tygodnie później na parkiet wy-

foto: Igor Cieślicki

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

foto: Bogusław Makar

ruszą kardiolodzy.
Tegoroczny Bal Sportowca
planowany jest 8 lutego.
– Tradycyjnie zostanie on
połączony z rozstrzygnięHala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmieni się w salę balową
ciem plebiscytu „Głosu
Zabrza i Rudy Śląskiej”
nego. Bilety na bal ła się z kolei aukcja dzieł sztuki oraz przeddostępne są w sie- miotów ofiarowanych przez znane osoby.
na najlepszego sportowca
dzibie
Miejskiego W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 40
i trenera w naszym mieście
Ośrodka
Sportu
i Re- tys. zł. Tegoroczny bal odbędzie się 22 lutego
– zwraca uwagę Bartłomiej
Ubiegłoroczni laureaci
kreacji przy ul. Matejki. w hotelu Diament. Pieniądze zebrane podBober, naczelnik Wydziału ProTradycją balu charytatyw- czas aukcji zostaną przeznaczone na kontymocji, Turystyki i Sportu Urzędu
nego na rzecz Fundacji Rozwoju nuację projektu pozaustrojowego wspomaMiejskiego w Zabrzu. Uhonorowani zoSOR
staną także nauczyciele wychowania fizycz- Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi sta- gania serca dla dzieci. 
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W naszym mieście powstanie nowoczesne centrum szkoleniowe

foto: aplanalp

foto: Igor Cieślicki

Tak minął rok 2013
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Sterowane numerycznie
obrabiarki dla uczniów

W kolejnych szkołach prowadzone były termomodernizacje. Na liście obiektów,
które w ostatnich kilku latach zmieniły
swoje oblicze, jest już ponad 40 placówek. Budynki zyskały na estetyce, a koszty ich utrzymania spadły średnio o jedną
trzecią.

Światowy potentat w dziedzinie produkcji obrabiarek pomoże w kształfoto: Igor Cieślicki

ceniu zabrzańskich uczniów. W grudniu porozumienie o współpracy
podpisali przedstawiciele samorządu i firmy Abplanalp. Przewiduje ono
stworzenie w naszym mieście centrum szkoleniowego wyposażonego

Abplanalp jest przedstawicielem firmy
HAAS, czyli amerykańskiego producenta obrabiarek sterowanych numerycznie.
Z porozumienia skorzystają uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. To właśnie tutaj, w Hali
Nowych Technologii, powstanie Centrum
Szkoleniowe HAAS. W ramach współpracy,
która ma pomóc w powiązaniu kształcenia zawodowego z zaspokajaniem potrzeb
pracodawców, firma Abplanalp dostarczy
przynajmniej dwie obrabiarki, oprogramowanie, symulatory oraz zapewni serwis
i przeszkoli co najmniej dwóch nauczycieli
CKPiU.
– Dzięki tak dobrze wyposażonemu warsztatowi maszynowemu wielu uczniów z Zabrza i innych miejscowości będzie mogło
brać udział w regularnych szkoleniach
z obsługi i programowania narzędzi maszynowych. Zwiększy to szanse na odniesienie
sukcesu w karierze zawodowej – podkreśla
Ryszard Gruca, dyrektor CKPiU.
W zabrzańskim ośrodku, oprócz działalności dydaktycznej, prowadzona będzie też
działalność wystawiennicza dla potencjalnych kupujących. W praktyce oznacza to,
że rotacja sprzętu będzie większa i ucznio-

wie zapoznają się z obsługą większej ilości
urządzeń.
– Wspieranie systemu edukacji poprzez
tworzenie tego typu centrów pokazuje
uczniom i studentom, że dzisiejsza branża obróbki mechanicznej jest bardzo nowoczesną dziedziną, pełną pasjonujących
i dobrze płatnych stanowisk pracy. Nasza
oferta obejmuje także urządzanie obiektów
edukacyjnych oraz pakiet motywacyjny dla
studentów obejmujący odzież, monitory
oraz materiały edukacyjne. Wszystko to
ma na celu utworzenie wspaniale wyglądającego i inspirującego miejsca do nauki
– podkreśla Joanna Nowak, dyrektor marketingu firmy Abplanalp.
Otwarcie nowego Centrum Szkoleniowego
nastąpi w kwietniu. – Ta umowa umożliwi
realizowanie kształcenia na najwyższym
poziomie, a nasza młodzież potrafi to wykorzystać – mówiła podczas podpisania
porozumienia prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Maszyny, które pojawią się w Hali Nowych
Technologii, to sprzęt bardzo nowoczesny,
a co za tym idzie, kosztowny. Jedna obrabiarka to koszt minimum 150 tys. zł.

SOR

Do Zabrza zawitali uczestnicy I Śląskiego
Zlotu Pojazdów Zabytkowych „Old Timers
Garage”. Lśniące w słońcu unikatowe
kabriolety i limuzyny można było podziwiać na placu Warszawskim i w Kopalni
Guido.

foto: Jerzy Przybysz

w sprzęt najnowszej generacji.

Obchody jubileuszu 90-lecia ruchu działkowego w Zabrzu zorganizowane zostały
na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Biała Róża” na Zaborzu. To najstarszy z działających w Zabrzu ogrodów.
Jego początki sięgają 1923 r.
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Jubileusz Górnika Zabrze był okazją do uhonorowania najwybitniejszego piłkarza w dziejach klubu

Gwiazda Ernesta Pohla zaświecił
W historii zabrzańskiego klubu
zapisał się złotymi zgłoskami.
Znakomicie kierował grą na boisku i siał postrach w szeregach
rywali, zapisując na swoim koncie
kolejne strzelone gole. Ernest Pohl
to ikona Górnika, a obchodzony
w grudniu jubileusz 65-lecia klubu był okazją do zaprezentowania
poświęconego mu filmu. Ale urodzinowych atrakcji przygotowano znacznie
więcej.
Rodzina Ernesta Pohla i Krystyna Loska na scenie Domu Muzyki i Tańca

lepszym polskim piłkarzem.
Nie było lepszych – zaznaczał
Zygfryd Wawrzynek.
Przesłanie zrealizowanego
przez Wojciecha Sarnowicza oraz Tomasza i Pawła
Smolorzów filmu dokumentalnego było jasne. Bez
Ernesta Pohla nie byłoby
Górnika Zabrze.

Trzy pokolenia na scenie

Trener Ryszard Wieczorek

Premiera
filmu „Ostatni mecz Ernesta
Pohla” była częścią gali zorganizowanej 15
grudnia w Domu Muzyki i Tańca. Nie zabrakło silnych emocji i łez wzruszenia. Zwłaszcza, że na widowni zasiadła rodzina zmarłego w 1995 r. piłkarza.
– Bardzo dziękuję za tę wspaniałą pamiątkę. To już osiemnaście lat, jak nie ma z nami
taty, ale pozostało po nim pięciu wnuków
i wszyscy grają w piłkę – podkreślała wzruszona Klaudia Markowska, która na jubileusz Górnika przyjechała z Niemiec z mężem
Wojciechem i dwoma synami – Lukasem
i Benjaminem.
Na scenie Domu Muzyki i Tańca najbliżsi
Ernesta Pohla odebrali z rąk Honorowego
Prezesa Górnika Zabrze Zygfryda Wawrzynka imienną „Złotą Piłkę”. – Ernest był naj-
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Podczas prowadzonej przez Krystynę
Loskę i Dariusza Czernika gali „Złotymi
Piłkami” uhonorowani zostali przedstawiciele trzech pokoleń zawodników Górnika.
Emocje z lat 60. i 70. przypomnieli na scenie DMiT Zygmunt Anczok, Władysław
Szaryński, Jan Banaś, Henryk Latocha, Jan
Kowalski i Stanisław Oślizło. Nie mniej entuzjastycznie przyjęci zostali reprezentanci
dekady lat 80.: Marek Majka, Marek Piotrowicz, Andrzej Orzeszek, Józef Dakowski,
Bogdan Gunia. – Mam nadzieję, że jak się
spotkamy na gali z okazji 70-lecia, to Górnik będzie już 15-krotnym mistrzem Polski.
To moje największe marzenie – podkreślał
Bogdan Gunia. Nie zapomniano również
o najmłodszych gwiazdach Górnika. Przed
publicznością zaprezentowali się: Mieczysław Agafon, Grzegorz Dziuk, Adam Danch,
Paweł Olkowski, Seweryn Gancarczyk, Antoni Łukasiewicz i Łukasz Madej.
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– Poprzednie pokolenia podniosły nam wysoko poprzeczkę, ale cały czas idziemy do
przodu. Teraz jesteśmy na drugim miejscu
i nie ukrywam, że liczę na mistrzostwo –
mówił kontuzjowany obecnie Adam Danch,
któremu cała sala odśpiewała gromkie „Sto
lat”. Stoper Górnika obchodził bowiem
w niedzielę 26. urodziny.
– Dziękujemy wszystkim piłkarzom Górnika za 65 lat wzruszeń, emocji, za wszystkie
piękne chwile, których byliśmy dzięki nim
świadkami. Muszę przy tym podkreślić, że

Goście zobaczyli film o Erneście Pohlu

wokół nas

foto: UM Zabrze

ła na urodzinowej gali

Tak minął rok 2013

9

Obchodziliśmy 91. rocznicę
nadania Zabrzu praw miejskich. W ramach Skarbnikowych Godów ulicami miasta przeszedł
barwny korowód, a w parku przy ul. Dubiela zorganizowany został rodzinny piknik. Podczas gali w Domu Muzyki i Tańca
akt nadania honorowego obywatelstwa
Zabrza odebrał prof. Jerzy Buzek.

w tej drodze ku lepszemu ja też dołożyłem
jakąś cząstkę – mówił Adam Nawałka, przyznając, że choć ma teraz inną misję do spełnienia, Górnik na zawsze pozostanie w jego
sercu.
Grudniową uroczystość uświetnił występ
zespołu „Skaldowie”, który zaprezentował
słynny przebój „Górą Górnik!”. Oryginalnym uzupełnieniem gali był również dźwięk
dzwonu Stanisława „Leona” Sętkowskiego,
najwierniejszego i najbardziej rozpoznawalnego kibica Górnika Zabrze.

foto: Igor Cieślicki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wręcza upominek trenerowi Adamowi Nawałce

Najnowocześniejszą w Polsce halę przemysłowo-badawczą do testowania przekładni zębatych stosowanych w napędach
kombajnów górniczych otwarto w zakładach Kopex Machinery.

Wystawa w Galerii Café Silesia

tak samo ważni jak sportowcy, są kibice.
To my jesteśmy dwunastym zawodnikiem
zespołu i dopingujemy go, by sięgnął po
piętnastą, tak bardzo oczekiwaną gwiazdkę
– podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, deklarując, że w kolejnym sezonie Górnik zagra już na nowym stadionie.
Wśród osób wyróżnionych podczas urodzinowej gali nie mogło zabraknąć Adama
Nawałki, byłego trenera Górnika, a obecnie
selekcjonera reprezentacji Polski.
– Widzę przyszłość Górnika w optymistycznych barwach. Ten klub ma ugruntowane
miejsce zarówno w strukturach polskiej piłki nożnej, ale przede wszystkim w sercach
kibiców. Nic więc nie stoi na przeszkodzie,
by wszedł szybko na szczyt. Cieszę się, że

Z okazji jubileuszu w Galerii Café Silesia odbył
się 14 grudnia wernisaż wystawy „Każdy to
powie: czternastokrotni mistrzowie! Górnik
Zabrze 1948–2013.” Znalazły się na niej m.in.
zdjęcia, trofea Górnika, pamiątki z meczów
pucharowych, a także medale olimpijskie
zdobyte przez piłkarzy zabrzańskiego klubu.
Ekspozycję można zwiedzać do 23 lutego.
W obchody jubileuszu wpisał się również ostatni w tej rundzie mecz rozegrany
14 grudnia z Lechią Gdańsk. Było to piąte
spotkanie Górnika pod wodzą nowego trenera Ryszarda Wieczorka. Zakończyło się
bezbramkowym remisem, a Górnik z dorobkiem 38 punktów został wicemistrzem
jesieni, ustępując jedynie Legii Warszawa.
Gratulujemy i trzymamy kciuki, by wiosną
było jeszcze lepiej! 
WG

foto: Andrzej Drożdżol

Okolicznościowa wystawa

Artyści Filharmonii Zabrzańskiej i chóru
Resonans con tutti wystąpili na dziedzińcu pałacu w Wilanowie w ramach obchodów 330. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.
Zaprezentowali kantatę Carla Orffa „Carmina burana”.
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Tunel wzdłuż ul. Jaskółczej został otwarty dla pieszych i samochodów

Koniec nadkładania drogi
Ta informacja ucieszyła zarówno
pieszych, jak i kierowców. Na początku grudnia otwarty został dla
ruchu tunel wzdłuż ulicy Jaskółczej. To jeden z czterech obiektów inżynierskich na ostatnim
z zabrzańskich odcinków Drogo-

Choć samą „średnicówką” dojedziemy do
granicy z Gliwicami w połowie przyszłego
roku, tunel został otwarty już teraz. Dzięki
temu ul. Jaskółcza stała się znowu przejezdna, a piesi i kierowcy nie muszą dłużej
nadkładać drogi. – W tunelu pozostało do
wykonania tylko malowanie ścian, ale planowane jest ono bezpośrednio przed odbiorem, czyli wiosną – tłumaczy Rafał Zasowski z firmy Eurovia Polska S.A., kierownik
budowy. Prace wykończeniowe potrwają
około dwóch tygodni i na ten czas tunel
zostanie ponownie zamknięty dla ruchu.
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foto: Igor Cieślicki

wej Trasy Średnicowej.

Tunel wzdłuż ul. Jaskółczej został otwarty na początku grudnia

Tunel wzdłuż ul. Jaskółczej to jeden z czterech obiektów inżynierskich na ostatnim
z zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy
Średnicowej. Kolejnym jest liczący 150 metrów długości most nad potokiem Guido.
Duże wrażenie robi potężny wiadukt nad
torami kolejowymi. Równolegle do niego powstaje kładka, z której będą mogli korzystać piesi i rowerzyści. Ostatni
z wiaduktów stanowi element węzła łą-
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czącego „średnicówkę” z ul. Roosevelta.
Prace na budowie postępują zgodnie z harmonogramem. Jeśli tylko planów drogowców nie pokrzyżuje ostra zima, trasa będzie gotowa na przełomie kwietnia i maja
2014 r. Kolejne dwa miesiące potrwają odbiory techniczne. Otwarcie drogi będzie zatem możliwe na przełomie czerwca i lipca.
Koszt budowy ostatniego z zabrzańskich
odcinków DTŚ to 184,1 mln zł. 
GOR

wokół nas

Tak minął rok 2013

foto: Igor Cieślicki

Grupa mieszkańców naszego miasta śledziła obrady europarlamentu

10
Pamiątkowa fotografia w siedzibie europarlamentu

Z Zabrza do Strasburga
Przedstawiciele stowarzyszenia „Pokolenia” odwiedzili siedzibę par-

Międzynarodowy Festiwal
im. Krzysztofa Pendereckiego zorganizowany został
w Kopalni Guido i Filharmonii Zabrzańskiej. Gościem gali inaugurującej niezwykłe wydarzenie artystyczne był sam
Mistrz, który w 2013 r. obchodził 80. urodziny. W programie festiwalu znalazły się
m.in. premierowe wykonania najnowszych dzieł kompozytora.

lamentu Unii Europejskiej. W Strasburgu spotkali się z eurodeputowanym prof. Adamem Gierkiem, któremu przekazali pamiątkowy al-

Zabrzanie odwiedzili europarlament w dniu, gdy
jednym z głównych
tematów obrad były
sprawy dotyczące
unijnego budżetu.
– Kwestie związane z budżetem
Unii Europejskiej
są istotne również
z punktu widzenia
zabrzan,
bowiem
w naszym mieście realizujemy wiele inwestycji współfinansowanych właśnie z unijnego budżetu. Dobrze
jest zatem wiedzieć, na jakich zasadach

funkcjonują struktury europarlamentu odpowiedzialne za
te sprawy – mówi Jerzy
Wereta,
przewodniczący stowarzyszenia
„Pokolenia”. Zabrzanie pojechali do Strasburga na zaproszenie
eurodeputowanego
Adama Gierka, który
był patronem honorowym organizowanej niedawno w naszym mieście
konferencji „Sportowa Polska lat 70.”. Podczas spotkania
z europosłem wręczyli mu poświęcony
jej pamiątkowy album. 
WG

foto: Igor Cieślicki

bum poświęcony organizowanej w Zabrzu konferencji o sporcie lat 70.

W Warszawie zaprezentowane zostało zabrzańskie „Memorandum inwestycyjne”.
Liczący prawie 120 stron dokument zawiera szczegółowe informacje z wszystkich dziedzin życia miasta, które mogą
zainteresować przedsiębiorców. Memorandum ma zachęcać do inwestowania
w naszym mieście.

foto: Igor Cieślicki

Muzeum Miejskie prosi o przekazywanie pamiątek

O historii nowej siedziby
O przekazywanie pamiątek związanych ze sklepami i punktami usługowymi działającymi na przestrzeni lat przy ul. Powstańców Śląskich
1-3 oraz na odcinku ul. Wolności pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich a Jagiellońską prosi Muzeum Miejskie w Zabrzu.
Apel związany jest z planowaną na początek 2014 r. przeprowadzką placówki z dotychczasowej siedziby do budynku przy ul. Wolności 284, w którym poprzednio mieściły się sklepy
Supersam, a następnie Komfort. Muzeum chce pokazać historię tego miejsca na przestrzeni ponad stu lat. Mile widziane są wszelkie przedmioty (fotografie, papiery firmowe, wieszaki, łyżki do butów itd.) związane z działającymi tu sklepami, atelier fotograficznymi czy
restauracjami. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 32 271-56-89. 
GOR

Wystawy, prelekcje, pokazy kaligrafii
i sztuk walki to tylko niektóre z atrakcji,
jakie znalazły się w programie Dni Kultury Japońskiej, których pierwsza edycja
odbyła się w Zabrzu. W Parku Hutniczym
zasadzone został symboliczne japońskie
wiśnie.
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Artyści Cyrku Korona zachwycili publiczność w Domu Muzyki i Tańca

Bawili do łez i mrozili

Od prawie 20 lat zachwyca widzów w całym kraju, zapewniając widowiska na najwyższym światowym poziomie. Nie inaczej było w Domu
Muzyki i Tańca. Artyści największego w Polsce Cyrku Korona podbili
serca zabrzańskiej publiczności, prezentując numery, które bawiły do
łez i mroziły krew w żyłach.
REKLAMA
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– Pierwszy raz wybraliśmy się wspólnie do
cyrku. Wcześniej nie chodziliśmy na tego
typu widowiska, bo żal nam było zwierząt.
Tu jest zupełnie inaczej. Tu nikt się nad nimi
nie znęca – podkreślają Wioletta i Henryk
Guzowie z Gliwic, rodzice 7-letniej Wiktorii
i 10-letniej Patrycji.
– Super tu jest! Wszystko nam się bardzo
podoba! – mówiły z przejęciem dziewczynki,
które zasiadły w pierwszym rzędzie widowni Domu Muzyki i Tańca.
Sala „zabrzańskiej kongresowej” wypełniła
się 1 grudnia po brzegi. Najwięcej było maluchów, ale równie świetnie bawili się ich
rodzice i dziadkowie.
– Przygotowaliśmy spektakl, w którym każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Byli biegający po
widowni klauni, śpiewające panie i mrożące
krew w żyłach numery akrobatyczne – zwraca uwagę Lidia Król-Pinder, dyrektor Cyrku
Korona. – Po raz pierwszy występowaliśmy
w tego typu sali w tak bogatym składzie. Jestem pod wrażeniem możliwości, jakie daje
Dom Muzyki i Tańca. Każdy artysta mógł się
tu pokazać z jak najlepszej strony – dodaje.
A w Zabrzu pojawili się młodzi adepci sztuki
cyrkowej zarówno z Polski, jak i z Europy.
Znana z programu „Mam talent!” Anna FiNasze Zabrze Samorządowe 1/2014

Holenderski artysta w akcji

lipowska zachwycała efektownymi ewolucjami wykonywanymi w wypełnionej
wodą kuli. Mr. Hot-Dog bawił widzów
komicznym pokazem z udziałem foksterierów. Piotr „Ssnake” Wąsik szybował nad
sceną na długich szarfach, a duet Inka&Karolina wzbudzał owacje pokazami na trapezie. Emma Pinder z Wielkiej Brytanii
udowodniła, że cyrkowych sztuczek można nauczyć nawet...
kurę, a Vladimir Omelchenko
z Ukrainy, że równowagę
można utrzymać nawet
wtedy, gdy stoi się na kilku
warstwach uciekających
spod nóg walców. Dzieciaki piszczały z radości,
gdy między rzędy foteli
ruszyli „uzbrojeni” w cukierki klauni. Entuzjazm
wzbudziła również wspólna
zabawa wielkimi kolorowymi
piłkami, które widzowie podbijali wspólnie, a artystami.
Nie obyło się również bez numerów, do
których zaproszono wybrane osoby z publiczności. Całość uzupełniły występy finalistki programu „Mam talent!” Sabiny Jeszki
i znanej z „X Factora” grupy The Chance.
Cyrk pojawił się w Domu Muzyki i Tańca
po raz drugi w jego liczącej prawie 55 lat
historii. I wszystko wskazuje, że nie po raz
ostatni. – Już teraz zapraszamy na kolejne
widowisko za rok – podsumowuje Wiesław
Śmietana, dyrektor DMiT. 
GOR

zdjęcia: Igor Cieślicki

Państwo Wioletta i Henryk Guzowie z córkami byli zachwyceni spektaklem

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

krew w żyłach

Tak minął rok 2013
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Izraelski dyplomata i polityk
Szewach Weiss był gościem
organizowanej już po raz 17.
konferencji naukowej poświęconej kulturze Europy Środkowej. Podczas pobytu
w Zabrzu spotkał się z młodzieżą w auli
Wyższej Szkoły Technicznej.

foto: Igor Cieślicki

Artyści mają wrócić do Zabrza już za rok

Zakończyła się wymiana torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy 3 Maja. Na nowiutkich szynach zaprezentowany został
najnowszej generacji niskopodłogowy
tramwaj Twist. Spółka Tramwaje Śląskie
planuje zakup 30 takich pojazdów.

foto: Igor Cieślicki

Efektowny pokaz przygotowany przez Annę Filipowską

Na budowie Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka odbyła się tradycyjna wiecha.
Oznacza ona, że powstający z myślą
o mamach i ich maleństwach pawilon
jest gotowy w stanie surowym. Zakończenie budowy planowane jest na sierpień 2014 r.

Podczas zabrzańśkiej gali cyrkowej nie brakowało emocji...
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wokół nas
Przedstawiamy Rady Dzielnic nowej kadencji. Tym razem Biskupice

foto: Igor Cieślicki

Pod znakiem 770. urodzin

Okolicznościowa wystawa przygotowana w Galerii Café Silesia

Mijający rok był dla nich szczególnie intensywny. Najstarsza dzielnica
Zabrza obchodziła bowiem 770. urodziny. Na osiedlu Borsiga ruszyły
prace w ramach II etapu przebudowy miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Ale członkowie Rady Dzielnicy Biskupice zgodnie podkreślają,
że nie boją się kolejnych wyzwań i mają już plany na przyszłość.
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Rada Dzielnicy Biskupice
liczy 15 osób. – Współpracujemy z różnymi instytucjami, szkołami, PAL-em,
stowarzyszeniami. Myślę,
że nasze największe sukcesy to integracja mieszkańców i pokazanie miastu, że dzielnica
żyje. Mieszkają tu wspaniali ludzie. Festyny
rodzinne, jarmarki, biesiady okolicznościowe to imprezy, które jednoczą mieszkańców – podkreśla Walentyna Nowakowska,
przewodnicząca Rady Dzielnicy. – Ludzie
interesują się tym, co dzieje się w ich dzielnicy. Na zebranie, które zorganizowaliśmy,
przyszło około stu osób, co świadczy o tym,
że każdy chciałby coś dla tej dzielnicy zrobić
– dodaje.
Sygnałów ze strony mieszkańców nie brakuje. Najczęściej dotyczą przebudowy wodociągów i kanalizacji, stanu chodników czy
chociażby braku ławek w parkach. – Pracujemy już nad tymi sprawami. Oprócz tego
staramy się pozyskać pieniądze na budo-

wokół nas

foto: Kopalnia Guido

Tak minął rok 2013

12
foto: Igor Cieślicki

Metropolita
warszawski
kardynał Kazimierz Nycz
odprawił w Kopalni Guido
mszę z okazji Barbórki. Podczas homilii
mówił m.in. o znaczeniu pracy w życiu
człowieka.

W 2013 r. wymieniony został fragment torowiska wzdłuż ul. Bytomskiej

Rok jubileuszu
Ten rok był ważny dla całej
dzielnicy. Biskupice świętowały bowiem jubileusz
770-lecia. – Z tej okazji
odbyło się wiele imprez
kulturalnych. Przeprowadzony został m.in. konkurs plastyczny na logo jubileuszu, który
wygrał Jacek Rogowski z Gimnazjum nr 20.
Logo zostało wyeksponowane przy wjeździe
do dzielnicy. Ważnym przedsięwzięciem dla
społeczności uczniowskiej było z pewnością
uroczyste nadanie Gimnazjum nr 20 imienia
Polskich Himalaistów. Jubileuszowe obchody to także uroczysta sesja Rady Miasta,
która odbyła się w Dzielnicowym Ośrodku
Kultury. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości, w tym mieszkająca od wielu
lat w Biskupicach znana i ceniona profesor
Bożena Hager-Małecka. Wykład o historii Biskupic wygłosił ksiądz Piotr Górecki.
W ramach jubileuszu wyremontowano też
kaplicę przy ulicy Świętego Jana i odnowiono fasadę kamienicy przy ulicy Młyńskiej,
na której umieszczono logo – wylicza Jan
Urban, zastępca przewodniczącego zarządu
Rady Dzielnicy.
W dzielnicy obchodzono także Dzień Seniora. Atrakcje w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa przygotowały Instytut Chemicz-

nej Przeróbki Węgla oraz Zakład Górniczy
„Siltech”. Świętowano również Barbórkę.
Z kolei 7 grudnia w Dzielnicowym Ośrodku
Kultury odbył się jarmark adwentowy, który
cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Inicjatorem jarmarku był ks. Bolesław Waśkiewicz, proboszcz parafii św. Jana
Chrzciciela.

Ważne inwestycje
Rok 2013 był również dla Biskupic okresem
niezwykle ważnych inwestycji. Na terenie
Szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowej ruszyła budowa Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka, czyli najnowocześniejszego w regionie ośrodka dla przyszłych mam i ich
maleństw. Wymieniony został fragment
torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Bytomskiej. Na osiedlu Borsiga ruszyły prace
w ramach II etapu poprawy gospodarki
wodno-ściekowej w mieście. Niezwykle
istotne kwestie to również rekultywacja
zdegradowanych w wyniku wieloletniej
działalności przemysłowej terenów położonych nad Bytomką. Chodzi przede wszystkim o hałdę „Ruda”. Nie brakuje również
drobniejszych przedsięwzięć.
– Wyremontowany został nasz Dzielnicowy
Ośrodek Kultury. Wycyklinowano parkiet,
odmalowane zostały ściany, odnowiono
elewację. Prace planowane w naszej dzielnicy na 2014 rok to między innymi kontynuacja przebudowy wodociągów i kanalizacji na osiedlu Borsiga oraz wymiana
torowiska tramwajowego między ulicami
Chrobrego i Młyńską. Planowana jest termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 40. Chcielibyśmy też doprowadzić
do budowy łącznika w rejonie ulicy Ogrodowej – podsumowuje Jan Urban. 

MM

Jubileusz 65-lecia obchodził Górnik Zabrze. W Galerii Café Silesia otwarta została okolicznościowa wystawa, a w Domu
Muzyki i Tańca odbyła się urodzinowa
gala.

foto: Igor Cieślicki

wę drogi dojazdowej do nowo powstałego
osiedla obok działek przy ulicy Ogrodowej.
Będzie też zorganizowany dla mieszkańców
Biskupic koncert kolęd – zapowiada Walentyna Nowakowska. W ramach konkursu na
inicjatywy rad dzielnic, do którego propozycje można zgłaszać do 31 grudnia, biskupicka Rada zgłosiła projekt budowy dużego
placu dla dzieci.

Na placu Wolności zapalona została tradycyjna choinka. Tym samym zainaugurowano Zabrzański Jarmark Świąteczny.
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lekcja historii
Jubileusz Górnika Zabrze to okazja do przybliżenia sylwetki legendarnego Ernesta Pohla

„Yła”, czyli postrach bramkarzy
W grudniu minęło 65 lat od powstania Klubu Sportowego Górnik
Zabrze. Przez ten czas przez klub
przewinęło się wielu utalentowanych zawodników i piłkarzy. Wśród
foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

tych ostatnich do najwybitniejszych należy Ernest Pohl – „Yła”.
Jego dokonania udokumentowane zostały na wystawie „Każdy to
powie: czternastokrotni mistrzowie! Górnik Zabrze 1948–2013”,
którą możemy oglądać w Galerii
Muzeum Miejskiego Café Silesia
2014 roku.

Zdaniem Huberta Kostki, Pohl to piłkarz wyjątkowy. Gdyby grał w dzisiejszych czasach,
należałby do czołówki piłkarzy europejskich, a nawet światowych. Kostka docenia
też inne cechy piłkarza. – Ernest wprowadzał do drużyny młodych piłkarzy. Robił to
doskonale. To on wprowadził do drużyny
Włodka Lubańskiego – przypomina. – Bez
Ernesta nie byłoby Górnika. Jestem o tym
absolutnie przekonany – uważa Kostka.
Podobne zdanie mają też dziennikarze sportowi. Paweł Czado uważa, że Pohl był w latach 60. jednym z najlepszych napastników
w Europie. Interesował się nim Real Madryt,
ale w tamtych czasach taki transfer był

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Interesujące jest, jakim szacunkiem darzyli
Pohla jego koledzy z boiska. Młodzi piłkarze
podobno nosili mu torbę. Nie bez powodu. –
Ernest był bardzo dobrym kolegą. Starał się
pomagać młodym piłkarzom wchodzącym
do drużyny Górnika. Nigdy się nie bał o swoje miejsce w składzie. Mówił, że jeżeli ktoś
okaże się lepszy od niego, to natychmiast
ustąpi mu miejsca – wspomina Jan Kowalski.
Z kolei Stanisław Oślizło twierdzi, że gdy
Bóg dzielił talentami, Pohl ustawił się w kolejce dwa razy. I po dwakroć został nimi obdarzony.

Ernest Pohl wkracza na murawę

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

przy ulicy 3 Maja 6 do 23 lutego

Piłkarz przeszedł do historii klubu

niemożliwy. Pohl urodził się za wcześnie...
Ernest Pohl był wyjątkowo skutecznym
piłkarzem. W 39 meczach rozegranych
w reprezentacji Polski strzelił aż 33 bramki. Jeszcze bardziej imponujący jest bilans
występów w lidze. W 55 meczach rozegranych w barwach stołecznej Legii zdobył 43
gole i dwukrotny dublet (mistrzostwo Polski
i Puchar Polski). W barwach Górnika w 209
spotkaniach strzelił 143 gole! Trudno znaleźć
bardziej utytułowanego piłkarza niż „Yła”.
A skąd ten przydomek? Otóż siostra Pohla
miała na imię Irma. Piłkarz nie potrafił poprawnie wymówić tego imienia, mówiąc do
niej właśnie „Yła”. Wywoływało to powszechną wesołość i tak też zaczęto na niego wołać.

Rekordowy napastnik

Zabrzańśki napastnik pobijał kolejne rekordy w liczbie strzelonych goli
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Ernst Pohl urodził się 3 listopada 1932 r. na
kolonii Karol. Piłka pociągała go od dziecka.
Gdy miał dziewięć lat, oglądał na bytomskim
stadionie mecz pomiędzy reprezentacjami

lekcja historii
Niemiec i Rumunii. Meczem z Rumunią rozpoczął też przygodę z reprezentacją Polski.
Jego piłkarski talent został po wojnie dostrzeżony przez działaczy „Slavii” Ruda. Po
powołaniu do wojska rozpoczął grę w WKS
„Orzeł” Łódź, skąd ściągnięto go do Legii,
w której grał w latach 1953–1956. Wtedy
spolszczono mu imię i nazwisko na Ernest
Pol. W meczu z Wisłą, wygranym przez Legię aż 12:0, Pohl strzelił pięć bramek, ustanawiając rekord. Pobił go sam w barwach
Górnika, strzelając Cracovii sześć bramek
w wygranym przez zabrzan 9:0 meczu.
Grę w barwach Górnika Pohl rozpoczął
w 1957 r. Wtedy to zabrzańska drużyna zdobyła swój pierwszy tytuł mistrzowski. Z czasem stał się postrachem bramkarzy. Jedna
z anegdot mówi, że do kontuzjowanego Pohla przed meczem z Legią pojechali zawodnicy i kierownik drużyny, by go przekonać
do udziału w meczu. Sama obecność w drużynie miała być deprymująca dla przeciwnika. Pohl zgodził się, a bierna w założeniu
gra skończyła się hat trickiem w wykonaniu
Pohla. Górnik pokonał Legię 5:2.

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

Łącznik wyrósł
nad uliczką
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem przenieśmy się na stadion przy dzisiejszej ulicy Roosevelta...
Tak prezentowała się przed laty uliczka na tyłach krytej trybuny, która przez lata służyła, i nadal służy, kibicom Górnika Zabrze. Dziś w miejscu strzelistych drzew wyrastają
trybuny nowego obiektu. Nad uliczką pojawił się z kolei przeszklony łącznik, który
połączył klubowy budynek ze stadionem i stał się miejscem, w którym eksponowane
są trofea zdobywane przez zabrzańską drużynę.
GOR

Widok na tyły krytej trybuny stadionu przy dzisiejszej ul. Roosevelta

foto: Igor Cieślicki

Pohl doskonale kierował grą na boisku.
Dzielił piłkę i potrafił strzelić z każdej niemal pozycji. Strzał był jego atutem. Strzelał
lewą i prawą nogą oraz oczywiście głową.
Bardzo precyzyjnie, zwłaszcza z dystansu.
Bramka zdobyta w meczu ze Szkocją na 3:2
przeszła do legendy. Miał niesłychaną intuicję i piłkarską inteligencję. Przygoda Pohla
z reprezentacją Polski skończyła się po 49.
meczu. Po występie w Bratysławie Pohl zamówił sobie w restauracji piwo. Na uwagi
trenera odpowiedział, że ojciec by mu nie
zabronił piwa. Jubileuszowego, 50., meczu
już nie rozegrał...
Pohl zakończył karierę w 1967 r. meczem
z Djurgaredem Sztokholm. Miał wówczas
35 lat. Strzelił w lidze 186 goli, co jest absolutnym rekordem. Był trzykrotnie królem
strzelców i trzykrotnie zdobywał tytuł najlepszego piłkarza (1959, 1961, 1964). W jedenastu sezonach rozegranych w barwach
„trójkolorowych” ośmiokrotnie wywalczył
tytuł mistrza Polski i raz zdobył Puchar Polski. Po zakończeniu kariery czasowo występował w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie bawił się w trenerkę. Szkolił młodzież.
W 1990 r. wyemigrował do Niemiec, gdzie
wrócił do pierwotnego nazwiska. Zmarł 12
września 1995 r. w Hausach koło Freiburga.
W pogrzebie uczestniczyli klubowi koledzy:
Stanisław Oślizło, Zygfryd Szołtysik, Erwin
Wilczek. W dowód uznania zasług dla klubu, imię legendarnego piłkarza nadano stadionowi przy ul. Roosevelta.

Zbigniew Gołasz

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Patron dla stadionu

Na tyłach trybuny stoi dziś m.in. sklep dla kibiców
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Jubileusz 10-lecia obchodziło Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Nurkowanie w życie

Treningi pozwalają na pokonanie swoich słabości

Przyjeżdżają do Miejskiego Zakładu Kąpielowego zarówno z Zabrza,
jak i ościennych miast. Są w różnym wieku i dotknęły ich różne rodzaje
niepełnosprawności. Łączy ich jedno – nurkując, pokonują swoje ograniczenia i słabości, by poznawać świat tylko z pozoru dla nich niedostępny.
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Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Płetwonurków powstało dziesięć lat temu
z inicjatywy Ryszarda Madeja, który sam
zmaga się z chorobą utrudniającą chodzenie. Ale w organizowanych
cyklicznie zajęciach
uczestniczą osoby z różnym
stopniem
i rodzajem
ograniczenia
ruchowego,
a także
np.
niesłyszący.
Wszystkie
ćwiczenia
w wodzie odbywają się z pełną asekuracją. Każdy z ćwiczących
trenuje indywidualnie, z własnym instruktorem, pomocnikiem lub fizjoterapeutą.

sport

foto: Jerzy Przybysz

Cotygodniowe zajęcia są bezpłatne, trwają
dwie godziny. Stowarzyszenie ma w swoich
szeregach pięciu instruktorów i liczne grono
pomocników. Jest jednym z trzech regularnie działających ośrodków w kraju o takim
profilu. Zajęcia odbywają się zgodnie ze
standardami HSA – Stowarzyszenia Nurków
Niepełnosprawnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.niepelnosprawni.
nurkowie.zabrze.pl. 
WG

– Uczymy pływać, doskonalimy tę umiejętność u osób, które wcześniej miały już
kontakt z wodą. Ćwiczymy z nimi elementy
techniki nurkowej, a takie wszechstronne
przygotowanie basenowe, które daje podstawy do nurkowania w sprzęcie w wodach
otwartych, poza tym pozwala niepełnosprawnym uzyskiwać pozytywne efekty rehabilitacyjne oraz utrzymać kondycję fizyczną. Począwszy od opanowania naturalnego
lęku przed wodą, a skończywszy na pokonywaniu problemów wynikających z ograniczeń fizycznych – podkreśla Ryszard Madej
(na zdjęciu z lewej).

Stowarzyszenie nie tylko pomaga niepełnosprawnym w rehabilitacji, ale też w integracji społecznej. Zajęcia uczą wrażliwości,
cierpliwości, a przede wszystkim zaufania
pomiędzy uczniem a instruktorem. – Początkowo byłam przekonana, że to zajęcia nie dla mnie. Ale nie chciałam siedzieć
w domu i przyszłam na basen. Gdy pierwsza lekcja dobiegała końca, już wiedziałam,
że trudno mi będzie doczekać się kolejnych
zajęć. W wodzie zapominałam, że po wyjściu z niej znów trzeba będzie zmagać się
z chorobą – wyznaje Beata Gerlich, jedna
z uczestniczek kursów nurkowych.

foto: Jerzy Przybysz

Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów

Beata Gerlich

Rok 2014
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Związany od lat z zabrzańską drużyną piłki ręcznej Dariusz Mogielnicki zakończył karierę

15 lat z „Mogielem”
Jeden z najbardziej znanych i cenionych zabrzańskich szczypiornistów, Dariusz Mogielnicki, zakończył długą karierę sportową.
Pożegnanie popularnego „Mogiela”, który na parkiecie spędził
w gronie seniorów piętnaście lat,
odbyło się 8 grudnia podczas
meczu superligi Górnik Zabrze

Trenował dwie dyscypliny
Dariusz Mogielnicki urodził się 17 marca
1979 r. Zabrzu. W czasach szkolnych trenował jednocześnie dwie dyscypliny: piłkę nożną i piłkę ręczną. Przez kilka lat występował
na pozycji bramkarza w młodzieżowej drużynie Górnika Zabrze. Karierę w handballu
rozpoczął jako lewy rozgrywający, szybko
jednak zdecydował się na rolę obrotowego.
– Grałem w zabrzańskiej Pogoni, przeżywając z tą drużyną różne momenty. W 2003
roku wyjechałem do Niemiec i tam starałem
się wciąż podnosić swoje boiskowe umiejętności. Wróciłem po kilku latach do Zabrza, gdzie rodziła się nowa drużyna – NMC
Powen Zabrze i tu zostałem – mówił nam
jakiś czas temu Dariusz Mogielnicki. – Sport
zawsze mnie pociągał. Nie tylko ze względu na rywalizację na parkiecie. To wspaniała przygoda, która pozwoliła mi wyrobić
w sobie dyscyplinę, sumienne podejście
do obowiązków. To wszystko starałem się
przenieść na życie. Po latach ludzie doceniają moją robotę na boisku i to jest bardzo
cenne – podkreślał zawodnik.
Ponowna gra „Mogiela” w szeregach zabrzan w dużym stopniu przyczyniła się do
powrotu drużyny w szeregi superligowców.
Zawsze zadziorny i ofiarny, zostawiał na boisku serce i zdrowie, byle jego drużyna wy-
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Dalsze plany sportowe pokrzyżowała „Mogielowi” kontuzja kolana

rzaty Mańki-Szulik oraz swoich rodziców.
I tylko wynik starcia z Vive Targi Kielce nie
okazał się najlepszym prezentem dla kończącego karierę zawodnika. Goście rozgromili bowiem podopiecznych Patrika Liljestranda 35:20... 
WG

grała kolejne spotkanie i pięła się w tabeli.
W NMC Powen Zabrze Dariusz Mogielnicki
grał od 2008 do 2013 r. W barwach piłkarzy
ręcznych Górnika Zabrze, sportowego spadkobiercy NMC Powen, zagrał w siedmiu
spotkaniach.
– Nigdy w życiu mi nie przeszło przez myśl,
że wystąpię jako zawodnik pierwszej drużyny Górnika i będę reprezentował biało-niebiesko-czerwone barwy w piłce ręcznej. To
naprawdę fantastyczne uczucie i mam nadzieję, że pod nowym szyldem odniesiemy
wiele sukcesów – mówił na początku tego
sezonu Dariusz Mogielnicki.

Owacja na stojąco
Popularny „Mogiel”, dzięki swojej waleczności i zadziorności na parkiecie, stał się
ulubieńcem kibiców i ikoną zabrzańskiego
handballu, przyczyniając się do rozwoju piłki ręcznej w mieście, zarówno dzięki swoim
występom, jak i działalności organizacyjnej
w drużynie i klubie. Chciał kontynuować
karierę sportową, lecz plany pokrzyżowała mu powtórna kontuzja kolana. Kibice
pożegnali swojego zawodnika owacją na
stojąco. Słowa podziękowania i gratulacje
Dariusz Mogielnicki otrzymał od prezesów
Górnika Zabrze Artura Jankowskiego i Bogdana Kmiecika, prezydent Zabrza Małgo-
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foto: Igor Cieślicki

Wybór meczu z Kielcami na oficjalny rozbrat
z wyczynowym sportem nie był przypadkowy. Vive Targi to najlepsza w tej chwili polska drużyna piłki ręcznej, a każdy mecz z tą
ekipą przyciąga wielu kibiców. Poza tym
niewiele osób pamięta, że Dariusz Mogielnicki swego czasu miał grać w tym zespole,
ale plany pokrzyżował mu wypadek samochodowy.

foto: Jerzy Przybysz

kontra Vive Targi Kielce.

Prezentacja na starcie sezonu 2013/2014

sport
Za nami kolejna edycja turnieju gimnastycznego „Barbórka Cup”

Potyczki na poręczach i kółkach
Kilkudziesięciu młodych zawodników z Czech, Litwy, Białorusi,
Ukrainy, Rosji, Irlandii, Wielkiej
Brytanii, Izraela i Polski wzięło
udział w turnieju „Barbórka Cup
2013”. Mogące się poszczycić
wieloletnią tradycją zawody rozegrane zostały 14 i 15 grudnia
w zabrzańskiej hali „Pogoń”.
Turniej organizowany jest przez Zespół
Szkół Sportowych w Zabrzu oraz Klub Sportowy „Iskra”. W tegorocznej imprezie Polskę
reprezentowało sześć zawodniczek, wśród
których były zdobywczynie złotego medalu w Drużynowych Mistrzostwach Polski.

Organizatorom udało się zaprosić również
ekipę Izraela, której występy cieszyły się
sporym zainteresowaniem publiczności.
Wśród chłopców na pierwszym miejscu został sklasyfikowany 17-letni Tomas Kuzmickas z Litwy. Na kolejnych miejscach uplasowali się Sebastian Gawroński z Katowic
oraz Michael Sorokin z Izraela. W kategorii

dziewcząt zwyciężyła 14-letnia Weronika
Cenkova z Ostrawy. Na drugim miejscu znalazła się Alona Seleznova z Ukrainy, a na
najniższym stopniu podium stanęła reprezentująca Wielką Brytanię Claudia Chmielowska. Zawody Mix wygrała para Alona
Seleznowa (Ukraina), Patryk Rabstajn (Katowice). 
WG

REKLAMA

foto: klub „Weteran”

Kolejny sukces „Weterana”

Efektowne popisy wzbudzały zachwyt kibiców zebranych w hali „Pogoń”

Pływacy z zabrzańskiego „Weterana”

Basen pełen medali
Aż 40 złotych, 15 srebrnych oraz
4 brązowe medale zdobyli pływacy zabrzańskiego klubu „Weteran” podczas organizowanych
w Krakowie Zimowych Mistrzostw
Polski w Pływaniu w kategorii
Masters.
W zawodach wzięło udział 647 pływaków
ze 112 klubów z Czech, Litwy, Łotwy, Rosji,
Słowacji, Ukrainy oraz Polski. To rekord frekwencji. Zwycięstwo zabrzan w klasyfikacji
medalowej to już kolejny sukces „Weterana” w ostatnich miesiącach. Wcześniej nasi
pływacy zdobywali zasłużone laury na letnich mistrzostwach Polski w Dębicy oraz na
mistrzostwach Europy w holenderskim Eindhoven. Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów! 
GOR

Szanowni Zabrzanie,
serdeczne życzenia z okazji
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności
w życiu osobistym składa
przewodniczący Jerzy Wereta
wraz z członkami stowarzyszenia
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Pionowo:
1 – msza o północy, 2 – „długopis” do tabliczki, 3 – im bardziej ściśnięty, tym szczuplejsza talia, 4 – „zielone” w kantorze, 5
– ostatni polski transatlantyk, 6 – sąsiad
Warmiaka, 7 – wygląd zewnętrzny, 13 –
wywołuje je skandal, 15 – dziesiąty szczyt
świata, 17 – do nauczenia się na pamięć,
18 – na nogach baletowej tancerki, 20 –
w prawo..., komenda w wojsku, 21 – zimowy
pojazd, 25 – podstawowy składnik kutii,
27 – wyciąg z roślin, 30 – pokrywa bieżnię,
31 – choinkowa ozdoba, 32 – jeden z programów komputerowych przetwarzających
grafikę, 34 – kolos na glinianych nogach, 36
– potocznie o butach lekkoatletów.
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Bez
przyczyny nie ma winy”, nagrody otrzymują: Anna Kozdrój – poczęstunek w McDonald’s, Barbara Mądrowicz i Kasia Bator – poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko oraz
Aleksandra Graczewska i Tomasz Ślęzak – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 20 stycznia.

Rozwiązania nr 1 (224)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać
na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 20
stycznia pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Marek Meyer – poczęstunek w McDonald’s, Łukasz Piechaczek – usługa w Kodak
Studio oraz Magdalena Mróz i Dorota Palka – poczęstunek w restauracji Balaton.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Barbórka, autorką cytowanego wiersza jest Wisława Szymborska, a myśl Oscara Wilde’a brzmi: „Poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski”.

2

foto: Igor Cieślicki
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Poziomo:
1 – ryba górskich potoków, 5 – niejedna na
choince, 8 – w niej dętka, 9 – musi mieć
donośny szept, 10 – gromada kóz, owiec,
11 – pod obrusem na wigilijnym stole, 12
– silne uczucia, 14 – poranna msza w adwencie, 16 – zespół kół zębatych, 19 – nie
każdy służy do otwierania, 21 – góra, na
której Mojżesz dostał przykazania, 22 –
najbardziej urokliwy wieczór grudniowy,
23 – język zwierzęcia, 24 – rodzaj zapięcia,
26 – dzielimy się nim podczas wigilijnej
wieczerzy, 28 – rodzaj wiersza, 29 – niewiadoma, 30 – komplet kart, 33 – utwór liryczny o smutnym nastroju, 35 – potomek
z nieprawego łoża, 37 – kubański taniec, 38
– pokrywa całoroczną skocznię narciarską,
39 – „Wśród nocnej ciszy” lub „Lulajże Jezuniu”, 40 – dychawica, 41 – zawilec, 42 –
katar naukowo.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 1/2014

F o t o k o n k u r s
Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane obok
miejsce? W losowaniu nagród będą brały udział
odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 20 stycznia.
Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone
w poprzednim numerze przedstawia fragment
budynku II LO od ul. Fredry. Nagrody otrzymują:
Bartłomiej Darpowski – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła oraz Czesław Kamieniak –
poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 20 stycznia.

rozrywka
3

***
Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi
Że boi się człowiekiem być. I że być musi
Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się słodko
A ono się układa do krzyża swojego

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 11 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 20 stycznia.

tel. 32 275–27–70

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

4

1

1 – siedziba greckich bogów,
2 – wigilijna ryba,
3 – lekki, wesoły utwór
sceniczny,
4 – opakowanie wina,
5 – wieszana pod sufitem
w Wigilię,
6 – z obrazami lub...
sklepami,
7 – zastąpiły je szkła
kontaktowe,
8 – patronka górników.

2
3
4
5
6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które
należy dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 20 stycznia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Marka Twaina, a następnie
wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 20 stycznia.
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SPONSORZY NAGRÓD

STARA
SZKOŁA

kultura
Z prof. Krzysztofem Pendereckim rozmawia Jurek Dybał, dyrektor festiwalu jego imienia

Chciałem zostawić ślad po moim ojcu
Międzynarodowy

Festiwal

im.

Krzysztofa Pendereckiego to największe wydarzenie artystyczne
mijającego roku w Zabrzu. W gali
inaugurującej trzydniowe święto
muzyki z najwyższej półki wziął
udział sam Mistrz. Z profesorem
Krzysztofem Pendereckim rozma-

Często Twoja twórczość przerabiana jest
przez innych kompozytorów. Skąd bierze
się u nich taka potrzeba?
Napisałem w życiu wiele utworów, które niejednokrotnie pojawiają się potem w innych,
różnych od siebie wersjach. Są najczęściej
przerabiane na różne składy orkiestrowe.
Bywa, że niektóre moje kompozycje mają o
po dziesięć wersji. Być może ci twórcy uważają, że potrafią zrobić z kwartetu kwintet,
ale ja chyba zrobiłem to lepiej... (śmiech).

wiał w Kopalni Guido jego przyjaciel i jednocześnie dyrektor
festiwalu – Jurek Dybał.
Jaka jest geneza powstania
utworu „Kartki z nienapisanego dziennika”?
Nie jestem pewien
czy kompozytor jest
najlepszą osobą do
mówienia o utworze, który stworzył,
gdyż zazwyczaj robią to wykonawcy
lub muzykolodzy.
Prawdą jest, że
ten akurat utwór
jest mi szczególnie bliski. Wychowałem się w małym
miasteczku, gdzie nie
było za wiele muzyki,
ale mój ojciec, adwokat,
grał na skrzypcach. Obsesyjnie grał pewne melodie,
które towarzyszyły mi potem
przez całe życie. Pisząc kwartet
skrzypcowy, sentymentalnie zacytowałem te melodie usłyszane niegdyś u ojca.
W pewnym momencie w moim utworze
pojawia się nieco odmienny od reszty motyw, zaczerpnięty właśnie z tamtej muzyki.
To muzyka charakterystyczna dla kresów
południowych: Rumunii, Ukrainy. Użyłem
tego fragmentu u siebie, gdyż chciałem zostawić jakiś ślad po moim ojcu.

techniką tzw. dowolności w zapisie. Z upływem lat zacząłem tego unikać, ponieważ
uznałem, że utwór powinien być tak zapisany, by nie można było go za bardzo zmieniać. Owszem, można go wykonać w różnym tempie, ale nie ingerować w niego.
Jak znosisz obchody jubileuszu 80. urodzin?
Masz jeszcze czas na komponowanie?
Przyznam, że bardzo źle znoszę te ciągłe
podróże. Rzeczywiście, w jednym tygodniu
bywam na różnych kontynentach. Trochę
podejrzewałem, że tak będzie to wyglądało
pod koniec roku, więc wszystkie utwory,
które miałem do napisania, napisałem w pierwszym półroczu.

Na koniec takich wywiadów jak ten wszyscy pytają zazwyczaj o plany
na przyszłość. Nie
zdradzę chyba za
dużo, jeśli podpowiem, że wiem, iż
Opera Wiedeńska
zwróciła się do
Ciebie z prośbą
o napisanie dla
nich opery...
To jeden z największych teatrów
operowych świata.
Chciałbym zrealizować to zamówienie,
a przy okazji swój pomysł muzyczny zapisany w kalendarzu dawno
ki
temu. Zresztą mam ich wielic
eś
Ci
or
g
le.
Nie wszystkie utwory, z tych
I
:
to
fo
planowanych, powstają, ale opera
na podstawie tragedii „Fedra” Jeana
Racine’a jest tym, który chciałbym zrealizować. Myślę o tym od trzydziestu lat.
Jak podchodzisz do kwestii interpretacji Pisałem różne opery, ale ten temat, jak
Twoich dzieł i jak to podejście zmienia się dotąd, omijałem, uważając, że jest bardzo trudny. Chciałem po prostu do niego
z upływem lat?
Staram się tak napisać utwór, żeby go nie dojrzeć.
można było zmienić. Kiedyś, dawno temu,
kilkadziesiąt lat wstecz, posługiwałem się Dziękuję za rozmowę.

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