
– Cieszę się, że nasze diecezje 
należą do jednej metropolii ka-
towickiej. Płaszczyzn współpracy 
będzie bardzo dużo – mówił po 
ogłoszeniu decyzji Ojca Świętego 
biskup Jan Kopiec. 

Nowy ordynariusz gliwicki urodził 
się w Zabrzu 18 grudnia 1947 r. 
Po maturze wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego Śląska 
Opolskiego w Nysie. Po otrzyma-
niu święceń kapłańskich w kwiet-
niu 1972 r. został wikariuszem 
w zabrzańskiej parafii św. Fran-
ciszka. Pełnił tam posługę przez 
dwa lata. Przez cztery kolejne był 
wikarym w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Rokitnicy.
– Wybór nowego ordynariusza 
jest ważnym wydarzeniem dla 
diecezji gliwickiej i naszego re-

gionu. Kościół pełni przecież 
nie tylko funkcje religijne, ale 
też współuczestniczy w życiu 
społecznym, wspólnie z samo-
rządem, instytucjami i organi-
zacjami społecznymi. Składam 
księdzu biskupowi gratulacje 
oraz życzenia zdrowia i wielu sił  
w pełnieniu odpowiedzialnej 
misji duszpasterskiej – mówi 
Małgorzata Mańka-Szulik, pre-
zydent Zabrza.
Biskup Jan Kopiec, oprócz po-
sługi duszpasterskiej, oddaje się 
również działalności naukowej.

W Instytucie Historii Kościoła 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego uzyskał na początku lat 
80. stopień doktora. W 1998 r. 
ukończył przewód habilitacyjny,  
a od 2003 r. jest profesorem 
nauk teologicznych. Na swoim 
koncie ma m.in. kilkaset artyku-
łów naukowych.
Nowy ordynariusz gliwicki świę-
cenia biskupie otrzymał w stycz-
niu 1993 r. Od tego czasu był 
biskupem pomocniczym diecezji 
opolskiej. Bp Jan Kopiec zasia-
da m.in. w Radzie Naukowej 

oraz Radzie ds. Kultury i Ochro-
ny Dziedzictwa Kulturowego 
Konferencji Episkopatu Polski. 
Jest delegatem KEP ds. Stowa-
rzyszenia Archiwistów Kościel-
nych. 
Uroczysty ingres nowego bisku-
pa do gliwickiej katedry św. Apo-
stołów Piotra i Pawła planowany 
jest na 28 stycznia. Wcześniej,  
w przypadającą 6 stycznia 19. 
rocznicę święceń biskupich, 
msza dziękczynna zostanie od-
prawiona o godz. 10.30 w opol-
skiej katedrze. (hm)
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BiSkup Jan kopiec z zaBrza nowyM 
ordynariuSzeM diecezJi gliwickieJ

do tej pory był biskupem pomocniczym diecezji opolskiej, teraz zastąpi 
odchodzącego na emeryturę biskupa Jana wieczorka. pochodzący 
z zabrza biskup Jan kopiec został nowym ordynariuszem diecezji 
gliwickiej. o nominacji zdecydował 29 grudnia papież Benedykt XVi. 

Nowy oręż w walce 
z pijanym kierowcami

zaBrzańScy policJanci wzBogacili Się 
o koleJne nowoczeSne alkoMaty

prograM „rodzina na 5+” rozpoczęty

Złóż wNiosek 
o kartę!

wielodzietne rodziny  
z zabrza mogą już korzy-
stać ze zniżek w ramach 
programu „rodzina na 
5+”. Formularze wnio-
sków o wydanie specjal-
nych kart dostępne są 
na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego.

Program „Rodzina na 5+” wszedł 
w życie z początkiem stycznia. 
Przypomnijmy, że jest on skie-
rowany do mieszkańców Zabrza 
wychowujących troje lub więcej 
dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat  
w przypadku, gdy dziecko się 
uczy. Z oferty mogą korzystać rów-
nież zabrzańskie rodziny zastęp-
cze oraz podopieczni działających  
w mieście całodobowych placó-
wek opiekuńczo-wychowaczych.
Na 50-procentowy rabat przy 
zakupie biletu można liczyć  
w Miejskim Zakładzie Kąpielo-
wym, Miejskim Ogrodzie Bota-
nicznym oraz Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Upust w tej 
samej wysokości na wstęp na 
własne imprezy oferują również 
Muzeum Miejskie, Dom Muzy-
ki i Tańca, Teatr Nowy, Miejski 

Ośrodek Kultury oraz Filharmo-
nia Zabrzańska.
– Na razie ze zniżek można ko-
rzystać w jednostkach miejskich, 
ale mamy nadzieję, że program 
będzie się rozrastać – mówi cze-
sława winecka, naczelnik Wy-
działu Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Urzędu Miejskiego  
w Zabrzu.

Do korzystania ze zniżek upraw-
nia specjalna karta. Z wnioskiem 
o jej wydanie należy się zwrócić 
do Wydziału Ochrony Zdrowia  
i Pomocy Społecznej. Odpowiedni 
formularz można otrzymać w urzę-
dzie lub znaleźć na stronie inter-
netowej www.um.zabrze.pl. Karta 
będzie imienna i ważna wyłącznie 
z dokumentem tożsamości.  (hm)

Zabrzanin 
na czele 
diecezji

Biskup Jan wieczorek 
był pierwszym ordynariu-
szem utworzonej  
w marcu 1992 r.  
diecezji gliwickiej

Biskup Jan kopiec podczas uroczysto-
ści dożynkowych na opolszczyźnie

Mają podwójną funkcję  
i będą kolejnym skutecz-
nym narzędziem elimi-
nującym z naszych dróg 
pijanych kierowców. za-
brzański samorząd prze-
kazał policjantom siedem 
nowoczesnych alkoma-
tów.

Nowe urządzenia w przed-
dzień Sylwestra wręczyli 
szefowi zabrzańskiej 
policji wiceprezydent 
miasta krzysztof 
lewandowski oraz 
pełnomocnik prezy-
denta ds. rozwiązy-
wania problemów al-
koholowych Jan Szulik.
– Nietrzeźwy kierowca na 
drodze to potencjalny zabój-
ca, który jest nieprzewidywalny 
w swoich działaniach. Wypadki 
powodowane przez pijanych kie-
rowców bardzo często kończą 
się tragicznie. Te urządzenia 
będą służyć do eliminowania nie-
trzeźwych z ruchu, zanim dojdzie 
do tragedii – mówi podinspektor 
roman rabsztyn, komendant 
miejski policji w Zabrzu. Siedem 
alkomatów kosztowało 13 tys. zł. 

Urząd Miejski kupił je w efekcie 
porozumienia z komendantem 
wojewódzkim policji. Urządzenia 
znalazły się już na wyposażeniu 
radiowozów drogówki.
– Są bardzo uniwersalne – pod-
kreśla nadkomisarz Marek to-
masik, naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Zabrzu. – Mają dwie 
funkcje. Mogą wykonywać po-

miar pasywny i aktyw-
ny. Pierwszy z nich 

pozawala na 
stwierdzenie 
obecności 
a l k o h o l u 

w wydychanym powietrzu, drugi 
umożliwia już określenie jego po-
ziomu – tłumaczy policjant. 
To już kolejna partia alkomatów 
przekazanych zabrzańskiej policji 
przez samorząd. Dzięki poprzed-
nim ilość kontroli trzeźwości na 
miejskich drogach zwiększyła się 
trzykrotnie. Teraz będzie ich jesz-
cze więcej.
– To jeden z przykładów tego, że 
współpraca między zabrzańską 
policją a lokalnym samorządem 
może dawać bardzo konkretne  
i pozytywne efekty – podsumo-
wuje wiceprezydent krzysztof le-
wandowski. (hm)

podinspektor roman rabsztyn  
odbiera alkomaty z rąk wiceprezy-
denta krzysztofa lewandowskiego

Wioletta i Krzysztof Blacheto-
wie wychowują trójkę pociech: 
10-letnią Magdę, 8-letnią Nata-
lię i 3-letniego Łukasza. – Naj-
przyjemniej jest spędzać czas 
razem, a nie da się ukryć, że wyj-
ście w pięć osób do teatru czy 
na basen oznacza spory wydatek 

– mówią zgodnie. Już w styczniu 
to się zmieni. W Zabrzu rusza bo-
wiem program „Rodzina na 5+”. 
Wprowadza on szereg zniżek dla 
rodzin wielodzietnych. Na 50-pro-
centowy rabat przy zakupie biletu 
będzie można liczyć w Miejskim 
Zakładzie Kąpielowym, Miejskim 
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Dobre wieści dla rodziców wychowujących trójkę lub więcej dzieci. Od stycznia będą 
mogli korzystać ze zniżek przy korzystaniu z ofert miejskich instytucji kultury i obiektów 
sportowych. Programem „Rodzina na 5+” może zostać objętych nawet sześć tysięcy 
mieszkańców Zabrza.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego 
Nowego Roku życzy

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze

Zakładzie Kąpielowym, Miejskim 

Małgorzata Mańka-Szulik

Ogrodzie Botanicznym oraz Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Upust w tej samej wysokości na 
wstęp na własne imprezy zaofe-
rują również Muzeum Miejskie, 
Dom Muzyki i Tańca, Teatr Nowy, 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Fil-
harmonia Zabrzańska.
– Na razie z 50-procentowych 
zniżek będzie można korzystać 
w jednostkach miejskich, ale 
mamy nadzieję, że program bę-
dzie się rozrastać. Zapraszamy 
do współpracy inne instytucje 
oraz przedsiębiorców, którzy 
mogą proponować własne ulgi 
dla rodzin – mówi Czesława 
Winecka, naczelnik Wydziału 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w Za-
brzu.
Z udogodnień w ramach progra-
mu będą mogli korzystać tylko 
mieszkańcy Zabrza. – Szacuje-
my, że uprawnionych osób jest 
około sześciu tysięcy – mówi 
naczelnik Czesława Winecka. 

Do korzystania ze zniżek bę-
dzie uprawniać specjalna kar-
ta. Z wnioskiem o jej wydanie 
należy się zwrócić do Wydziału 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej. Odpowiedni formularz 
można otrzymać w urzędzie lub 
znaleźć na stronie internetowej  
www.um.zabrze.pl. Karta będzie 

imienna i ważna wyłącznie z do-
kumentem tożsamości. Placów-
ki, w których można korzystać 
z rabatu, zostaną oznaczone na-
klejką umieszczoną w witrynach 
i przy kasach. 
- Super, że ktoś pomyślał o rodzi-
nach wielodzietnych. Do tej pory 
nie zawsze mogliśmy sobie po-

zwolić na wyjście gdzieś w piąt-
kę. W Zabrzu sporo się dzieje 
i teraz na pewno będziemy mogli 
częściej wybrać coś z tej ofer-
ty. Fajnie, że zniżki będą też na 
korzystanie z basenu, bo dzie-
ciaki bardzo lubią tam chodzić 
– podkreślają państwo Wioletta 
i Krzysztof Blachetowie. (hm)

Zachęcam do korzystania z programu
Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza
Jako matka czworga dzieci doskonale wiem, ile radości daje posia-
danie tak licznej rodziny i jednocześnie zdaję sobie sprawę, z iloma 
wyzwaniami przychodzi się zmierzyć w codziennym życiu. Przyjmu-
jąc program „Rodzina na 5+”, chcemy pomóc rodzicom, którzy wy-
chowują liczną gromadkę swoich pociech. Zależy nam, by wspól-
ne wyjście do teatru czy na koncert nie wiązało się ze znaczącym 
uszczerbkiem w domowym budżecie, a zabrzańskie wielodzietne 
rodziny mogły w pełni korzystać z atrakcji oferowanych w naszym 
mieście. Mam nadzieję, że do programu „Rodzina na 5+” będą 
się włączać kolejne zabrzańskie firmy i instytucje, a z oferowanych 
zniżek skorzysta jak najwięcej osób.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

•  rodziny mieszkające w Zabrzu, składające się z rodziców (rodzica) 
mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. 
lub 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje

• rodziny zastępcze mieszkające w Zabrzu
•  podopieczni całodobowych placówek opiekuńczo-wychowa-

czych działających w Zabrzu

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Program 
na piątkę z plusem

Od stycznia zabrzańskie 
rodziny wielodzietne będą 

mogły korzystać z szeregu zniżek

Świetnie, 
że ktoś pomy-
ślał o rodzinach 
wielodzietnych 
– mówią Wio-
letta i Krzysztof 
Blachetowie, 
rodzice 10-let-
niej Magdy, 
8-letniej Natalii 
i 3-letniego 
Łukaszka

reklama

pisaliśmy o tym 20 grudnia 2011


