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Na dobry początek
foto: JSW

foto: Igor Cieślicki

Kolędowanie z Dwójką w Domu Muzyki i Tańca

Koncertowy PRZEŁOM roku na zabrzańskiej scenie

W musicalowych klimatach

K ok
s

W Zabrzu rozpoczęła działalność
spółka JSW Koks. Powstałe w efekcie
połączenia Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” i Koksowni
Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
przedsiębiorstwo będzie w stanie
wyprodukować nawet cztery miliony ton koksu rocznie, stając się
liderem na rynku.
foto: Jerz
y Pr

Tak minął rok 2014

wokół nas
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Dopiero co zabrzmiały w Domu Muzyki i Tańca najpiękniejsze
kolędy, a już czeka nas wyjątkowy koncert noworoczny. O wspaniałą atmosferę zadbają soliści, tancerze oraz artyści Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.
Noworoczne
koncerty
Filharmonii
Zabrzańskiej wpisały się już w tradycje naszego miasta, podobnie jak organizowane co roku w stolicy Austrii
występy filharmoników wiedeńskich.
W poprzednich latach artyści proponowali m.in. przeboje muzyki filmowej
czy też najpiękniejsze dzieła austriackich kompozytorów z dwóch pokoleń
rodziny Straussów. Tym razem filharmonicy zaproszą publiczność w Domu
Muzyki i Tańca do muzycznej podróży

przez najpiękniejsze opery, operetki
i musicale świata. W koncercie „Gala
musicalu i operetki” zaprezentują się
w Zabrzu soliści Iwona Hossa, Tadeusz
Szlenkier i Tomasz Rak. Na scenie zobaczymy również tancerzy. Widowisko
ubarwią popisy Mileny Burchardt, Zofii Czechlewskiej, Artura Liszki i Piotra
Cegiełkowskiego. Zabrzańską orkiestrą
dyrygować będzie jej dyrektor Sławomir
Chrzanowski. Niezapomniane wrażenie
artystyczne gwarantowane! 
SOR

Prawie ośmiuset maturzystów
spotkało się na placu Warszawskim,
by wspólnie zatańczyć tradycyjnego
poloneza. To już siódma edycja plenerowej imprezy, która rozpoczyna
wielkie odliczanie do matury.
foto: Igo
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foto: Igor Cieślicki

Półmilionowy turysta odwiedził
Kopalnię Guido. Szczęściarą okazała
się 14-letnia Katarzyna Chadryś
z Częstochowy. Dziewczyna dostała
pamiątkowe koszulki, biały sztygarski kask i zestaw upominków.
Koncert noworoczny w sali Domu Muzyki i Tańca stał się już zabrzańską tradycją
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foto: Igor Cieślicki

Brodaty święty sprawił maluchom mnóstwo radości

foto: Igo
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Mikołajowy zawrót głowy
Czerwony strój i długa biała broda. To nieodłączne atrybuty
Świętego Mikołaja. Z początkiem grudnia uwielbianą
przez wszystkie maluchy postać można było spotkać w Zabrzu niemal na każdym kroku. Mikołaj
pojawiał się na ulicach, w sklepach, odwiedzał
też dzieci w przedszkolach i szpitalach.

Dla poprawy formy i finansów

s. 29
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s. 29

Na kółkach i poręczach

s. 30

Pożegnanie z masztami

s. 31

Rozrywka

s. 32–33

Kultura
Roman Nowotarski na kartach albumu

s. 34

chy piosenki. – My na co dzień dostarczamy ciepło. Cieszymy się, że Zabrze tak
ciepło przyjęło Mikołaja – uśmiecha się
Daria Sulgostowska z Fortum.
Sportowo, ze śmiechem i z wieloma
mikołajowymi akcentami było również
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na dzieci czekały dmuchane zjeżdżalnie, kolejka elektryczna,
konkursy i wiele innych atrakcji.
– Pierwszy raz jestem na takiej dużej imprezie mikołajkowej.
Jest
naprawdę bardzo
fajnie – mówiła
Zuzia Podgórska
z trzeciej klasy.
– Tu nie można się
nudzić. Jest dużo dzieci, zabaw, konkursów
i innych

atrakcji. Najbardziej podobała mi się
gra w piłkę nożną – podkreślał Patryk
Kośka.
Mikołajkowa impreza przyciągnęła do
hali MOSiR-u prawie dwa tysiące maluchów. – To pierwsza po wielu latach
tego typu impreza organizowana w naszej hali. W przedsięwzięciu wspomagają
nas straż miejska, policja, straż pożarna
oraz nasi kontrahenci. Chcielibyśmy, aby
odbywała się ona cyklicznie – podsumowuje Beata Łokas-Styrylska, prezes
MOSiR-u.
Aż trzech Mikołajów pojawiło się z kolei w Śląskim Centrum Chorób Serca.
Towarzyszyli im maskotka Górnika Zabrze Jorguś i piłkarz Wojciech Łuczak.
Niecodzienną wizytę zorganizowano
w ramach kampanii „Poduszka dla
maluszka” organizowanej przez Fundację ŚCCS. 

MM, WG

Cieślicki

Sport

się z uczniami
Szkoły Podstawowej nr 31,
a potem pojawił się w GaNa dzieci czekał pociąg
lerii Zabrze.
Były wspólne
zdjęcia, drobne
upominki i śpiewane przez malu-

Zawody sportowe w hali MOSiR-u

: Igor

– Tutaj jest bardzo ciepła, życzliwa atmosfera. Czuję się w waszym mieście zawsze
znakomicie. Mam tu przyjaciół, a posiadanie przyjaciół jest najważniejsze. Dzieci
są fantastyczne, oczywiście wszystkie są
bardzo grzeczne – zapewnia Święty Mikołaj, który już po raz trzeci przyjechał
do Zabrza z Laponii na zaproszenie fińskiego koncernu energetycznego Fortum. Spotkał

Górnicze atrakcje dla maluchów

foto

Plac, którego jeszcze nie było

s. 26–27

Do Galerii Zabrze Święty Mikołaj przyjechał na zaproszenie firmy Fortum prosto z Laponii

foto: Igo

foto: Igo

foto: Fundacja ŚCCS

foto: Igor Cieślicki

w sieci Vectra

W mikołajkowej imprezie w hali MOSiR-u wzięło udział prawie dwa tysiące maluchów
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W pawilonie przy ul. Powstańców
Śląskich 3 otwarta została nowa
siedziba Muzeum Miejskiego.
Przygotowane zostały tu magazyny
z prawdziwego zdarzenia i pracownie. Działa też sala wystawiennicza
stanowiąca uzupełnienie pomieszczeń w Galerii Café Silesia.

Oglądaj
na kanale

140

Otwarty został Zabrzański Kompleks
Rekreacji „Aquarius Kopernik”.
W obiekcie do dyspozycji są m.in.:
basen sportowy, brodzik dla dzieci,
jacuzzi, zewnętrzna zjeżdżalnia i atrakcje SPA. W otwarciu uczestniczyli
pływaccy mistrzowie świata Paweł
Korzeniowski i Radosław Kawęcki.

Tak minął rok 2014

Wiecha na hali tenisowej

foto: Igor Cieślicki

s. 8
foto: Igor Cieślicki

Po klucze za pół roku
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Rozstrzygnięta została pierwsza
edycja konkursu „Zabrzański Biznesplan”. To przedsięwzięcie mające
na celu zachęcenie mieszkańców do
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Konkurs organizuje Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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W blasku świątecznej choinki

foto: MG

W

Zakończyło się udrażnianie Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na
odcinku pomiędzy szybem „Carnall”
przy ul. Wolności a wylotem
przy ul. Miarki. W ciągu 24 miesięcy
ze sztolni wydobyto
około 7,4 tysiąca ton mułu.
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foto: Igor Cieślicki

Anna Beresz przyszła na jarmark z córeczką Nikolą

Parada Świętego Mikołaja

Wspólnym odliczaniem maluchy z zabrzańskich przedszkoli dały znak do
zapalenia miejskiej choinki. Jedenastometrowe drzewko stanęło na placu Wolności. Tu też zainaugurowany został 5 grudnia
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy. Jego gościem był sam
Święty Mikołaj, który w blasku strzelających fajerwerków przyjechał na saniach otoczony barwnym orszakiem.

Świąteczne stoiska na placu Wolności

Zabrzański Jarmark
Bożonarodzeniowy
przygotowany został
w tym roku z wyjątkowym rozmachem.
Niesamowite wrażenie
robił zwłaszcza kroczący
ul. Wolności orszak Świętego Mikołaja. Jadącej saniami
brodatej postaci towarzyszyły anioły na szczudłach,

„Nasze Zabrze Samorządowe”
obchodziło 20. urodziny. Jubileusz
był okazją do spotkania się
przyjaciół gazety i osób, które
na przestrzeni lat były
i są związane z jej tworzeniem.
foto: Igo
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Szopka w ratuszu
przy ul. Religi 1

foto: Igor Cieślicki

– Chętnie zobaczę, co ciekawego proponują sprzedawcy. To miły świąteczny
akcent, kiedy taki jarmark jest w mieście.
Kiedy ja byłem mały, nie było takich atrakcji przed świętami – przyznaje Krzysztof
Pawlarczyk (na zdj. powyżej), tata małej Lenki. – Przyszliśmy, żeby córcia zobaczyła Mikołaja i choinkę – dodaje.
Zakupy na kiermaszu zrobiła Anna Beresz. – Kupiłam miód, taki zdrowy, z pasieki – uśmiecha się pani Anna. – Kiermasz to bardzo fajny pomysł. Wspólne
kolędowanie również. Podoba mi się taki
sposób przygotowania do świąt. Przyszłam z córeczką Nikolą. Bardzo podoba
jej się konik. Jeszcze nie wszystko rozumie
z tego, co dzieje się na scenie, ale staram
się jej to tłumaczyć. Pierwszy raz jestem
na imprezie „Idą święta”. Bardzo mi się
podoba – podkreśla pani Anna.
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foto: Igor Cieślicki
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choinkę – mówiła podczas imprezy
„Idą święta” prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Tegoroczne drzewko jest imponujące. Ma aż jedenaście metrów wysokości. W jego blasku zakupy na trwającym od 5 do 19 grudnia
jarmarku stawały się jeszcze przyjemniejsze. A na mieszkańców czekały m.in. słodkie smakołyki,
ozdoby i świąteczne upominki. Na imprezach rozpoczynających i kończących
jarmark występowały dzieciaki i grała góralska kapela. Była
też okazja, żeby przejechać się
zaprzężoną w konie bryczką. 

SOR
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bałwanki i renifer. W korowodzie pojawił się także zionący ogniem diabeł, który na
szczęście nie był w stanie zatrzymać Świętego Mikołaja. Ten
przy dźwiękach muzyki i w blasku sztucznych ogni dotarł na
plac Wolności, gdzie czekał na
niego tłum mieszkańców.
– Zabrze weszło w okres
radosnego oczekiwania,
adwent to właśnie taki
czas, kiedy nastrajamy się
pozytywnie.
Zabrzanie cieszą się swoją
obecnością, wspólnie przygotowują się
do świąt. To piękne
przeżycie. Od kilku lat
udaje nam się organizować
jarmark.
Wiem, że mieszkańcy czekają
na niego. Po
raz kolejny
mamy też
piękną

Ćwierć tysiąca prezydentów, burmistrzów i przewodniczących rad
obradowało w Zabrzu podczas
XXXV Zgromadzenia Ogólnego
Związku Miast Polskich. Spotkanie
odbyło się w Hotelu Diament.
Występy maluchów na scenie ustawionej na placu Wolności
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Na ulicach Zabrza zapanowała prawdziwie bożonarodzeniowa atmosfera
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Nowy obiekt dla tenisistów coraz bliższy ukończenia

Po klucze za pół roku
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Wiecha na hali tenisowej

Koszt budowy hali to 4,7 mln zł. Z tej
kwoty 1,5 mln zł stanowi pozyskane
przez samorząd dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To maksymalna dotacja, jaką można było otrzymać na tego typu inwestycję. Reszta
pieniędzy pochodzi z kasy gminy. – To
ważny moment dla naszego miasta. Do
zabrzańskiego sportu, z którego jesteśmy
dumni, dokładamy właśnie kolejny element – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Pod koniec wakacji w tym
miejscu rosła jeszcze wysoka
trawa. Teraz dotarliśmy do
etapu wiechy. Bardzo się cieszę, że zabrzański samorząd
dostrzega różne dyscypliny sportu – podkreśla Janusz Siech, prezes KS Mostostal Zabrze.
W nowej hali do dyspozycji będą dwa
korty do gry podwójnej i jeden do pojedynczej. Wszystkie o nawierzchni
posiadającej certyfikat Międzynarodo-

8

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2015

W

Światowej sławy psycholog prof.
Philip Zimbardo odwiedził Zabrze.
Podczas wizyty zwiedził Kopalnię
Guido i spotkał się z młodzieżą oraz
pracownikami Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej.
foto: Jerz
y Pr
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Po raz 60. odbył się Festiwal Kultury
Młodzieży Szkolnej im. Norberta
Kroczka. Galowy koncert
zorganizowany został w dniu 20.
rocznicy śmierci patrona
artystycznego przedsięwzięcia.

foto: Igor Cieślicki

foto: ZBM-TBS

foto: ZBM-TBS

Tak będzie się prezentować ukończony budynek

foto: MG

foto: Igor Cieślicki

wej Federacji Tenisowej. Obiekt będzie
w pełni dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Planowany termin
ukończenia prac to luty 2015 r.
– To nasz kolejny kontrakt
w Zabrzu i współpraca przy
jego realizacji układa się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że
to, co zostawimy w mieście,
będzie służyło mieszkańcom przez długie
lata – podsumowuje Marek Morawski,
prezes firmy Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki
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W nowym obiekcie do dyspozycji tenisistów będą trzy korty

Symboliczna wiecha zawisła 2
grudnia na dachu hali tenisowej budowanej przy ul. Olimpijskiej. Obiekt, w którym do
dyspozycji będą trzy korty, ma
być gotowy do końca lutego.
Zmagania tenisistów będzie
można śledzić z mieszczącej
120 osób widowni.
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Papież Jan Paweł II dołączył do grona świętych. W mszy kanonizacyjnej
w Watykanie uczestniczyli również
zabrzanie. Przy kościele św. Wojciecha zorganizowany został Koncert
Papieski z udziałem Alicji Majewskiej, chóru Resonans con tutti
i Filharmonii Zabrzańskiej.

foto: Igor Cieślicki

Do budynku doprowadzone jest ogrzewanie. Przymierzamy się do prac wykończeniowych wewnątrz – tłumaczy Krzysztof
Pajor, prezes firmy Olexbud.
W budynku do dyspozycji będzie czternaście mieszkań jednopokojowych,
osiem dwupokojowych i sześć trzypokojowych. Mieszkania dla osób niepełnosprawnych znajdą się na parterze,
podobnie jak dwa lokale użytkowe oraz
pomieszczenia gospodarcze. Na pierwszym, drugim i trzecim piętrze znajdują
się wyłącznie mieszkania. Przy budynku powstanie także parking dla 32 samochodów.
– Mieszkania w każdej
formie budownictwa są
potrzebne. Ten budynek
jeszcze nie jest wykończony, a już są chętni,
którzy tu zamieszkają. W Zabrzu dużo
Na czterech kondygnacjach będzie 28 mieszkań
się buduje, w różnych
formułach, dużo się
też remontuje. Nie zapoPrawie 30 mieszkań i dwa lokale użytkominajmy,
że wykupiliśmy
Wiecha już na swoim miejscu
we będą do dyspozycji w budynku wielomieszkania pohutnicze, które też są remontowane – zwrarodzinnym powstającym przy ul. Niedziałca uwagę prezydent Zabrza Małkowskiego. W grudniu symboliczną wiechą
gorzata Mańka-Szulik.
Spółka
ZBM-TBS zapowiada już kolejne
zakończony został pierwszy etap robót. Teraz budowinwestycje. – Przymierzamy się do budolańcy zajmą się głównie pracami wewnątrz. Pierwsi lokatorzy wy osiedla przy ulicy Trocera. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku będziemy
wprowadzą się do nowych mieszkań w połowie 2015 roku.
szukać najemców – zapowiada prezes
Stanisław Błaszkiewicz. 
staną
wręczone
lokatorom
–
zapowiada
Spośród 28 mieszkań o różnej poSOR
wierzchni dwa przeznaczone będą dla Stanisław Błaszkiewicz, prezes spółki 
osób niepełnosprawnych. W budynku ZBM-TBS. – Wszystkie mieszkania są już
przygotowane zostaną także dwa loka- rozdysponowane – dodaje.
Budynek w liczbach:
Koszt budowy to 2,7 mln zł. Wykonawle użytkowe.
4 kondygnacje
– Pierwszą łopatę na budowie wbijaliśmy cą jest firma Olexbud. – Inwestycja pro14 mieszkań jednopokojowych
wadzona jest zgodnie z har26 czerwca, a na początku
8 mieszkań dwupokojowych
monogramem. W tej chwili
grudnia zamknęliśmy budy6 mieszkań trzypokojowych
mamy ukończony stan suronek od góry. Natomiast na
wy. Zamontowana jest jest
początku czerwca 2015 roku,
2 lokale użytkowe
stolarka okienna i drzwiowa.
według umowy, klucze zo-

foto: Jerz
y Pr

Tak minął rok 2014

Na budowie nowego bloku ZBM-TBS przy ul. Niedziałkowskiego praca wre

Za chwilę wiecha powędruje w górę...
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9

wokół nas

wokół nas
Po raz pierwszy w sali sesyjnej ratusza radni zebrali się 11 grudnia

AAA

foto: Igo

Skład komisji
Rady Miasta:
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Komisja Kultury i Dziedzictwa
Dariusz Walerjański (przewodniczący), Urszula Potyka, Tomasz
Olichwer, Czesława Kowalczyk,
Borys Borówka
Komisja Oświaty
i Wychowania
Janusz Bieniek (przewodniczący),
Marian Czochara, Czesława Kowalczyk, Urszula Potyka, Łucja
Chrzęstek-Bar, Borys Borówka,
Grzegorz Olejniczak
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
Mirosław Dynak (przewodniczący), Przemysław Juroszek, Krystian Jonecko, Bogusław Znyk,
Dariusz Walerjański

f ot

Pierwsze głosowania
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stawicieli do komisji konkursowej
oceniającej inicjatywy rad dzielnic
i osiedli. Zostali
Pronimi Krzysztof Parblemów Alkotuś („Skuteczni dla
holowych i PrzeciwZabrza”), Grzegorz
Wybory wiceprzewodniczących
działania Narkomanii
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rów, było ciemno i nawet nazwisk dobrze
W grudniu radni przyjęli również Gminnie widziałem.
ny Program Profilaktyki, Rozwiązywania

Wyborowi przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz członków poszczególnych komisji Rady Miasta poświęcone były
w dużej części pierwsze sesje nowej kadencji. Radni złożyli także ślubowanie i przegłosowali pierwsze z projektów uchwał.
Pierwsza w tej kadencji sesja Rady
Miasta odbyła się 1 grudnia w Teatrze
Nowym. Radni odebrali zaświadczenia
o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar miasta. Wybrali także
przewodniczącego Rady Miasta. Został
nim, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Marian Czochara ze „Skutecznych dla Zabrza”.
Dziesięć dni później radni spotkali się
już w sali sesyjnej ratusza przy ul. Re-
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Komisja Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska
Antoni Strzoda (przewodniczący),
Elżbieta Adach, Alojzy Cieśla,
Przemysław Juroszek, Mirosław
Dynak

Na dwóch sesjach spotkali się
przed świętami nowo wybrani radni

W Zabrzu otwarty został pierwszy
w mieście 4-gwiazdkowy hotel.
Kompleks należący do sieci Hotele
Diament powstał przy ul. 3 Maja,
nieopodal Kopalni Guido. Na gości
czekają tu 74 klimatyzowane pokoje
oraz przestronne apartamenty.

ligi 1. Podczas sesji powtórzone zostały wybory wiceprzewodniczących Rady
Miasta. Wcześniejszą uchwałę w tej
sprawie radni uchylili ze względu na
stwierdzone przy liczeniu głosów błędy.
Wiceprzewodniczącymi zostali Krystian
Jonecko („Skuteczni dla Zabrza”), Bogusław Znyk (PiS) i Borys Borówka (PiS).
Radni wybrali także członków poszczególnych komisji stałych Rady Miasta
(patrz ramka obok) oraz swoich przed-

Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
Elżbieta Adach (przewodnicząca),
Mirosław Dynak, Krzysztof Partuś, Brygida Sarad, Rafał Marek,
Łukasz Urbańczyk

foto: Igo
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Tak minął rok 2014

Komisja Budżetu i Inwestycji
Krzysztof Partuś (przewodniczący), Krystian Jonecko, Rafał
Marek, Alojzy Cieśla, Łukasz
Urbańczyk, Antoni Strzoda,
Brygida Sarad

foto: Igor Cieślicki

Komisja Rewizyjna
Jan Dąbrowski (przewodniczący),
Elżbieta Adach, Alojzy Cieśla,
Tomasz Olichwer, Joachim
Wienchor

W Domu Muzyki i Tańca zainaugurowana została VII edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Na scenie
wystąpiła rodzina Pospieszalskich
oraz dzieci z zespołu „Mak”.
Hasłem obchodów były słowa
„Rodzina Miłością Wielka”.
foto: Igo
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Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
Joachim Wienchor (przewodniczący), Janusz Bieniek, Adam
Ilewski, Damian Trześniewski,
Bogusław Znyk

Nowo wybrane prezydium zabrzańskiej Rady Miasta
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Uczniowie Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego
dostali do dyspozycji najnowszej
generacji obrabiarki sterowane
numerycznie. To efekt współpracy
szkoły z amerykańską firmą Haas.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
Łucja Chrzęstek-Bar (przewodnicząca), Marian Czochara,
Jan Dąbrowski, Adam Ilewski,
Grzegorz Olejniczak, Damian
Trześniewski, Joachim Wienchor

Radni składali w Teatrze Nowym uroczyste ślubowanie na sztandar miasta
Nasze Zabrze Samorządowe 1/2015
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Kadencja kolejnych wyzwań
Rozmowa z Małgorzatą
Mańką-Szulik, wybraną
na trzecią kadencję
prezydent Zabrza

W  listopadowych wyborach samorządowych mieszkańcy po raz trzeci
obdarzyli Panią zaufaniem. Po raz
drugi z rzędu wygrała Pani w pierwszej turze, uzyskując bardzo duże
poparcie wyborców. Co się czuję
w takiej chwili?
Z pewnością ogromną satysfakcję
i dumę, ale też wielką odpowiedzialność. Mieszkańcy wyrazili aprobatę dla
dotychczasowego kierunku rozwoju
Zabrza. Stało się tak, mimo realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych rodzących wiele uciążliwości, jak na przykład
kompleksowa modernizacja wodociągów i kanalizacji. Mam świadomość, że
mieszkańcy liczą na kontynuację tego,
co do tej pory udało się zrobić. Zabrzanie oczekują dalszego dynamicznego
rozwoju naszego miasta. A Zabrze ma
ogromny potencjał. Serdecznie dziękuję zabrzanom za poparcie. Cieszę się, że
wspólnie przez kolejne lata będziemy
pracować dla naszego miasta.
Nowe miejsca pracy, nowe mieszkania i kompleksowa opieka nad rodzinami to trzy punkty otwierające tzw.
złotą jedenastkę dla zabrzan na lata
2014–2018, czyli program wyborczy
Pani prezydent. Właśnie te trzy obszary będą najważniejsze, jeśli chodzi
o zadania na najbliższe cztery lata?
Cała złota jedenastka jest bardzo ważna. Oczywiście, jest ona ułożona w pewnej hierarchii. Miejsca pracy, rodzina,
opieka medyczna to bardzo ważne obszary, choć nie mniej ważne są na przykład bezpieczeństwo, rozbudowa układu drogowego czy też infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. Trudno byłoby
wskazać, który punkt jest najważniejszy. Ale wiemy doskonale, że jeżeli nie
postawimy mocno na rodzinę, jeżeli nie
skoncentrujemy się wokół tworzenia
nowych miejsc pracy, to byłoby trudno
mówić o rozwoju miasta.
Dziś rynek pracy zmienia się bardzo
dynamicznie. W Zabrzu pamiętamy poziom bezrobocia sięgający 24 procent.
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63,03

Udało nam się znacznie go obniżyć.
Ale wiemy, że w życiu nic nie jest
dane na zawsze. Dlatego z jednej
strony trzeba ochraniać istniejące
miejsca pracy, z drugiej strony – tworzyć nowe. Stąd tyle wysiłku wkładamy
w rozwój zabrzańskich terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wierzę, że będzie to obszar bardzo dynamicznie rozwijający się, gdzie
będą powstawały nowe miejsca pracy.
Prężnie działa utworzone w naszym
mieście Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości. Na finiszu jest kolejna edycja konkursu „Zabrzański Biznesplan”, a inicjatyw podejmowanych
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z myślą
o osobach prowadzących własną działalność gospodarczą wciąż przybywa.
Ale dla rozwoju miasta ważne są też
edukacja, opieka medyczna, kultura czy
sport. Złota jedenastka została tak pomyślana i ułożona, by dotknąć każdego
obszaru, w którym wiele już zrobiliśmy,
ale i wiele jeszcze mamy do zrobienia.

A zatem w najbliższych latach nie zabraknie wyzwań...
Zdecydowanie. Zmiana wizerunku
miasta to proces długotrwały i wymagający podejmowania szeregu różnych
działań. Przykładowo, kilka lat temu
postawiliśmy na turystykę przemysłową i wciąż rozwijamy tę dziedzinę.
Myślę, że jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Oczywiście, zauważyliśmy,
że ten kierunek jest bardzo dobry, że
do Zabrza przyjeżdża coraz więcej turystów, którzy odwiedzają Kopalnię
Guido i inne obiekty na szlaku turystyki
przemysłowej. Pracujemy już nad udostępnieniem na tym szlaku kolejnych
perełek. Już ten jeden obszar pokazuje,
ile potrzeba czasu, by coś, o czym się
myśli, można było zrealizować.
Takich obszarów mamy wiele. Zabrze
stawia na sport. To zarówno piłka nożna, ręczna, lekkoatletyka, tenis, jak
i inne dyscypliny. Ale żeby je rozwijać
i mówić o Zabrzu jako mieście sportu,
trzeba konsekwentnie przyjąć pewien
kierunek działań inwestycyjnych. Przypomnijmy, że niedawno otwarta została bieżnia lekkoatletyczna. Wcześniej
kryta pływalnia na osiedlu Kopernika.
Dziś pracujemy nad halą tenisową.
Mamy też w pamięci, że kibice czekają
na stadion Górnika Zabrze.
Potrzeba też kolejnych mieszkań. W połowie 2015 roku klucze będą odbierać
lokatorzy nowego budynku ZBM-TBS
przy ulicy Niedziałkowskiego. Spółka
planuje już kolejne inwestycje, wśród
których jest budowa osiedla przy ulicy
Trocera. Równocześnie trwają remonty
istniejących zasobów mieszkaniowych.
Przypomnijmy, że gmina podjęła też
ogromne wyzwanie, jakim był wykup
mieszkań pohutniczych. Z myślą o rozwoju budownictwa mieszkaniowego
będziemy uzbrajać i udostępniać inwestorom kolejne gminne tereny. Zamierzamy wspierać gminne spółki w budowie nowych mieszkań, kompleksowych
remontach,
termomodernizacjach
i wymianie kotłów grzewczych.
W oświacie planujemy remonty i doposażenie kolejnych szkół oraz przedszkoli. Dzięki nowej sieci światłowodowej
możliwe będzie wprowadzenie interesujących zajęć pozalekcyjnych. Nie
zapominamy o kwestiach związanych
z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Planujemy rozbudowę systemu monitoringu. Na dalsze wsparcie będzie
mogła liczyć policja. Równie istotne są
przedsięwzięcia dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Chodzi między innymi o budowę nowych

zbiorników retencyjnych. A zatem wyzwań i ambitnych przedsięwzięć do realizacji z pewnością nie zabraknie.
Wspomniała Pani o stadionie. Kiedy
piłkarze zagrają przy ulicy Roosevelta na całkowicie ukończonym obiekcie, z czterema trybunami?
Stadion powinien jak najszybciej zostać skończony. Liczę, że wyegzekwuję
obietnice, jakie padły ze strony ministerstwa sportu i dotyczyły sfinansowania inwestycji w połowie. Jeśli się nie
uda, poszukamy innych możliwości.
Cieszę się, że dane mi będzie kontynuować rozpoczęte działania z ludźmi,
którzy nauczyli się podejmować odważne decyzje i konsekwentnie je realizować.
Jak postrzega Pani współpracę miast
w ramach aglomeracji górnośląskiej?
Współpraca na rzecz rozwoju regionu
to ważne, ambitne i trudne wyzwanie, które wciąż powinniśmy solidarnie podejmować. Nasze województwo
posiada ogromny potencjał naukowy,
gospodarczy, kulturalny, turystyczny,
ale przede wszystkim ludzki. Stanowimy też ogromny rynek. Aby osiągać
korzyści ze skali, jaką daje aglomeracja
musimy więc promować atuty regionu,
a zarazem tworzyć warunki przyjazne
dla innowacyjnej gospodarki. Śląsk
to przecież nowoczesne technologie,
doskonałe skomunikowanie, wyższe
uczelnie kształcące wykwalifikowane
kadry oraz instytuty badawcze zajmujące się światowej klasy projektami.
W ostatnich latach wykorzystując szansę, jaką dają środki unijne, zrealizowaliśmy wiele zadań, które zmieniają nasze miasta i cały region. Aglomeracja
w ujęciu strategicznym musi bowiem
stać się atrakcyjną przestrzenią dla
mieszkańców, turystów i inwestorów.
Czego można życzyć Pani na rozpoczętą właśnie kadencję?
Przede wszystkim zdrowia i wytrwałości. Podejmowanie kolejnych przedsięwzięć to wysiłek. Ale realizacja ich,
z myślą o mieście i jego mieszkańcach,
daje ogromną satysfakcję. Istotne jest
również szczęście. Bo można mieć najlepsze intencje i pomysły, ale jeśli zabraknie szczęścia, to trudno wiele rzeczy zrealizować. Bardzo ważna jest też
dobra współpraca z mieszkańcami, za
którą z góry dziękuję.

foto: Igo
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W nadmorskich klimatach
zorganizowana została w Zabrzu
piąta edycja Industriady.
Wzdłuż ul. Miarki zacumowały
jachty, a przy Kopalni Guido otwarta
została plaża. Drogę do atrakcji
wskazywała latarnia morska.
foto: Kar
dioMe
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Wmurowany został kamień
węgielny pod budowę Śląskiego
Parku Technologii Medycznych.
Ośrodek umożliwi tworzenie,
testowanie i transfer nowoczesnych
technologii i innowacyjnych
rozwiązań w branży medycznej.
foto: Igo
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W Grzybowicach otwarty został
nowy odcinek ul. Handlowej.
Umożliwił on dostęp
do 13 hektarów kompleksowo
uzbrojonych terenów
inwestycyjnych.

Rozmawiał: Igor Cieślicki
Nasze Zabrze Samorządowe 1/2015
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Pani Maria jest najstarszą Europejką,
która przeszła zabieg wszczepienia
by-passów. – Czuję się bardzo dobrze.
Gdybym tylko nie zaniedbała się w chodzeniu, to czułabym się pewnie na 60-70
lat – śmieje się pani Maria, która do
Zabrza przyjechała z... 84-letnią córką
oraz wnukiem i jego żoną. Zabrzańscy
lekarze chcieli co prawda odwiedzić
panią Marię w domu, ale się na to nie
zgodziła.
– Najnowsze wyniki badań są bez zarzutu.
Pani Maria ma serce jak dzwon, a wyników mogą jej pozazdrościć nawet dwudziestolatkowie – przyznaje dr Anetta
Kowalczuk-Wieteska, która opiekuje się
pacjentką.
Jak dożyć 107 lat w tak znakomitej formie? – Ważne są dobre dzieci. Jeśli ma
się dobre dzieci, to chce się żyć – uśmiecha się pani Maria. – Moje nie przysparzają problemów i zmartwień, opiekują
się i dbają o mnie. Nie chodzi o pomoc
materialną, a psychiczną, o życzliwość,
szczerość. No i ważne jest też, żeby się
nie przejadać. Ja odżywiam się tak, jak
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mówiła moja mama. Wstaję od stołu,
kiedy jeszcze czuję niedosyt – dodaje.
Stanisława Stupak, córka pani Marii,
podkreśla, że dba o rozrywki mamy. –
Jakie? Zapraszam całą rodzinę na obiad –
zdradza pani Stanisława. A rodzina jest
już wielopokoleniowa. Praprawnuk pani
Marii Antek niedługo skończy trzy latka.
Pani Maria przyznaje, że nie przepada
za spacerami, bo szkoda jej na nie czasu. Woli szydełkować i czytać książki.
Zwłaszcza, że od kiedy 30 lat temu przeszła zabieg usunięcia zaćmy, na wzrok
nie narzeka. Ostatnio sięgnęła po książkę o profesorze Zbigniewie Relidze.
Wizyta uśmiechniętej seniorki w Śląskim
Centrum Chorób Serca była pretekstem
do rozmów na temat opieki geriatrycznej i „recepty na długowieczność”. Specjaliści z wielu dziedzin rozmawiali na
temat problemów zdrowotnych osób
starszych. – Medycyna 90+ jest inną
medycyną, wymaga większej wrażliwości. Można ją podsumować jako „WWW”:
wiedza, wrażliwość, wyobraźnia – mówi
dr Jarosław Derejczyk, konsultant wo-
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Pani Maria tryska optymizmem i energią
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Wznowione zostały prace
na budowie Stadionu im. Ernesta
Pohla. Ekipy budowlane w pierwszej
kolejności zajęły się dokończeniem
zadaszenia obiektu.
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foto: Igor Cieślicki
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foto: Igo
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Goście premierowego pokazu filmu w DMiT

Wieloletni dyrektor kopalni „Makoszowy” jest bohaterem filmu
Telewizji Zabrze „Wilhelm Kasperlik
– legenda górnictwa”. Jego premiera
odbyła się w grudniu w Domu Muzyki i Tańca. Na pokazie pojawili się bliscy i współpracownicy wyjątkowej postaci.
– Film ogląda się niesamowicie, bo ja znałam dziadka w wydaniu domowym,
rodzinnym. To była bardzo
ważna osoba dla mnie. Kiedy
spacerowałam z dziadkiem po mieście,
często spotykał dawnych pracowników.
Zawsze odnosili się do niego z dużą sympatią i szacunkiem. Był bardzo szanowany. To miłe usłyszeć o własnym dziadku,
że jest legendą – uśmiecha się Magdalena Kasperlik-Lewecka, wnuczka bohatera filmu.
Na premierze pojawili się dawni współpracownicy Wilhelma Kasperlika. – Idzie
Wiluś. Tak mawialiśmy o dyrektorze. Był
bardzo otwarty, szanował pracowników
i pracownicy szanowali jego – wspomina
Marcin Wilczek, były pracownik kopalni. – Dyrektor Kasperlik był zaprzyjaźniony z załogą. Dbał o nią, takim będziemy
go pamiętać – dodaje Zbigniew Abramowicz.
Na temat dyrektora Kasperlika powstało wiele anegdot, które razem z dobrymi słowami, wyrazami przyjaźni
i szacunku tworzą obraz dyrektora idealnego, dbającego zarówno o firmę, jak
i pracowników. – To kolejny film o wielkim człowieku, wielkim zabrzaninie. Film,

który każe zastanowić się nad ludźmi
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Dyrektor rozumiał potrzeby pracowników. Zapisał się
w historii za życia. Nikt nie
powiedział i nie powie o nim
złego słowa. Pod jego rządami kopalnia miała świetny czas. Jeśli
coś możemy zrobić dla ludzi wielkich, to
pamiętajmy o nich i nie zniekształcajmy
tych wspomnień – zaznacza Jerzy Markowski, były senator i wiceminister gospodarki.
Film o Wilhelmie Kasperliku, który wyreżyserował Ireneusz Cencora, powstał
w ramach cyklu poświęconego wyjątkowym osobom związanym z Zabrzem.
– Do naszego cyklu wybieramy osoby, dla
których to, czym się zajmowały, było największą pasją. Z jednej strony były to osoby poświęcone pracy, z drugiej otwarte na
kontakty i pomoc innym. Naszymi bohaterami byli już Norbert Kroczek i Wilibald
Winkler. W planach mamy film o Piotrze
Skrzyneckim, twórcy Piwnicy pod Baranami, który młode lata spędził w Zabrzu
– zapowiada Katarzyna Kleczka-Zdebel,
redaktor naczelna Telewizji Zabrze.

SOR

Powiatowy Urząd Pracy
przeniósł się do budynku
przy placu Krakowskim 9.
Gmach, któremu
jeszcze kilka lat temu
groziła rozbiórka,
został gruntownie
wyremontowany
i rozbudowany.
foto: Igo
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Spółka Ikea Centre Polska kupiła
25 ha gruntów pomiędzy Drogową
Trasą Średnicową a potokiem
Czarniawka na Zaborzu.
Powstanie tu drugie w Polsce
centrum handlowo-usługowe
zintegrowane ze sklepem IKEA.
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Choć pani Maria Olszowska z Wrocławia skończyła już 107 lat,
nazwanie jej staruszką byłoby zdecydowanym nadużyciem.
Z kobiety emanuje pozytywna energia, a o jej dobrym zdrowiu
świadczą wyniki badań kontrolnych, jakie przeszła w listopadzie
w Śląskim Centrum Chorób Serca. Pani Maria pozostaje pod
opieką zabrzańskich specjalistów po tym, jak przed czterema
laty wszczepili jej by-passy.

Legenda górnictwa na ekranie

foto: Igor Cieślicki

Panią Marię bada dr Jarosław Derejczyk, obok córka najstarszej pacjentki ŚCCS

jewódzki w dziedzinie geriatrii. – Pani
Maria jest szczególnym przypadkiem, to
jest układanka genów, której ewolucja nie
planuje. Nie dotknęły jej żadne choroby
genetyczne niszczące mózg. To nie PESEL
jest ważny, a wiek biologiczny, funkcjonalny. Jej uścisk dłoni oceniam na 70 lat
– zwraca uwagę dr Derejczyk.
Specjaliści podkreślali, że liczba pacjentów starszych w najbliższych latach
wzrośnie, a to oznacza, że lekarze muszą być na to gotowi. – Oprócz wysokiej
jakości usług równie ważne jest podejście
lekarzy i pielęgniarek, którzy powinni zapewnić przyjazne warunki, żeby osoba
starsza nie czuła się zagubiona – podkreśla dr Jarosław Derejczyk.
– Populacja się starzeje, a to przekłada się
na zachorowania. Musimy liczyć się z tym,
że liczba chorych kardiologicznych będzie
rosnąć – zaznacza prof. Lech Poloński,
kierownik Katedry i Oddziału Kardiologii ŚCCS. – Pamiętajmy też, że powikłania
u osób starszych są duże, a reakcja na leki
często gorsza – dodaje.
– Chylimy czoła przed pani radością życia, którą chcielibyśmy zarazić wszystkich
naszych pacjentów. Bardzo cieszymy się,
że odwiedziła pani Zabrze. Chcielibyśmy,
żeby wszyscy nasi seniorzy wyglądali tak,
jak pani Maria – podsumowuje prof. Marian
Zembala, dyrektor
Śląskiego Centrum
Chorób Serca. 
SOR

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Ma 107 lat i serce jak dzwon

Telewizja Zabrze pokazała film o Wilhelmie Kasperliku

foto: Igor Cieślicki

Pani Maria udowadnia, że bez względu na wiek można cieszyć się zdrowiem

wokół nas
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Zabrzańska drogówka dostała nowoczesne testery

foto: Igo
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Gmina Zabrze

Dobiega końca największa inwestycja w dziejach
Zabrza. Mieszkańcy większości dzielnic, objętych
II etapem Projektu, korzystają już z dobrodziejstw
nowej kanalizacji.
Osiedle Wyzwolenia, Mikulczyce, Biskupice, Zaborze Południowe, Zaborze Północne, Makoszowy – tutaj jest już nie tylko
nowocześniej i bardziej ekologicznie, ale i ładniej. Wraz z budową i modernizacją istniejącej
infrastruktury kanalizacyjnej,
wspomniane dzielnice zyskały
bowiem nowe drogi i chodniki.
Wiosna 2015 roku to przewidywany termin zakończenia robót
w Pawłowie.
Potrzeby miasta w zakresie gospodarki ściekowej były bardzo

duże, nie tylko ze względu na
zły stan systemu kanalizacyjnego, ale również z uwagi na obowiązujące obecnie prawo, dużo
bardziej restrykcyjne w zakresie
ochrony środowiska, niż kiedyś.
W ramach I etapu Projektu wybudowano lub przebudowano
około: 127 km kanalizacji sanitarnej, 101 km kanalizacji deszczowej, 13 km wodociągów
przesyłowych, 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej, a także przebudowano oczyszczalnię
ścieków „Śródmieście”.

Czy mówić będziemy o nowych inwestorach, czy o budowie kolejnych osiedli – nowoczesna kanalizacja jest podstawą. Mimo
uciążliwości życia codziennego, które towarzyszyły tej inwestycji, warto pamiętać przede wszystkim o jej efektach, takich jak:
znaczna poprawa standardu życia, lepszej jakości woda, mniej
awarii, dbałość o ekologię, zmodernizowane drogi i chodniki, nowe tereny inwestycyjne. Jesteśmy już na ostatniej prostej realizacji tego ambitnego Projektu.
W ramach realizowanego
obecnie II etapu budowanych
i przebudowanych jest około 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
ścieków, około 68 km kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami wód deszczowych. Wykonano hermetyzację i dezodoryzację wybranych

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Już nie tylko obecność alkoholu w organizmie mogą błyskawicznie stwierdzić policjanci z zabrzańskiej drogówki. Funkcjonariusze dostali właśnie do dyspozycji nowoczesne narkotesty. Pieniądze na wart 25 tysięcy złotych sprzęt wyłożył samorząd.
gę podinspektor Marek
– Wszyscy jesteśmy użytTomasik,
naczelnik
kownikami
dróg
zabrzańskiej
droi chcemy czuć się na
gówki.
nich bezpiecznie.
Policjanci przeDlatego wspieszli szkolenia,
ramy
policję,
dzięki którym
a
funkcjonawiedzą, jakie
riusze
perobjawy mogą
fekcyjnie z tej
wskazywać na
pomocy korzyzażycie narkostają – mówi
tyków. – Chodzi
prezydent Zao to, by skutecznie
brza Małgorzata
Wartość nowego sprzętu sięga 25 tys. zł
eliminować z ruchu
Mańka-Szulik.
nie tylko nietrzeźwych
Przekazane policji
kierowców, ale i tych pod
narkotesty pozwalawpływem narkotyków – podją na wykrycie obecnokreśla podinsp. Marek Tomasik.
ści w organizmie, na podstawie
próbki śliny, amfetaminy, kokainy A wyniki w wyłapywaniu osób siadająi wielu innych środków odurzających. cych za kierownicą po kilku głębszych
Wynik znany jest błyskawicznie. – Do zabrzańska policja ma imponujące.
tej pory wypożyczaliśmy tego typu sprzęt Dzięki przekazanym przez samorząd
z komendy wojewódzkiej. Teraz mamy alkotestom od początku tego roku powłasny, a to bardzo ważne, ponieważ licjanci przeprowadzili w Zabrzu aż 250
coraz więcej młodych ludzi siada za kie- tysięcy kontroli. Ich efektem było wyrownicą po zażyciu środków odurzają- eliminowanie z ruchu pół tysiąca niecych. Zdarza się, że dotyczy to również trzeźwych kierowców. 
GOR
zawodowych kierowców – zwraca uwa- 
ki

Doﬁnansowano
ze środków
Narodowego
Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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W momencie wykryją narkotyki
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Naczelnik zabrzańskiej drogówki odbiera urządzenia z rąk komendanta i prezydent miasta
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Jednostka Realizująca Projekt
zderzała się z różnego rodzaju problemami, od tych technicznych i projektowych, poprzez opóźniające roboty nieprzewidziane warunki gruntowe i pogodowe, aż po kwestie
społeczne, jak niezadowolenie i uwagi mieszkańców, czy
wreszcie problemy z samymi
Wykonawcami. O ile jednak
wszystkie te trudności miały
charakter chwilowy, o tyle nowa kanalizacja służyć będzie
zabrzanom przez długie lata.

foto: Igo

fo

Wartość całego Projektu
– 777 mln złotych,
w tym 339 mln złotych
dofinansowania ze
środków unijnych

elementów na oczyszczalni
ścieków „Śródmieście”, znacznie zmniejszając tym samym uciążliwości zapachowe dla mieszkańców dzielnicy Maciejów.

Do ruchu oddany został ostatni
z zabrzańskich odcinków Drogowej
Trasy Średnicowej. Otwarciu drogi
towarzyszył rodzinny rajd
rowerowy, w którym wzięło
udział ponad 800 osób.

Tak minął rok 2014

NA FINISZU ROBÓT

Małgorzata Mańka-Szulik
– Prezydent Miasta Zabrze,
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Funduszu Spójności

foto: Igor Cieślicki

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II
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Ponad 50 tysięcy osób
bawiło się na koncercie z cyklu
„Lato Zet i Dwójki”.
Na gigantycznej scenie
ustawionej na osiedlu Kopernika
wystąpili m.in.: Patrycja Markowska,
Artur Gadowski, Sunrise Avenue,
Rafał Brzozowski i Red Lips.
foto: UM
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Górnicza orkiestra dęta
pod kierunkiem Henryka
Mandrysza wystąpiła w Austrii
podczas 30. Międzynarodowego
Festiwalu Chopinowskiego.
W imprezie wzięli udział soliści
i zespoły z dziesięciu krajów.
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Dom Muzyki i Tańca świętował jubileusz 55-lecia istnienia

foto: Igo

Ach, co to były za urodziny!
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Nagrodę „oVatora 2014” otrzymali prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz
Katarzyna Szałańska z firmy Fremantlemedia Polska, która od kilku już lat
organizuje w Domu MuW sali Domu Muzyki i Tańca pojawiła się niezwykle efektowna scenografia
zyki i Tańca castingi do
popularnych programów
giej wstałem. Nie było innej możliwości –
„Mam talent!” i „X Fackolejnej edycji show
przyznaje Piotr Sołoducha.
tor”. Nagrody przyznane
„Mam talent”. Publicz– Podczas organizowanych u nas koncerzostały także redakcji tygoność
w
DMiT
pozdrowiła
Muzycy grupy Enej zachwycili publiczność
tów zawsze jest świetna atmosfera. Artyści
dnika „Nowiny Zabrzańskie”
z ekranu nad sceną.
mają kontakt z publicznością, niezależnie
oraz katowickiemu oddziałowi
Urodzinowy koncert spraod tego czy ktoś siedzi w pierwszym czy
Totalizatora Sportowego.
wił, że na widowni nikt nie był
w ostatnim rzędzie. To sprawia, że wszy– To prestiżowe wyróżnienia, którymi chcew stanie usiedzieć na swoim miejscu.
scy artyści i widzowie bardzo chętnie nas
my honorować osoby i instytucje wspieByły tańce, owacje na stojąco i wirujące
odwiedzają – mówi dyrektor Wiesław
rające nas w działalności artystycznej
w powietrzu marynarki. – Dzisiaj magia
Śmietana.
i sprawiające, że o zabrzańskiej sali kontego miejsca była stokrotnie większa –
– Na świecie jest wiele sal koncertowych.
certowej staje się głośno w Polsce, Europie
uśmiecha się Piotr Sołoducha z zespołu
Najwspanialszych, najpiękniejszych, ale
i na świecie – mówi Wiesław Śmietana,
Enej. – Nie dość, że to 55-lecie Domu Muartyści, którzy występują w Zabrzu, podkredyrektor Domu Muzyki i Tańca. – Trafilizyki i Tańca, do tego koncert z Goranem
ślają za każdym razem, że nasza sala ma
śmy do Domu Muzyki i Tańca z pierwszym
Bregovićem, sala wypełniona po brzegi
swoją magię i jestem przekonana, że tak
precastingiem do „Mam talent!” i współi bardzo folkowy wieczór. A w tym wszystwłaśnie jest. Najróżniejsze koncerty, najpracujemy już siedem lat. Spotkało nas
kim my w nowej odsłonie, bo w wersjach
różniejsi wykonawcy, a entuzjazm i odbiór
tu tak wiele wzruszeń i miłych spotkań
akustycznych. Dla nas było to coś nowego,
zawsze ten sam: autentyczny, wyjątkowy,
z ludźmi, że zawsze chętnie będziemy
pokazanie się publiczności z innej strony,
niepowtarzalny. Myślę, że nasza „śląska
tu wracać. Jest mi niezwykle miło,
więc tej magii, tej tremy, której dawno
kongresowa” długo będzie nie do pobicia
że dostałam „oVatora”, zwłaszw zespole nie odnotowaliśmy, dziś było
– uśmiecha się prezydent Zabrza Małcza, że to pierwsza edycja tej
wyjątkowo dużo. Ja sam
gorzata Mańka-Szulik.  MM
nagrody – podkreśla Kataprzez cztery piosenki
rzyna Szałańska, która nie
miałem siedzieć
mogła odebrać „oVatora”
na krześle, ale
w Zabrzu ze względu na
już po druodbywający się w tym samym dniu finał
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Nowe oblicze zaprezentował
pierwszy z terenów objętych
gigantycznym projektem
rekultywacji zdegradowanych
obszarów nad Bytomką.
To dawne nieużytki w rejonie
boiska orlik w Maciejowie.

foto: Igor Cieślicki
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Ponad 8 tysięcy koncertów i 10 milionów widzów gościł w ciągu 55 lat istnienia Dom Muzyki i Tańca. Tak imponujące liczby sprawiły, że i obchody urodzin „śląskiej kongresowej” były wyjątkowe. Zainaugurował je
koncert grupy Dżem z orkiestrą symfoniczną. Później w Zabrzu wystąpił
znakomity tenor José Cura. Kulminacyjnym punktem obchodów był występ zespołu Enej
i Gorana Bregovića z Orkiestrą Weselno-Pogrzebową.
Na scenie wręczone zostały
przyznane po raz pierwszy
przez Dom Muzyki i Tańca
statuetki „oVatora”.

foto: Ren

foto: UM
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Urodzinowy koncert uświetnił Goran Bregović

Widzowie bawili się znakomicie
ki

or Cieślic

foto: Ig

Uczestnicy Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
odwiedzili zabrzańską
firmę Voigt.
Zorganizowano w niej
sesję tematyczną
„Rozwój przez innowacje”.
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Tak minął rok 2014

foto: Igor Cieślicki
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Dyrektor DMiT, prezydent Zabrza i Grażyna Torbicka na scenie

Obchodziliśmy 92. rocznicę
nadania Zabrzu praw miejskich.
Tysiące mieszkańców bawiły się
podczas tradycyjnych
Skarbnikowych Godów.

wokół nas

foto: Renata Strączyńska

Od 15 lat wspierają osoby niepełnosprawne umysłowo i ich
bliskich. Stowarzyszenie „Kontakt” powstało z inicjatywy Teresy Paradowskiej, psycholog pracującej kiedyś w Zespole Szkół
Specjalnych nr 41 w Zabrzu. To właśnie w tej szkole znajduje się
siedziba stowarzyszenia i tam koncentrują się jego działania.

Jubileuszowa uroczystość w ZSS nr 41

– Najpierw powstała świetlica terapeutyczna, później ruszyły kolejne działania,
rehabilitacja i wyjazdy – wylicza Renata Krajewska, prezes Stowarzyszenia
„Kontakt” Rodziców Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. – Te 15 lat minęło
szybko. Mamy komu dziękować i ten
jubileusz jest do tego okazją – dodaje.
Podczas urodzinowej uroczystości wręczone zostały podziękowania i statuetki wszystkim tym, którzy na co dzień
wspierają „Kontakt”.
Stowarzyszenie pomaga rodzicom
osób niepełnosprawnych w wielu kwe-

stiach. – Nasze życie jest niejednokrotnie
trudne. W stowarzyszeniu działają ludzie
doświadczeni, którzy dają nam duże
wsparcie. Pomagają w sprawach formalnych, szkolnych, życiowych. Są pod ręką,
kiedy ich potrzebujemy – mówi Joanna
Filipak-Kyrcz, mama 11-letniej Mai.
Codzienna praca stowarzyszenia polega na organizowaniu rehabilitacji,
spotkań dla rodziców, grup wsparcia
i wyjazdów. Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 powstała świetlica przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie od 21. do 40. roku życia
– absolwentów szkoły, członków stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych. Zajęcia odbywają się codziennie
w godzinach od 8 do 15. Dodatkowo
„Kontakt” realizuje różnorakie zadania publiczne, wśród nich np. program
aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

SOR

W styczniu swoje święto obchodzą wszystkie babcie i dziadkowie

foto: Igor Cieślicki

Wnuczęta, pamiętajcie o tej dacie!

Taka gromadka wnucząt to powód do dumy dla każdej babci

Styczeń to miesiąc, w którym życzenia przyjmują babcie i dziadkowie. Wszystkim wnuczętom przypominamy, że Dzień Babci
przypada 21 stycznia. Dziadkowie świętują dzień później.
Obchodzenie Dnia Babci i Dnia Dziadka
to jedna z najbardziej rodzinnych tradycji. Dla wielu osób dziadkowie to osoby
wyjątkowe, które pielęgnują wartości

20

rodzinne, zawsze służą radą i ciepłym
słowem, a ich cierpliwość i doświadczenie życiowe często okazują się przydatne w życiu młodszych członków rodziny.
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Chociaż wydaje się, że ta tradycja obecna jest w Polsce od lat, to tak naprawdę
Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone są od drugiej połowy XX wieku. Zwyczaj przywędrował do Polski ze Stanów
Zjednoczonych, ale w wielu krajach na
świecie dziadkowie mają swoje święto.
We Włoszech ustalono je na 2 października, we Francji przypada w pierwszą
niedzielę marca, natomiast dziadkowie
w Brazylii i Bułgarii świętują w tym samym dniu co polscy.
Tradycyjnie wnuczęta obdarowują
w tych dniach swoje babcie i dziadków drobnymi upominkami, laurkami,
a w przedszkolach i szkołach przygotowywane są występy. Dzień Babci
i Dziadka to okazja do rodzinnych spotkań, wspólnego spędzenia czasu i do
pokazania dziadkom, jak ważna jest
ich miłość, dobroć i oddanie rodzinie.
Wszystkim babciom i dziadkom życzymy wszystkiego dobrego z okazji ich
święta! 

SOR

foto: Igo

Laureaci tegorocznej edycji konkursu

Z bezinteresowną pomocą
Działają dla dobra mieszkańców Zabrza nie oczekując w zamian
podziękowań i finansowych gratyfikacji. Swoją postawą udowadniają, że nawet w dzisiejszych zabieganych czasach można
na chwilę przystanąć, by pochylić się z sympatią i zrozumieniem
nad drugim człowiekiem. Wolontariusze – bo o nich mowa – obchodzili w grudniu swoje święto. Było ono okazją do podsumowania 10. edycji konkursu „Wolontariusz Roku”.
W kategorii indywidualnej największą
liczbę głosów i tytuł Wolontariusza
Roku 2014 otrzymał w tym roku Manfred Hampf z Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta. Pan Manfred działa
w nim od 2002 r., jest inicjatorem wielu
działań na rzecz mieszkańców. – To jedno z ważniejszych wyróżnień. Pomaganie
innym ludziom jest bardzo potrzebne
i budujące – podkreśla laureat.
Nagrodzony został także Edward Pluszka, emerytowany prawnik, który udziela bezpłatnych porad prawnych. Z jego
pomocy korzystają nieraz całe rodziny.
– Nie pomagam dla poklasku i nagród.
Wychodzę z założenia, że skoro jestem na
emeryturze, mam czas, mogę pomóc innym. To sprawia mi wielką przyjemność
– uśmiecha się Edward Pluszka.
Wyróżnienie trafiło również do Stanisława Kotkowskiego, współzałożyciela
liczącego 20 lat hospicjum domowego
w Zabrzu. Kolejny z laureatów, Stanisław Korzeniecki, od 2009 r. pomaga
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w codziennym życiu po operacji krtani. Organizuje spotkania in-

foto: UM Zabrze

Są blisko, gdy ich potrzebujemy

Poznaliśmy „Wolontariuszy Roku 2014”

foto: UM Zabrze

Stowarzyszenie „Kontakt” świętuje jubileusz 15-leciA istnienia
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Przy Szpitalu Miejskim otwarte
zostało Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka. To unikatowy w skali kraju
ośrodek ginekologiczno-położniczy.
Jego budowa kosztowała
ponad 40 mln zł
i trwała zaledwie rok.
foto: Igo
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Po raz drugi odbył się w Zabrzu
Międzynarodowy Festiwal
im. Krzysztofa Pendereckiego.
Koncerty odbywały się w Kopalni
Guido oraz Domu Muzyki i Tańca,
gdzie orkiestrą dyrygował
sam Mistrz.
foto: wat
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tegracyjne, zajęcia rehabilitacji głosu
i mowy. W kategorii grupowej największą liczbę głosów otrzymał zespół:
Elżbieta Królikowska i Karolina Szuba,
zgłoszony przez Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin. Pani
Elżbieta ze stowarzyszeniem związana jest od 2001 r. Jest wolontariuszką
w świetlicy pozalekcyjnej, wychowawcą na koloniach, współorganizatorką
wielu akcji kierowanych do dzieci oraz
seniorów. Karolina Szuba niesie kompleksową pomoc wszystkim potrzebującym, którzy szukają w stowarzyszeniu wsparcia. Organizuje szkolenia
i kursy dla seniorów. 
MM
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W kinach całej Polski odbyła się
premiera filmu „Bogowie”.
Przeniesiona na ekran historia
początków kariery prof. Zbigniewa
Religi ze znakomitą kreacją
Tomasza Kota zdobyła wcześniej
Złote Lwy podczas Festiwalu
Filmowego w Gdyni.
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Uczciliśmy 33. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

foto: Igo

foto: UM Zabrze

Tradycyjnie już na Zaborzu zorganizowane zostały zabrzańskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Właśnie tutaj na początku lat 80. działał jeden z największych w Polsce obozów internowania.

Uroczystości przy kościele św. Jadwigi

Uroczystości rozpoczęły się od mszy odprawionej w kościele św. Jadwigi w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po nabożeństwie byli internowani,
przedstawiciele samorządu, związków
zawodowych, duchowieństwa i służb
mundurowych złożyli kwiaty pod krzyżem i tablicą upamiętniającą represjonowanych w stanie wojennym.
– Już 33. raz wspominamy ten trudny dla
Polaków dzień. W podręcznikach historii
naszego kraju są chwile piękne, ale są
i takie, nad którymi należy się pochylić
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Ponad 63 procent głosów zdobyła
w wyborach samorządowych
Małgorzata Mańka-Szulik.
Prezydentem Zabrza została
wybrana po raz trzeci.
foto: Igo
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13 grudnia po latach

w zadumie – mówiła prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dzień 13 grudnia 1981 roku jest synonimem zdrady polskiej racji stanu, ale może
być też lekcją demokracji. O demokrację
trzeba się ciągle upominać i odważnie
o nią zabiegać. Jesteśmy tu po to, żeby
przypominać każdej władzy, również tej
pochodzącej z wyboru, że to naród jest
suwerenem, a władza jest służbą społeczną – podkreślał Eugeniusz Karasiński,
przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Zabrzański obóz internowania przy ul.
Janika był w 1981 r. największym na Śląsku. Opozycjoniści zaczęli trafiać tu już
w pierwszym dniu stanu wojennego.
W ciągu roku istnienia przez obóz przewinęło się kilkaset osób, głównie byli
to działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także ówczesnego województwa
częstochowskiego. Obóz zamknięto
w grudniu 1982 r. 
WG
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Prezes DB Schenker Rail Polska Marek Staszek i Jarosław Jaśnikowski

Bożonarodzeniowy koncert w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej

Kolej zaklęta na płótnie
W siedzibie DB Schenker Rail Polska w Zabrzu otwarta została wystawa malarstwa Jarosława Jaśnikowskiego „Koleją
przez alternatywny świat”. Ekspozycję prac światowej sławy polskiego twórcy realizmu fantastycznego można podziwiać do końca stycznia. Tymczasem w grudniu firma nagrodziła swoich pracowników, którzy w 2014 roku angażowali
się w działania na rzecz społeczności lokalnej.
Połączona z bożonarodzeniowym koncertem I Gala Wolontariatu odbyła się
13 grudnia w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej. Nagrodzeni zostali Aleksandra Kozieł, Wojciech Marski i Robert Zegzuła. W części artystycznej zabrzańscy
filharmonicy wspólnie z Jackiem Wójcic-
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kim wykonali piosenki z okresu międzywojennego i wczesnych lat powojennych oraz tradycyjne kolędy.
W połowie grudnia w siedzibie DB
Schenker Rail Polska odbył się natomiast wernisaż wyjątkowej wystawy.
– Nawiązanie współpracy z Jarosławem

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2015

Jaśnikowskim było dla nas oczywistym
wyborem. Widoczna w jego twórczości inspiracja nauką, motywami industrialnymi
i kolejowymi czyni kolekcję bliską działalności DB Schenker Rail Polska. Wystawa
prac Jaśnikowskiego to pewnego rodzaju
eksperyment. Niewiele firm decyduje się
na taką formę mecenatu – mówi Marek
Staszek, prezes DB Schenker Rail Polska.
Wystawę tworzy prawie trzydzieści obrazów, m.in. jedno z najbardziej spektakularnych dzieł Jaśnikowskiego „Druga
wyprawa Sir Johna Franklina”. W większości to obrazy wykonane techniką
olejną. Wystawa w siedzibie firmy przy
ul. Wolności 337 dostępna jest zarówno
dla pracowników, jak i mieszkańców Zabrza. Można ją zwiedzać codziennie od
poniedziałku do piątku, w godzinach od
8.00 do 16.00 po uprzedniej rezerwacji
pod numerem telefonu 32 788-92-66.

GOR

foto: DB Schenker

foto: DB Schenker

Potentat w branży spedycyjnej zaprasza na niecodzienną wystawę

Dwie nowe wystawy otwarte
zostały w naziemnej części
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.
Jedna z nich przybliża dzieje kopalni
Królowa Luiza, na drugiej
zgromadzono eksponaty związane
z elektryfikacją górnictwa.
foto: Igo
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Z myślą o miłośnikach
biegania, na terenie obiektu
Walki Makoszowy
do użytku oddana została bieżnia.
Ma cztery tory i profesjonalną
nawierzchnię.
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Przedstawiamy Rady Dzielnic nowej kadencji. Tym razem Makoszowy

Członkowie Rady Dzielnicy przed swoją siedzibą

24

Podczas organizowanych w dzielnicy festynów nie brakuje atrakcji dla najmłodszych

Nasze Zabrze Samorządowe 1/2015

foto: rada dzielnicy

foto: Igo
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Jubileusz 55-lecia świętował
Dom Muzyki i Tańca.
Kulminacyjnym punktem
obchodów był koncert
zespołu Enej i Gorana Bregovića
z Orkiestrą Weselno-Pogrzebową.
foto: Igo
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Policjanci z zabrzańskiej drogówki
dostali do dyspozycji ufundowane
przez samorząd urządzenia służące
do wykrywania obecności
narkotyków w organizmie.
Sprzęt kosztował 25 tys. zł.
foto: UM

foto: Rada dzielnicy

strzeń umożliwiają nam realizowanie wielu inicjatyw
sportowych – podkreśla

metrów, który stanął na boisku. Zorganizowaliśmy popcorn, żeby było jak
w prawdziwym kinie, i o zmierzchu ruszyła projekcja. Ludzie przychodzili całymi
rodzinami, z kocykami, leżakami. Taki
seans filmowy to supersprawa i chyba
w przyszłym roku też o tym pomyślimy –
zapowiada Jacek Pol.
Kino plenerowe zostało opłacone z pieniędzy, którymi dysponuje każda z rad
dzielnic. Kolejną inicjatywą opłacaną
z tego budżetu jest coroczny festyn rodzinny oraz grudniowe spotkanie z Mikołajem.
Rada Dzielnicy Makoszowy zgłaszała też swoje pomysły do konkursu na
inicjatywy rad dzielnic. – W ten sposób
udało nam się pozyskać tablice interaktywne i sprzęt nagłaśniający dla szkoły –
wylicza Roman Pyzik. – Wiadomo, że nie
w każdym konkursie się wygrywa, ale i tak
cieszy nas każda taka wygrana i każda
nowa inwestycja w Makoszowach – do-

nicy
dziel

– Kiedyś mówiło się o Makoszowach „płuca Zabrza” i faktycznie, dawniej, w wolne
dni, nad naszymi stawami wypoczywały
całe rodziny. Dzisiaj jest trochę inaczej,
ale nadal nie brakuje nam terenów do
rekreacji – zapewnia Jacek Pol, sekretarz Rady Dzielnicy Makoszowy. Wykorzystują to rowerzyści, biegacze,
a ostatnio coraz częściej miłośnicy nordic walking. Dlatego Stanisława Kruk,
skarbnik Rady Dzielnicy, wpadła na pomysł zorganizowania bezpłatnych zajęć
z profesjonalnym instruktorem. – Chętnych było bardzo dużo. W sumie odbyło
się pięć zajęć treningowych dla przeszło
dwudziestu osób. Środki przyznano nam
z budżetu miejskiego przeznaczonego na
sport. Wszyscy uczestnicy zajęć byli bardzo zadowoleni – uśmiecha się inicjatorka zajęć.
Jedna z dzielnicowych radnych prowadzi
też zajęcia gimnastyczne dla pań, które
odbywają się w siedzibie rady. Na terenie obiektów sportowych w Makoszowach często odbywają się z kolei różne
zawody międzyszkolne. – Te tereny i prze-

Popisy cheerleaderek
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Jeszcze niedawno dzielnica kojarzyła się
głównie z działającą tu kopalnią i powtarzającymi się co jakiś czas powodziami.
Ale Makoszowy mają zdecydowanie
bardziej bogate i urozmaicone oblicze.
O tym, na co warto zwrócić uwagę, opowiadajączłonkowielokalnejRadyDzielnicy.

Jacek Pol.
Roman Pyzik, przewodniczący rady,
zwraca uwagę, że znajdujące się w dzielnicy stawy są oficjalnymi łowiskami. Nie
brakuje więc wędkarzy. – Ciekawostką
jest, że w Makoszowach działa najstarszy
związek gołębiarzy w Polsce. Kiedyś praktycznie w każdym domu były u nas gołębie
– wspomina Roman Pyzik. Ciekawostek
na temat Makoszów jest więcej. Nie
każdy wie, że Karol Godula, górnośląski
przedsiębiorca, pionier przemysłu górniczo-hutniczego, urodził się właśnie
w tej dzielnicy.
Oprócz inicjatyw sportowych,
radni stawiają też na wydarzenia kulturalne i integrujące społeczność
lokalną. Atrakcją na
zakończenie lata
był seans kinowy pod chmurką.
Sekretarz
rady usłyszał,
że taka inicjatywa odbywa się
w Katowicach
i skontaktował
się z fundacją,
Zajęcia nordic walking
która się tym zajmuje. – Przyjechała
ekipa, przywiozła sprzęt,
napompowali ekran o wymiarach dwanaście na siedem
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Ruszyły prace związane
z kompleksowym uzbrojeniem
ponad 130 hektarów terenów
inwestycyjnych w północnej części
Zabrza. Wartość projektu to ponad
56 mln zł, a na jego realizację
Zabrze pozyskało unijne
dofinansowanie w wysokości
85 procent.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Płuca miasta pełne pomysłów

daje. Radni zajęli się również kwestią
bezpieczeństwa. Zabiegali o oświetlenie mostu, który został wybudowany po
ostatniej powodzi.
– To duża konstrukcja, ale nie była oświetlona. Most jest specyficznie ułożony,
tam jest niecka i często zbiera się mgła.
Kierowcom, którzy nie znają drogi, most
wyłaniał się nagle z mgły. Dlatego zabiegaliśmy o to, żeby ten most doświetlić.
Problem polegał na tym, że w tym miejscu nie ma prądu elektrycznego, nie było
do czego przyłączyć oświetlenia. Dlatego
wykorzystano tam inne rozwiązanie. Są
baterie solarne, wiatraczki i dzięki temu
pojawiły się cztery punkty świetlne, które
poprawiają bezpieczeństwo. Dodatkowo
pojawił się wydzielony pas dla pieszych –
wyjaśnia Jacek Pol.
– Wnioskowaliśmy też o modernizację
przepompowni, bo w tej chwili Makoszowy
to niecka, która względem Kłodnicy leży
w depresji i wszystkie wody opadowe muszą być pompowane. W tej chwili jest już
to zrobione. Jest nowy rurociąg o większej
średnicy i więcej pomp. Na liście rzeczy do
zrobienia są jeszcze między innymi zagospodarowanie jednego ze skwerów oraz
zbiornik przeciwpowodziowy, który w tej
chwili jest zarośnięty. Kiedyś ten zbiornik pełnił funkcję retencyjnego. W wyniku
szkód górniczych przechylił się i trzeba
go wyrównać. Dodatkowym problemem
jest kwestia własności tego zbiornika, ale
miasto z kopalnią zabiegają o wyjaśnienie tej sprawy – podsumowuje Roman
Pyzik. 

SOR
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Makoszowy zostały objęte projektem poprawy gospodarki wodno-ściekowej
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lekcja historii

Za cesarza i Rzeszę! Jungwehra w Zabrzu
Gdy mowa jest o młodzieży podczas II wojny światowej w nazistowskich Niemczech, pierwsze, co przychodzi każdemu na
myśl, to powszechnie znana organizacja Hitlerjugend. Choć
powstała ona już na początku lat 20. XX wieku, to jednak największe zainteresowanie budzi dziś jej historia z czasów III
Rzeszy. Niewiele osób wie jednak, że młodzieżowa organizacja
o paramilitarnym charakterze działała również w Niemczech
czasu I wojny światowej, skupiając dorastających chłopców
i przygotowując ich do przyszłej służby wojskowej.

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

sługi kompasu, zegarka, czytania map,
wiązania węzłów czy pierwszej pomocy.
Poszczególne grupy w różnych miejscowościach organizowano na wzór wojskowy, przyodziewano w mundurki oraz
poddawano patriotycznej propagandzie.
Wszystko po to, by młodzi członkowie
Jungwehry gotowi byli do poboru, walki na froncie i oddania życia za cesarza
i Rzeszę. Prócz tego zachęcano również
do zgłaszania się mężczyzn, zwłaszcza
byłych wojskowych, chętnych do udziału
w kształceniu tej młodzieży.
Sztandar zachował się w bardzo dobrym stanie

Jungwehrę powołano do życia w pierwszych tygodniach wojny ministerialnymi rozporządzeniami w celu militarnego kształcenia chłopców. Dzięki temu
w przyszłości stanowić mieli oni wyszkolonych już w wielu wojskowych aspektach rekrutów. Z założenia udział w niej
był dobrowolny. Jednak wobec toczącej
się wojny sugerowano, że należy on do
patriotycznych obowiązków każdego kochającego ojczyznę młodzieńca.
Do Jungwehry przyjmowano chłopców
w wieku 16-20 lat, bez względu na status
społeczny, wyznanie czy poglądy polityczne. Według odgórnych dyrektyw, zbiórki
planowano urządzać w wybrane dni tygodnia, najczęściej w niedziele. Wówczas
odbywać się miały różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne, zarówno w formie gier
sportowych, jak i marszów terenowych
czy wycieczek, spotkania z różnymi autorytetami, szkolenia z zakresu taktyki
i musztry wojskowej. Poza tym chłopców
planowano uczyć wielu, dziś powiedzielibyśmy „harcerskich”, sprawności, m.in.
orientacji w terenie, budowania szałasów, stawiania namiotów i obozów, ob-
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Cztery oddziały
Dość szybko w całych Niemczech, wierzących jeszcze w szybki i zwycięski koniec wojny, zaczęły formować się grupy
Jungwehry. Trend ten nie ominął również Zabrza i dzielnic wchodzących dziś
w jego skład. Posiadamy obecnie informacje o czterech działających na naszym terenie oddziałach: w Mikulczycach
(o którym jednak mamy dość nikłe informacje), w Biskupicach (gdzie najprawdopodobniej formacja uległa jakimś
perturbacjom i dość szybko została rozwiązana) oraz prężnie działających w Zabrzu i w Zaborzu. Spotkanie założycielskie Jungwehry w Zaborzu miało miejsce
w niedzielę, 1 listopada 1914 r., o godz.
14 w cechowni Heinitz. Do wstępowania
młodzieży w szeregi ugrupowania zachęcali tam proboszcz parafii św. Franciszka
ks. Joseph Bennek i pastor z ewangelickiego kościoła Królowej Luizy Alfred
Krafft. Zebranie zakończyło się sukcesem
i w szeregach zaborskiej grupy zameldowało się ok. 500 młodych ludzi.
Zebranie organizacyjne grupy w Zabrzu
miało miejsce tydzień później, 8 listopa-
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da, i to z tym oddziałem wiąże się jeden
z najbardziej spektakularnych i zachowanych do dziś dnia śladów po latach I wojny światowej w Zabrzu, a mianowicie jej
sztandar. Wspomniane spotkanie rozpoczęło się o godz. 15 w sali kasyna huty
„Donnersmarck”. Uczestniczyli w nim
m.in. komitet założycielski i liczna grupa
młodzieży. Zebranie przebiegło w bardzo
podniosłym i patriotycznym tonie. Miały
miejsce przemówienia, śpiewy i toasty
za cesarza. Swoim wystąpieniem otworzył je Bruno Schwan, w tym czasie jedna
z czołowych postaci lokalnej sceny społeczno-politycznej, budowniczy gminny
i członek zarządu gminy, jeden z zastępców przebywającego wówczas na froncie burmistrza Alexandra Helda, a zarazem przyszły przewodniczący komitetu
grupy. Inny mówca, wikary z parafii św.
Anny, Kurt Mika, uzasadniał, że przyłączenie się do organizacji i poświęcenie jej
swego czasu wolnego będzie dowodem
na miłość do ojczyzny. Wszystko to przyniosło zamierzony skutek i do Jungwehry
w Zabrzu swój akces zgłosiła cała przybyła do kasyna młodzież, której liczbę oszacowano na 800 osób. Pierwsze ćwiczenia
grupy odbyły się tydzień po spotkaniu
organizacyjnym, 15 listopada.
Nieznana jest jeszcze pełna historia funkcjonowania Jungwehry w Zabrzu, a nawet
dokładna data jej rozformowania. Niemniej jednak przez pierwszy rok swego
istnienia formacja działała dość prężnie,
czego kulminacją było nadanie jej sztandaru, o którym mowa była już wyżej. M.in.
wiosną 1915 r. postanowiono o utworzeniu przy oddziale zespołu muzycznego.
Spotkanie organizacyjne, na które zaproszono wszystkich natchnionych duchem
patriotyzmu muzyków, bez względu na
wiek czy stopień biegłości w grze na instrumentach, odbyło się w poniedziałek,
7 czerwca, o godz. 20 w Schüller’s Hotel
(nieistniejący już dziś budynek na terenie
obecnego pl. Wolności, na zdjęciu w rubryce „Tak było, tak jest”).
Powstanie tej kapeli traktowano wówczas dość prestiżowo, chwaląc się, że
dzięki niej także i zabrzanie cieszyć się
będą muzyką paradną w trakcie różnych
uroczystości. Dyrygentem zespołu został Emil Opitz z Zaborza, dawny żołnierz
i muzyk. Pierwsze ćwiczenia zaplanowano na czwartek 10 czerwca, zaś pierwszy
marsz na przedzie batalionu na trening

do Sośnicy odbył się dwa dni później.
Kilka tygodni później nastąpiło częściowe umundurowanie oddziału, o którym
mowa była już u podstaw jego założenia.
24 lipca chłopcy otrzymali jednolite kurtki,
a ich propagandowa prezentacja w trakcie reprezentacyjnej musztry odbyła się
następnego dnia na specjalnym koncercie w kasynie huty „Donnersmarck”.
Pierwsze oficjalne wyjście w strojach odbyło się 1 sierpnia, gdy grupa udała się
na poświęcenie sztandaru bratniej organizacji w Rudzie.

Patronat feldmarszałka
Jednak najbardziej prestiżowym wydarzeniem w historii formacji było objęcie
jej protekcją przez samego feldmarszałka Paula von Hindenburga, o które zwrócono się do niego pod koniec
sierpnia 1915 r. Prócz zgody na patronat osobiście zezwolił on również na
umieszczenie na projektowanym już
wówczas sztandarze grupy swojego
rodzinnego herbu. Decyzja ta miała
być wielkim zaszczytem i powodem do
dumy dla członków organizacji, a na
pewno była nim dla szefów grupy ze
Schwanem na czele. Patronat feldmarszałka i decyzja o ufundowaniu sztandaru miały znaczenie propagandowe,
by jeszcze bardziej mobilizować chłopców znajdujących się w jej szeregach do
wzorowej służby oraz wierności ideom
organizacji. W tym czasie szacowano,
że do zabrzańskiej formacji należało ok.
500 członków, zaś wielu z jej szeregów
powołano już do służby wojskowej.
Uroczystość poświęcenia sztandaru zorganizowano 14 listopada 1915 r., niemal
w rocznicę postania grupy. O wadze imprezy świadczyć może zaangażowanie
włożone w jej organizację, a także ilość
artykułów i relacji, które pojawiły się na
jej temat w prasie. Śmiało można powiedzieć, że chyba żadnej innej lokalnej uroczystości tamtego okresu nie poświęcono
tyle miejsca w ówczesnych miejscowych
gazetach. Dla podniesienia splendoru
połączono ją z odsłonięciem pomnika
wojennego na pl. Dworcowym, stanowiącym specyficzny rodzaj publicznej zbiórki
pieniędzy cele wojenne (artykuł na ten
temat w NZS, marzec 2014). Fundatorem sztandaru był dyrektor Eugen Pollak,
zaś wykonała go Bonner Fahnenfabrik
w Bonn. Różnymi szczęśliwymi zrządzeniami losu zachowany do dziś w bardzo
dobrym stanie, stanowi on ozdobę kolekcji sztandarów Muzeum Miejskiego
w Zabrzu.
Aleksandra Korol-Chudy

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

Plac, którego jeszcze nie było
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one
kiedyś. Tym razem wybierzmy się na dzisiejszy plac Wolności.
Patrząc na obie fotografie trudno uwierzyć, że zostały wykonane w tym samym miejscu. Prowadząca w górę ulica widoczna po lewej stronie archiwalnego zdjęcia to ul. Dworcowa. Ta, z którą się przecina, to obecna ul. Wolności. Budynki widoczne na środku wyburzono w latach 1933-34. W ich miejscu
wytyczono Peter-Paul-Platz (obecny plac Wolności). Po latach w budynkach,
które jeszcze nie istnieją, powstanie m.in. restauracja McDonald’s. 
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

w czasie I wojny światowej istniała paramilitarna organizacja skupiająca chłopców

Widoczne na zdjęciu budynki zostały wyburzone w latach 1933–34

foto: Igor Cieślicki

lekcja historii

Po latach w miejscu wyburzonych domów stanęły nowe budynki
Nasze Zabrze Samorządowe 1/2015

27

sport

sport
Po jesiennej rundzie rozgrywek Górnik zajmuje szóste miejsce w tabeli

Dla poprawy formy i finansów
Wszystkim Mieszkańcom i Ich Rodzinom,
Pracownikom i Kontrahentom życzymy
zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Wszelkiej pomyślności oraz realizacji zamierzeń
w nadchodzącym Nowym 2015 Roku.
Rada Nadzorcza i Zarząd
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Na szóstym miejscu w tabeli zakończył Górnik jesienną rundę rozgrywek ekstraklasy. Zabrzanie tracą dziesięć punktów
do prowadzącej Legii Warszawa. W ramach przygotowań do
wiosennych spotkań piłkarzy czekają teraz m.in. zgrupowania
w Zakopanem i tureckiej Alanii.
Przygotowania do rundy wiosennej
zabrzanie rozpoczną 7 stycznia badaniami wydolnościowymi w katowickiej
Akademii Wychowania Fizycznego. Później zespół będzie trenował na miejscu,
by 10 stycznia wyjechać do Zakopanego. W ośrodku COS górnicy przebywać będą do 16 stycznia. Zgrupowanie
zagraniczne odbędzie się w dniach od
24 stycznia do 5 lutego w Alanii. Zabrzanie rozegrają w Turcji pięć sparingów.
Na początek zmierzą się z miejscowym
klubem I ligi tureckiej – Alanyaspor. Po

powrocie z Turcji, 8 lutego, Górnik zagra
jeszcze jeden mecz sparingowy. Rywalem będzie lider I ligi Termalica BrukBet Nieciecza.
Tymczasem 10 grudnia, uchwałą zarządu klubu, na stanowisko prokurenta
Górnika Zabrze powołany został Andrzej
Pawłowski, dotychczasowy doradca
prezydenta Zabrza ds. spółek komunalnych. Andrzej Pawłowski z zawodu jest
finansistą. W instytucjach finansowych
rynku kapitałowego pracuje od dwudziestu lat. Jest też kibicem Górnika.

Wśród piłkarzy wyróżniał się Mateusz Zachara

Jego zadaniem będzie przeprowadzenie procesu restrukturyzacji finansów
zabrzańskiego klubu. 
WG

foto: Górnik Zabrze

Dwa zwycięstwa szczypiornistów przed zimową przerwą w rozgrywkach

Mariusz Jurasik w jednej z akcji podczas meczu z Azotami Puławy

Mocny akcent na koniec rundy

Wygranymi w pucharze Polski z Gwardią Opole i w superlidze
z Azotami Puławy zakończyli tegoroczne rozgrywki szczypiorniści
Górnika Zabrze. Teraz przed zabrzanami świąteczny odpoczynek,
choć dla niektórych z piłkarzy runda jeszcze się nie skończyła.
Pucharowe spotkanie w Opolu nie dostarczyło kibicom zbyt wielu emocji, bowiem Górnik kontrolował mecz od początku do końca i pewnie wygrał 29:23.
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Najlepszymi strzelcami wśród naszych
graczy okazali się Michał Kubisztal (9)
i Mariusz Jurasik (7), ale nieźle też zaprezentował się dochodzący powoli do wła-

ściwej formy Aleksandr Tatarincew, który zdobył cztery gole. Kilka dni później
podopieczni trenera Patrika Liljestranda,
w ostatnim w tym roku meczu superligi,
podejmowali w Zabrzu Azoty Puławy.
Wobec zdecydowanej postawy zabrzan
i wyraźnej chęci pokazania się z jak najlepszej strony goście w tym spotkaniu
niewiele mieli do powiedzenia. Zabrzanie wygrali 36:31, a w roli prawdziwego
kata wystąpił Mariusz Jurasik, który zdobył aż piętnaście goli! To rekord w tym
sezonie. Nasz zawodnik w całej karierze
zdobył już ponad dwa tysiące bramek,
co udało się jeszcze tylko dwóm graczom w polskiej piłce ręcznej.
– Cieszę się, że pomogłem drużynie i że
ten mecz nam wyszedł. Ostatnie miesiące nie były dobre w moim wykonaniu, ale
od dwóch, trzech tygodni znów jestem
na właściwych torach – mówił po meczu
Mariusz Jurasik.
Nasi szczypiorniści zajmują w tabeli
trzecie miejsce. Teraz mogą odpocząć,
choć dla Pawła Niewrzawy, Roberta
Orzechowskiego i Patryka Kuchczyńskiego druga połowa grudnia i początek
stycznia okazały się jeszcze intensywnym okresem pracy. Zawodnicy zostali
bowiem powołani do kadry narodowej
przed styczniowymi mistrzostwami
świata w Katarze. Trzymamy kciuki za
udane występy! 
WG
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nie
odbywały
się do 1996
roku.
Potem
była przerwa,
ale ponownie
wystartowaliśmy
dziesięć
lat temu. Mamy
nadzieję, że z roku
na rok będziemy gościć coraz większą liczbę uczestników. W tym roku
udało nam się przeprowadzić zawody na bardzo dobrym sprzęcie Polskiego
Związku Gimnastycznego. Zastanawiamy
się też nad zmianą konwencji przyszłorocznego turnieju, bowiem czas chyba,
żeby wprowadzić coś nowego – mówi
Barbara Stanisławiszyn, prezes klubu
Iskra i jednocześnie prezes Polskiego
Związku Gimnastycznego.
Barbórka Cup to najbardziej znana na
Śląsku impreza gimnastyczna z udziałem najmłodszych zawodników tej trudnej dyscypliny. W skład wieloboju kobiet
wchodzą ćwiczenia wolne, na poręczach,
równoważni i skok, natomiast panowie
zmagają się na koniu z łękami, na kółkach, poręczach, drążku, w skoku i ćwiczeniach wolnych. 
WG

foto: UM Zabrze
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W skład reprezentacji naszego kraju weszli
m.in. zawodnicy zabrzańskiego klubu Iskra,
który od lat
cieszy się znakomitą renomą
na gimnastycznej
mapie Polski. Tutaj
swoją karierę zaczynały zawodniczki, które
później z sukcesami startowały w wielu imprezach rangi mistrzowskiej, m.in. w europejskich pucharach
i na igrzyskach olimpijskich. Najbardziej
znane to siostry Małgorzata i Joanna
Skowrońskie. Druga z nich podczas tegorocznych zawodów pełniła funkcję sędzi.
Na gimnastycznej arenie, oprócz zabrzan, zaprezentowali się gimnastycy
z Krakowa, Katowic, Szczecina, Radlina
i Chybia. W kategorii dziewcząt tryumfowała Walentyna Smołka (Pałac Młodzieży
Katowice), a chłopców – Filip Sasnal (AZS
AWF Kraków). W mikście najlepsza okazała się polsko-białoruska para Kacper
Garnczarek (Pałac Młodzieży Katowice)
i Valerija Tsekhmistrenka (RCOP Mińsk).
– Nasz turniej ma długą tradycję. Zaczęliśmy w 1983 roku i zawody regular-

n
zu
br
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Młodzi zawodnicy i zawodniczki z Białorusi, Rosji,
Ukrainy, Łotwy, Irlandii i Polski uczestniczyli
w tegorocznym międzynarodowym turnieju gimnastycznym Barbórka Cup.
Zawody odbyły się 6 i 7 grudnia w zabrzańskiej hali Pogoń. Przyciągnęły rzesze miłośników tej
dyscypliny sportu.

Pożegnanie z masztami

fot
o:
sta
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o

w

Na kółkach i poręczach

Ruszyła rozbiórka masztów oświetleniowych na stadionie Górnika

Nowe oświetlenie na Stadionie im. Ernesta Pohla działa bez
zarzutu. A to oznacza, że mogą zostać zdemontowane stojące przy narożnikach boiska dotychczasowe maszty oświetleniowe. Prace ruszyły w pierwszej połowie grudnia.
– Po wykonaniu pomiarów i prób oświetlenia w warunkach testowych oraz
w trakcie meczów, uznano, że nastał czas
na pożegnanie się ze starym systemem
oświetlenia opartym o tymczasowe maszty oświetleniowe – mówi Ludmiła Hernik
ze spółki Stadion w Zabrzu.
Tymczasowe maszty oświetleniowe
pojawiły się na stadionie przy ul. Roosevelta w grudniu 2011 r. Każdy z nich
składał się z czterech osobnych części.
Już na miejscu połączono je w całość,
przymocowano naświetlacze i osadzono na specjalnie przygotowanych do
tego zbrojonych fundamentach w narożnikach boiska. Od tego czasu maszty działały niezawodnie, oświetlając
murawę podczas każdego z meczów
rozgrywanych przy ul. Roosevelta.
– Może oprócz dwóch ostatnich – uśmiecha się Ludmiła Hernik, przypominając, że ultranowoczesne reflektory
zamontowane pod konstrukcją zadaszenia nowych trybun zadebiutowały 2
listopada podczas spotkania z Pogonią
Szczecin.
Rozbiórkę rozpoczęto od rozłączenia
instalacji wewnątrz konstrukcji słupów. – W każdym ze słupów znajdują
się po cztery rozdzielnice zasilającosterujące. One również zostaną odinstalowane. Następnie ekipa przystąpi
do demontażu układów zapłonowych
i ściągnięcia naświetlaczy. Dopiero
wtedy przyjdzie czas na demontaż konstrukcji. Kawałek po kawałku poszczególne części słupów będą przenoszone
na ziemię. Na samym końcu robotnicy
przystąpią do rozbiórki fundamentów –
tłumaczy Ludmiła Hernik.
Wkrótce stadion będzie mógł przejść
na nowy system zasilania. W grudniu
i styczniu na budowie pojawią się urządzenia, które będą odpowiedzialne za
utrzymanie ciągłości zasilania w sytuacji zaniku napięcia podstawowego. Chodzi o potężny agregat prądotwórczy o mocy 1,25 MVA oraz ważący
osiem ton zestaw UPS. 

GOR

Nowe reflektory oświetlające murawę

foto: stadion w zabrzu

Reprezentanci sześciu państw wystąpili w tegorocznej edycji turnieju Barbórka Cup

Stojące w narożnikach maszty oświetleniowe już wkrótce zostaną rozebrane
REKLAMA
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Poziomo: 1 – choinkowa ozdoba, 5 – niejedna śpiewana na pasterce, 8 – lektura
autorstwa Alberta Camusa, 9 – byłe miasto wojewódzkie nad Białą i Dunajcem,
10 – podstawowy składnik piwa, 11 –
pierwiastek chemiczny o symbolu Eu, 12
– wynalazca żarówki, i nie tylko, 14 – głaz
narzutowy, pozostałość po lodowcu, 16 –
zabrzański nosi nazwę Nowy, 19 – rzadkie
imię męskie, imieniny 11 marca, 21 – zły
duch, 22 – epos opowiadający o powrocie
Odyseusza do Itaki, 23 – przedstawiciel
subkultury w glanach, 24 – zagranie warte czerwonej kartki, 26 – imię Kamińskiego, znanego aktora, 28 – statek żaglowy,
29 – moralność, 30 – syberyjski las, 33 –
ekspert, 35 – sprawozdanie, 37 – dynia,
38 – parzone na różne schorzenia, 39 –
materiał dla rzeźbiarza, 40 – mundurowa
zieleń, 41 – działo, 42 – jasełka.
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Komu w drogę, temu czas”, nagrody otrzymują: Aleksandra Kałuża i Daniel Miszczyszyn – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, Andrzej Salwiczek – poczęstunek
w McDonald’s oraz Bartosz Kubista – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 stycznia.

Rozwiązania nr 1 (236)
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Konkurs polega na odgadnięciu gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 23 stycznia. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a
17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia nową siedzibę MOPR-u
przy ul. 3 Maja 16. Nagrody otrzymują: Karin
Lewkowicz – poczęstunek w restauracji Balaton oraz Grażyna Wacławczyk – poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła. Zwyciężczynie prosimy o kontakt z redakcją do 23 stycznia.

ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

Z 10 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autora pastorałki, którą cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 23 stycznia.

4

1. sąsiaduje z Zabrzem,
2. wziątka karciana,
3. kupisz je w Agacie
lub w Bodziu,
4. stoi przy garach,
5. jeden z symboli
Bożego Narodzenia,
6. wraz z orzeczeniem
tworzy zdanie,
7. spódniczka + żakiet,
8. pierwszy człowiek
w kosmosie.
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8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 23 stycznia.
5

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Centrum handlowe M1

Dla tyCh w śnieGach po wieK,
dla tych nA brzegach dwóCh rzek,
dla tYch za morzem spokoJnym jak ptak,
gada nAsz stół, kutia i karp.
Dla nich opłatek biElutki jak mróz,
dla nich nasz dom, kolęda i Noc.

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

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Daniel Kantorosiński – poczęstunek w McDonald’s, Paweł Janyga – poczęstunek w restauracji
Balaton, Roman Janusz i Bożena Kuchta – poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho oraz Artur Żak – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało:
Gwiazdka, autorką cytowanego wiersza jest Anna Achmatowa, a myśl Jamesa
Fenimore’a Coopera brzmi: „Celem demokracji jest powszechna przeciętność”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Pionowo: 1 – tam narodził się Chrystus, 2
– dodatek, premia, 3 – cztery tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie, 4 – zwierzę
hodowane na futro, 5 – obchodzi imieniny w święto Trzech Króli, 6 – jarzeniówka,
kinkiet lub naftowa, 7 – stażysta w sądzie,
13 – „Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak
zdrowie…”, 15 – coś z perkusji, 17 – sprzedawana na stacji benzynowej, 18 – sportowa zaprawa, 20 – dziewięciu muzyków,
21 – nimfa zamieniona w drzewo laurowe,
25 – bardzo ważna dla patrioty, 27 – msza
odprawiana w noc wigilijną, 30 – sproszkowany tytoń, 31 – bursztyn, 32 – jeden
z trzech muszkieterów A. Dumasa, 34 –
rzeka lub samochód naszych wschodnich
sąsiadów, 36 – pocztowa opłata lub portugalskie wino.

Kolęda rozsianych
po świecie

3

SPONSORZY NAGRÓD
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Heraklita
z Efezu, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 23 stycznia.
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Kultura
W Galerii Café Silesia zaprezentowano najnowsze wydawnictwo Muzeum Miejskiego

Prof. Roman Nowotarski podczas niedawnych obchodów 50-lecia pracy artystycznej

Liczy ponad 130 stron, na których znalazły się reprodukcje prac
z różnych okresów twórczości. Na początku grudnia w Galerii
Café Silesia zaprezentowany został album poświęcony Romanowi Nowotarskiemu, wybitnemu artyście, który od lat związany jest z Zabrzem.
Pomysł wydania albumu poświęconego
Romanowi Nowotarskiemu zrodził się,
gdy artysta świętował 50-lecie swojej
pracy. Efekt starań poznaliśmy 2 grudnia w Galerii Café Silesia. – Inicjatorką
powstania albumu była prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, a projekt został sfinansowany z funduszy przyznanych
przez Urząd Miejski. Pan profesor otrzymał
już wcześniej egzemplarz albumu, dzwonił
do nas i dziękował. Cieszymy się, że jest zadowolony z efektu – uśmiecha się Urszula
Wieczorek, dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
W powstanie albumu bardzo duży wkład
miał syn artysty Tadeusz. To on jest autorem biogramu, który znajduje się na
początku wydawnictwa. – Wszystko, co
związane jest z moim ojcem, znajduje się
w tym albumie – podkreśla Tadeusz Nowotarski.
W albumie znajdziemy też wypowiedzi
przyjaciół, a dodatkową atrakcją są do-

łączone płyty. – Pierwsza, Ryszarda Stecury, to film o profesorze, który nosi tytuł
„Spacer z artystą”. Druga, to efekt pasji
profesora do poezji. Płyta zawiera piosenki
jego autorstwa przy własnym akompaniamencie – wyjaśnia Urszula Wieczorek.
Obrazy, które znajdują się w albumie, to
przekrój całej twórczości artysty.
Roman Nowotarski ze względu na stan
zdrowia nie mógł pojawić się na promocji nowego albumu. Do galerii przyszli natomiast jego przyjaciele i bliscy.
– Romek kształtował mój charakter, mój
pogląd na sztukę, na życie w ogóle. Nasze
drogi skrzyżowały się na studiach – wspomina Roman Kalarus, przyjaciel i wieloletni asystent profesora Nowotarskiego. – Studenci go kochali, nazywaliśmy go
mistrzem. Nie było granicy między profesorem a studentami. On traktował nas po
ludzku, jak dorosłych ludzi – dodaje.
Na prezentacji albumu pojawił się prof.
Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk

Pięknych w Katowicach. – Nie da się wyrazić, jak ważną postacią dla Zabrza jest
profesor Nowotarski, wybitny twórca, nie
tylko malarz, związany przez lata z Piwnicą pod Baranami. Zakochany w Śląsku, co
niewątpliwie widać w jego obrazach. A on
przecież nie urodził się na Śląsku – zwraca
uwagę prof. Antoni Cygan.
– Roman Nowotarski jest jednym z najwybitniejszych artystów naszego regionu.
Intryguje szczególnym sposobem myślenia
i reagowania. Artysta nie epatuje przesadną ekspresją. Porywa raczej swoistą
wstrzemięźliwością, stymulując wyobraźnię widza najprostszym syntetycznym
obrazem – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Wzruszenia nie kryła żona artysty, która
w imieniu męża dziękowała wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania albumu. Album poświęcony twórczości
Romana Nowotarskiego można kupić
w obu siedzibach Muzeum Miejskiego
(ul. Powstańców Śląskich 3 oraz ul. 3
Maja 6. Szczegóły na stronie www.muzeum-miejskie-zabrze.pl. 

SOR

foto: Renata Strączyńska

foto: Jerzy Przybysz

Roman Nowotarski na kartach albumu

Okładka nowego wydawnictwa
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