Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

Wydanie bezpłatne

Kwiecień 2019, nr 4 (288)

h
c
y
ł
o
s
We !
t
ą
i
w
Ś

WOKÓŁ NAS
W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ SPOTKALI SIĘ ORGANIZATORZY METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Rodziny metropolii świętują po raz dwunasty

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i biskup Marek Szkudło

Spotkanie w gmachu Biblioteki Śląskiej

„Rodzina – wspólnota pokoju” to hasło towarzyszące tegorocznej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. Przygotowania do dwunastej już odsłony przedsięwzięcia były tematem
spotkania zorganizowanego 25 marca w Bibliotece Śląskiej.
– Obchody Metropolitalnego Święta Rodziny i popularyzacja związanych z nim
idei na trwałe wpisały się już w krajobraz
wydarzeń społeczno-kulturalnych naszej
aglomeracji – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, która przed
laty zainicjowała przedsięwzięcie wraz ze
śp. senator Krystyną Bochenek. – Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tegorocznej edycji wydarzenia. Jak
zawsze wspólnymi siłami pragniemy zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do próby szerszego spojrzenia na rodzinę, która

IDEA ZRODZIŁA SIĘ W RZYMIE
Idea Metropolitalnego Święta
Rodziny zrodziła się w 2007 r.
podczas śląskiej pielgrzymki
samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym arcybiskupem
Damianem Zimoniem do Rzymu
w 750-lecie śmierci św. Jacka,
patrona Śląska. Inicjatorkami
przedsięwzięcia były prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
i śp. Krystyna Bochenek. Dzięki
współpracy śląskich miast, organizacji oraz stowarzyszeń święto
rozwija się i trwa do dziś.

jest nie tylko podstawową komórką społeczną, ale również środowiskiem kształtującym rozwój człowieka. Stąd rodzina
pozostaje też pierwszą i niezastąpioną wychowawczynią do życia w pokoju – dodaje.
– Bardzo się cieszę, że kolejny raz spotykamy się w tym gronie i że grono to
z roku na rok coraz bardziej się rozrasta. W jedności naszego wspólnego działania ma się ukazać
piękno i siła rodziny – podkreśla
bp Marek Szkudło, katowicki biskup pomocniczy. – Pierwszym
miejscem, w którym się wychowuje
człowieka, jest niewątpliwie rodzina. Niech nasze wspólne
działanie zaowocuje pokojem i w naszych rodzinach,
i w naszych miastach, regionie, kraju i na świecie
– dodaje.
Tegoroczne świętowanie
zostanie zainaugurowane 18 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Następnego dnia w południe,
w katowickiej katedrze, będzie miało miejsce liturgiczne
świętowanie jubileuszy małżeńskich. W programie Metropolitalnego Święta Rodziny tradycyjnie nie zabraknie

koncertów, festynów, konferencji, wykładów, imprez sportowo-rekreacyjnych
czy też spektakli. Ważnym wydarzeniem
będzie też z pewnością zaplanowana na 26 maja pielgrzymka mężczyzn
i młodzieńców do sanktuarium Matki
Bożej Piekarskiej gromadząca od kilkudziesięciu lat wielotysięczny tłum
pątników. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej
www.swieto-rodziny.pl. 
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WOKÓŁ NAS
DZIESIĘĆ LAT TEMU POŻEGNALIŚMY PROF. ZBIGNIEWA RELIGĘ
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s. 38

Profesor Zbigniew Religa ze statuetką dla najwybitniejszego zabrzanina

Dziękujemy,
Panie Profesorze!

Prezentacja albumu „Medyczne Zabrze” (piszemy o tym szerzej na stronach 6–7) wpisała się w obchody dziesiątej rocznicy
śmierci prof. Zbigniewa Religi. Przedstawiciele naszego miasta uczestniczyli również w uroczystościach zorganizowanych
na warszawskich Powązkach oraz w otwarciu przygotowanej
w Senacie wystawy poświęconej wybitnemu kardiochirurgowi.
– Profesor Zbigniew Religa, zabrzanin
z wyboru, w ostatnich dniach życia powiedział, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza rodzinie i Zabrzu. To człowiek,
który miał serce otwarte dla każdego
– wspomina prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Profesor Zbigniew Religa jest ciągle
żywy w naszej pamięci – mówi dr Jan
Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
– Panie profesorze! Mieliśmy szczęście,
że spotkaliśmy pana na swojej drodze.
Byłeś wielkim człowiekiem i wspaniałym
szefem. Dziękujemy – dodaje.
Dr Grzegorz Religa, syn profesora,
zwraca uwagę, że jego ojciec był nie
tylko kardiochirurgiem, ale również
nauczycielem. – Wiedzę i doświadcze-
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nie, które zdobył w trakcie swojej pracy,
z prawdziwą przyjemnością przekazywał młodszym. I zawsze się cieszył, kiedy
ci młodsi osiągali sukcesy. Nawet, jeśli
one były większe niż jego – podkreśla dr
Grzegorz Religa.
Rodzina profesora, jego współpracownicy, przyjaciele, przedstawiciele zabrzańskiego samorządu oraz Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii spotkali się
8 marca przy grobie wybitnego lekarza na warszawskich Powązkach. Na
cmentarzu pojawili się również uczniowie szkoły imienia prof. Zbigniewa Religi w jego rodzinnych Miedniewicach.
– Profesor Religa na pewno jest ojcem
polskiej kardiochirurgii. Co do tego nie
mam żadnych wątpliwości – mówi prof.
Andrzej Bochenek, jeden z uczniów

Fot. arch. NZS

Rodziny metropolii świętują
po raz dwunasty

Fot. Igor Smirnow / KPRP

WOKÓŁ NAS

W gmachu Senatu otwarta została w marcu wystawa poświęcona prof. Zbigniewowi Relidze

Dyrektor FRK Jan Sarna i dyrektor Biura
Prezydenta
Miasta Jan Pawluch przy grobie prof.
Zbigniewa Religi

Fot. arch. szkoły

prof. Zbigniewa Religi. – Nie
byłoby polskiej kardiochirurgii bez profesora Zbigniewa
Religi. Nie tylko dlatego, że zapoczątkował program transplantacji serca. Przede wszystkim wprowadził program
normalnych zabiegów kardiochirurgicznych – dodaje.
– To był wielki kardiochirurg i wizjoner. To był facet
o nieprawdopodobnej charyzmie. On się nie bał niczego. On szedł odważnie do
przodu i realizował swoje
cele – wspomina prof. Lech
Poloński ze Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Rocznicę śmierci wybitnego kardiochirurga uczciły również dzieci ze szkoły jego imienia w Miedniewicach

W intencji prof. Zbigniewa Religi odprawiona została również msza w kaplicy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. – Na nagrobku profesora
Zbigniewa Religi wyryte zostało motto
„Żeby innych zapalić, trzeba samemu
płonąć”. Ta misja jest wciąż w Zabrzu
realizowana – podkreśla prof. Marian
Zembala, dyrektor SCCS. – Zabrze to
miasto silnej medycyny. Dotyczy to jej
różnych dziedzin. Zarówno kardiologii
i kardiochirurgii, jak pediatrii, ortopedii
czy ginekologii. W ten sposób służymy
mieszkańcom – dodaje.
Z okazji 10. rocznicy śmierci prof. Zbigniewa Religi w gmachu Senatu otwarta została w marcu wystawa „Mistrz
Religa. Człowiek, lekarz, polityk”.
Przygotowała ją Główna Biblioteka Lekarska. Na ekspozycji zaprezentowano eksponaty i 20 plansz, na których
wykorzystano m.in.
Fot. TVZ
materiały archiwalne
udostępnione przez
rodzinę prof. Zbigniewa Religi. Pokazują
one jego życie od dzieciństwa i młodości,
działalność jako lekarza m.in. w Klinice Kardiochirurgii Instytutu
Kardiologii w Warszawie, szefa Katedry
i Kliniki Kardiochirurgii
Wojewódzkiego
Ośrodka
Kardiologii
w Zabrzu, naukowca
i wykładowcy. Przypominają pierwszy udany
przeszczep serca, dokonany przez jego zespół 5 listopada 1985 r.,
powołanie do życia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych
metod leczenia chorób serca. Wystawa
przybliża również sylwetkę prof. Zbigniewa Religi jako senatora i polityka,
m.in. kawalera Orderu Orła Białego.
– Aby kogoś zapalić, trzeba samemu płonąć. Te słowa doskonale charakteryzują
profesora Zbigniewa Religę, bo był on
człowiekiem pochłoniętym pasją, robił
wszystko, żeby ratować życie ludzkie –
mówił podczas otwarcia wystawy marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
– Profesor Zbigniew Religa był osobą
zupełnie niezwykłą, postacią absolutnie
nietuzinkową. Był rzeczywiście jak ogień,
po prostu płonął. To, czym się zajmował,
było jego absolutną pasją – podkreślał
prezydent RP Andrzej Duda. 
GOR
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WOKÓŁ NAS
W MARCU ZAPREZENTOWANY ZOSTAŁ WYJĄTKOWY ALBUM „MEDYCZNE ZABRZE”

Promocja albumu odbyła się 7 marca w hotelu Diament

Docent Michał Zembala z SCCS

Pokazuje zabrzańską medycynę przez pryzmat tworzących
ją ludzi oraz ich osiągnięcia. Przybliża jej historię, współczesne oblicze oraz rozwój, który jest impulsem dla innych
sfer życia. W marcu w hotelu Diament zaprezentowany
został album „Medyczne Zabrze”. To kolejna publikacja
z serii, która wcześniej poświęcona była sportowemu i artystycznemu obliczu miasta.
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– Możemy być dumni z naszego zespołu, z wybitnej klasy specjalistów – mówi
docent Michał Zembala z SCCS. – Ale
lekarze to jedno. Nie możemy zapominać
o pielęgniarkach i pozostałym personelu.
To ludzie są największym skarbem Śląskiego Centrum Chorób Serca – dodaje.
W Zabrzu wspaniali lekarze mogą liczyć na wsparcie ze strony inżynierów.
To tutaj działa Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi,
Instytut Techniki i Aparatury Medycz-

Prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
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Fot. UM Zabrze
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– Nie bez przyczyny mówi się, że Zabrze
to miasto medycyny. Nie byłoby polskiej
medycyny w obecnym kształcie bez jej
silnej, śląskiej gałęzi. Nie byłoby śląskiej
medycyny bez Zabrza – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Album „Medyczne Zabrze” prezentuje dokonania wybitnych specjalistów,
z których jesteśmy dumni – dodaje.
Przypomnijmy, że to w Zabrzu swój
dorobek zbudowali dwaj późniejsi
ministrowie zdrowia – profesorowie
Zbigniew Religa i Marian Zembala.
Pozycję Zabrza umacnia wciąż modernizowany Szpital Miejski, z Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, które
zyskało już renomę w skali ponadregionalnej. Rekordowy pod względem
liczby wykonanych przeszczepów serca i płuc był 2018 rok dla działającego
w Zabrzu Śląskiego Centrum Chorób
Serca. Transplantacji wykonano łącznie aż 103. Tym samym nasz ośrodek
znalazł się w elitarnym gronie sześciu
szpitali na świecie, które przeszczepiają ponad 75 serc rocznie.
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Fot. Paweł JaNic Janicki

Fot. Paweł JaNic Janicki
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WOKÓŁ NAS

Fot. Igor Cieślicki

nej ITAM czy utworzony przez Politechnikę Śląską pierwszy w Polsce Wydział
Inżynierii Biomedycznej. Innowacyjne
metody leczenia opracowywane są
w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, a wykorzystywane w medycynie materiały powstają
w Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

amputacja nogi w okolicy biodra. To
był pierwszy taki zabieg w Europie
i drugi na świecie.

Dr Zygfryd Wawrzynek, pionier
ultrasonografii w Polsce

Fot. Igor Cieślicki

– Bardzo się cieszę z faktu, że inżynier
odgrywa coraz większą rolę na gruncie
rozwoju nowych technologii w leczeniu.
Powiem może nawet nieskromnie, że ja
już sobie nie wyobrażam tego, że miałyby powstawać nowe metody leczenia,
gdzie inżynier nie mógłby pochwalić się
również swoimi osiągnięciami – zwraca
uwagę prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

ludzi, którzy chcieli coś zrobić, którzy
przyjechali z różnych terenów Polski,
sprawiło, że to się powoli budowało
w oparciu właśnie o Zabrze, a później
Katowice – mówi prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM. – Zdrowa rywalizacja w nauce, w dydaktyce spowodowała, że ten
uniwersytet rozrósł się, stając się jednym z większych i lepszych w Polsce
– dodaje.
Na kartach albumu nie mogło zabraknąć śp. prof. Bożeny Hager-Małeckiej, śp. prof. Stanisława Szyszko
czy Zygfryda Wawrzynka, jednego
z nestorów zabrzańskiej medycyny
i pioniera ultrasonografii w Polsce.
Sam lekarz za swoje największe
osiągnięcie uznaje przeprowadzoną
w 1967 r. rekanalizację tętnicy. Wykonał ją u mężczyzny, któremu groziła

Prof. Tomasz Szczepański, hematolog

Fot. Paweł JaNic Janicki

Prof. Jerzy Sikora z Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka

W Zabrzu swoją kolebkę miał powołany do życia w 1948 r. obecny Śląski
Uniwersytet Medyczny. – W tamtych
latach istniała olbrzymia potrzeba, by
powstało coś takiego. Nagromadzenie

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Paweł JaNic Janicki

Dr Andrzej Tyczyński, dr Stanisław Pająk, dr Marek Hawranek ze Szpitala Miejskiego oraz
prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM

– Najlepsze było to, jak pacjent zaczął
chodzić, a nawet biegać po moim gabinecie – wspomina z uśmiechem dr Zygfryd Wawrzynek.
– W 1949 roku przyjechałem do Zabrza,
będąc synem studenta medycyny, potem
lekarza i dyrektora szpitala przy 3 Maja. Teraz sam prowadzę oddział chirurgii. Z medycyną w Zabrzu jestem więc związany od
dziesięcioleci – uśmiecha się dr Andrzej
Tyczyński, ordynator chirurgii w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. – Jestem dumny
z tego, że przyszło mi tutaj pracować pod
okiem wybitnych profesorów – dodaje.
Album „Medyczne Zabrze” można kupić w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
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WOKÓŁ NAS
TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ OCZEKIWANYCH PRZEZ KIEROWCÓW INWESTYCJI DROGOWYCH W MIEŚCIE

Ruszył remont ulicy Piłsudskiego

Fot. Igor Cieślicki

Na tę wiadomość kierowcy
czekali od dawna. W marcu
rozpoczął się remont ul. Piłsudskiego. Nierówną kostkę
brukową zastąpi gładki asfalt.
Przebudowane zostaną skrzyżowania z kolejnymi przecznicami, a pod ziemią pojawi się
nowa sieć kanalizacyjna. Prace
potrwają do września. Do tego
czasu kierowcy muszą się liczyć
z utrudnieniami.

TAKIE SĄ LICZBY:

Prezes firmy PBD DROGOPOL-ZW
Andrzej Zygmunt i dyrektor MZDiII
w Zabrzu Danuta Bochyńska-Podloch

Przebudowę ul. Piłsudskiego podzielono
na trzy etapy. Pierwszy, który właśnie ruszył, objął odcinek drogi od ul. Roosevelta
do wiaduktu kolejowego. Istniejąca tu do
tej pory nierówna nawierzchnia z kostki
brukowej zostanie zastąpiona asfaltem.
Przebudowane będą skrzyżowania z ulicami Chłopską, Webera, Zieleniewskiego,
Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego.
Przebudowany i rozbudowany zostanie
kolektor kanalizacji deszczowej. Koszt
robót, które mają potrwać do września
tego roku, to 8,2 mln zł.
– Chcielibyśmy zakończyć zasadnicze roboty pod koniec sierpnia, by nie był utrudniony dojazd do szkół po rozpoczęciu roku
szkolnego – mówi Michał Staszewski, wiceprezes prowadzącej roboty firmy PBD
DROGOPOL-ZW.
Od 11 marca w rejonie ul. Piłsudskiego czasowo zmieniona jest organiza-

8

cja ruchu. Kierowcy muszą zachować
szczególną ostrożność i zwracać uwagę
na znaki. Dwukierunkowy ruch w ciągu
ul. Piłsudskiego obowiązuje obecnie
wyłącznie na odcinku od ul. Wolności
do ul. Pokoju. Na pozostałym odcinku
ul. Piłsudskiego, czyli od skrzyżowania
z ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul.
Pokoju, wprowadzony został ruch jednokierunkowy. Z tego względu zmianie
uległa również trasa kursowania autobusów linii nr 720.
– Remont ulicy Piłsudskiego to duże przedsięwzięcie, którego celem jest usprawnienie komunikacji w naszym mieście.
To inwestycja, na którą czekali wszyscy
mieszkańcy. Modernizacja ulicy wpłynie
na komfort poruszania się po naszym
mieście – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.

806 m

to długość remontowanego
odcinka ul. Piłsudskiego

6736 m2

obejmie wymiana nawierzchni

1275 m

to długość objętej robotami
sieci kanalizacyjnej

8,2 mln zł
to koszt prac

W drugim etapie remontu drogi przebudowane zostanie skrzyżowanie ul.
Piłsudskiego z ul. Roosevelta. Powstanie tutaj rondo. Trzeci etap robót obejmuje przedłużenie ul. Piłsudskiego do
ul. Szkubacza. 
GOR

Na czas robót ul. Piłsudskiego stała się jednokierunkowa
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Prace ruszyły 11 marca

WOKÓŁ NAS
KOLEJNA PLACÓWKA OŚWIATOWA PRZESZŁA KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ

Przygotowany przez najmłodszych program artystyczny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 to kolejna zabrzańska
placówka oświatowa objęta kompleksową termomodernizacją. W marcu nowe oblicze budynku zostało zaprezentowane
w pełnej krasie. Odnowienie budynku to jeden z elementów
gigantycznego projektu rewitalizacji Zandki.
TAKIE SĄ LICZBY:

60 mln

to wartość projektów,
które zostaną zrealizowane
na terenie Zandki

– Bardzo się cieszę i gratuluję całej społeczności szkolnej tej odnowionej placówki. To
bardzo ważne, by mali zabrzanie wychowywali się i uczyli w dobrych warunkach i przyjaznej atmosferze – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W głównym budynku szkoły m.in. docieplony został strop i wymieniono dachówki. Zamontowane zostały nowe okna
i drzwi zewnętrzne. Przebudowa objęła
instalację centralnego ogrzewania, gazową, wodno-kanalizacyjną, wentylację
kuchni i jadalni oraz kotłownię. Kompleksowy remont wykonany został również
w budynku sali gimnastycznej.
– Dzięki temu gigantycznemu przedsięwzięciu
możemy się chwalić piękną szkołą, która jest
wizytówką tej dzielnicy – podkreśla Monika
Fereniec, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16, który mieści się w budynku liczącym już... 118 lat. – Nasi uczniowie

mogą teraz uczyć się w odnowionej, przyjaznej szkole. Termomodernizacja oznacza również dla szkoły spore oszczędności w kosztach
utrzymania budynku – dodaje.
Zakończona właśnie inwestycja pochłonęła ponad 3,3 mln zł. Na realizowany
w Zabrzu od dziesięciu lat program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej miasto przeznaczyło już
łącznie ponad 80 mln zł. Swoje oblicze
zmieniło dzięki temu już ponad 40 szkół
i przedszkoli.
Termomodernizacja
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 16 wpisuje się

również w zakrojony na szeroką skalę
program rewitalizacji Zandki. Wartość
projektów, które w najbliższych latach zostaną zrealizowane na terenie dzielnicy,
przekracza 60 mln zł. W budynku dawnej
gazowni przy ul. Stalmacha 7 powstaje
obecnie Centrum Usług Społecznych.
Będą tam prowadzone m.in. działania
z zakresu wspierania rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych. Uruchomione zostaną: klub integracyjny, świetlica
dziennego wsparcia, program aktywności lokalnej czy też punkt porad prawnych. Planowane są szkolenia dla bezrobotnych. Znaczne ograniczenie niezwykle
szkodliwej niskiej emisji będzie możliwe
dzięki podłączeniu kolejnych budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
GOR

UNIKATOWA
ARCHITEKTURA
Zandka to jeden z najbardziej
urokliwych zakątków Zabrza. Jako
osobna dzielnica wydzielona została dopiero w 2013 r., ale jej historia
jej o wiele dłuższa.
Budowa osiedla mieszkaniowego
dla urzędników i robotników Huty
Donnersmarcka ruszyła w rejonie
dzisiejszych ulic Stalmacha, Krakusa, Bytomskiej, Siedleckiego,
Cmentarnej i Bonczyka w 1903 r.
Ostatnie domy wybudowano tu na
początku lat 20. XX wieku. Zandka
należy do najciekawszych zespołów domów robotniczych zbudowanych na początku XX wieku na
Górnym Śląsku. Do dziś zachwyca
swoją architekturą, która czyni z tej
części Zabrza miejsce chętnie odwiedzane przez turystów.

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Odnowiona szkoła wizytówką Zandki

Po remoncie budynek szkoły prezentuje się bardzo efektownie
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Komisja Budżetu i Inwestycji
9.04 godz. 16.00 – analiza wykonania budżetu miasta Zabrze za rok
2018.
11.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Ekologii
10.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.04 godz. 18.00 – edukacja ekologiczna dla dzieci i dorosłych.
Komisja Gospodarki Komunalnej
9.04 godz. 18.00 – planowane remonty w budynkach komunalnych.
11.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
10.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.04 godz. 14.00 – zapomniane
miejsca pamięci jako elementy tożsamości miasta: cmentarz żydowski,
cmentarz ewangelicki, ruiny spichlerza, kaplica ewangelicka, stara
kapliczka. Komisja wyjazdowa.
Komisja Oświaty
10.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
29.04 godz. 16.00 – szkolnictwo
zawodowe – organizacja szkolnictwa
zawodowego w kontekście potrzeb
rynku zabrzańskiego. Identyfikacja
i prognoza potrzeb zawodowych na
rynku pracy.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
8.04 godz. 18.00 – plan zagospodarowania „kwartału kupieckiego”
między placem Dworcowym, ul.
Dworcową a ul. Wolności.
11.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
8.04 godz. 15.00 – informacja
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Zabrzu o stanie
bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Zabrza.
10.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
10.04 godz. 14.30 – rozpatrywanie
sprawozdania finansowego miasta
za rok 2018. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2018.
Sprawy organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
8.04 godz. 16.30 – wizytacja dwóch
losowo wybranych klubów. Komisja
wyjazdowa.
10.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
9.04 godz. 14.00 – spotkanie Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej z Komisją Zdrowia Publicznego Śląskiej Izby
Lekarskiej. Wspólne działanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.
11.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
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ZA NAMI MARCOWA SESJA RADY MIASTA

Pod znakiem zmian w oświacie

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Sienkiewicza

Uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe
i konserwatorskie w obiektach zabytkowych, które nie stanowią wyłącznej własności miasta, przyjęli radni podczas marcowej sesji Rady Miasta. W związku z likwidacją gimnazjów,
zdecydowali również o formalnym rozwiązaniu kilku funkcjonujących w mieście zespołów szkół ogólnokształcących.
Zgodnie z przyjętymi uchwałami od września nie będą już funkcjonować ZSO przy
ul. Wolności, ZSO nr 11 przy ul. Sienkiewicza, ZSO nr 12 przy ul. Andersa oraz
ZSO nr 14 przy ul. Korczoka. W placówkach tych działać będą bowiem tylko licea
ogólnokształcące. W związku ze zmianą
przepisów w zakresie nazewnictwa placówek oświatowych, radni zdecydowali
również o przekształceniu nazw kilkunastu szkół i przedszkoli w mieście.
Dzięki przyznanym przez miasto dotacjom
przeprowadzone będą m.in. remonty zabytkowych budynków mieszkalnych przy ul.
Stalmacha 18–18a, Krakusa 2, Chełmońskiego 6, Henryka Pobożnego 34 i 34a i Nowowiejskiego 33.
Radni przyjęli również uchwałę w sprawie
podziału środków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wybrali także swoich
przedstawicieli do komisji ds. przyznawania nagród miasta za wysokie wyniki
sportowe osiągane w tym roku. Zostali
nimi Łucja Chrzęstek-Bar, Sebastian Markisch oraz Łukasz Olejniczak.
Podczas sesji prezentację dotyczącą działań miasta w zakresie rewitalizacji obiektów
poprzemysłowych przedstawił Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Efektem ponad 10-letnich działań jest między innymi adaptacja 10
kilometrów podziemnych wyrobisk do ruchu
turystycznego. Zrewitalizowaliśmy na terenie
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miasta 13 obiektów budowlanych, wybudowaliśmy dwa nowe obiekty. Łączny budżet wykonanych prac to ponad dwieście milionów złotych – wyliczał dyrektor Bartłomiej Szewczyk.
Muzeum Górnictwa Węglowego szacuje, że
w tym roku zabrzańskie obiekty na szlaku
turystyki przemysłowej odwiedzi ćwierć miliona osób. W przyszłym roku ta liczba ma
wzrosnąć do 300 tysięcy. 
GOR

Dyżury radnych

Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, wt. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30

KWIECIEŃ
2 (wt.)

Dariusz Walerjański
Adam Harasimowicz
Janusz Bieniek
4 (czw.) Kamil Żbikowski
9 (wt.)
Grzegorz Turek
11 (czw.) Dariusz Walerjański
16 (wt.) Jerzy Pabis
Grzegorz Lubowiecki
18 (czw.) Marian Rau
Agnieszka Rupniewska
23 (wt.) Joachim Wienchor
Gabriela Bator
25 (czw.) Alojzy Cieśla
30 (wt.) Sebastian Markisch
Dariusz Walerjański
Łucja Chrzęstek-Bar - środy, godz. 13.00–16.00
(po wcześniejszym umówieniu – tel. 32 27-39-750)
Sebastian Dziębowski – piątki, godz. 14.00–15.30
Adam Ilewski - środy, godz. 15.00–16.30
Krystian Jonecko - wtorki, godz. 13.00–14.30

Fot. Igor Cieślicki

PLAN PRACY KOMISJI RADY MIASTA

WOKÓŁ NAS

WOKÓŁ NAS

Fot. Tomasz Jodłowski

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK WYRÓŻNIONA W PRESTIŻOWYM PLEBISCYCIE DZIENNIKA ZACHODNIEGO

Laureaci plebiscytu podczas gali w Filharmonii Śląskiej

Prezydent Zabrza z tytułem
Osobowość Roku 2018
Czytelnicy Dziennika Zachodniego wybrali Osobowości Roku
Województwa Śląskiego 2018. W kategorii samorządność i społeczność lokalna zwyciężyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Laureaci plebiscytu odebrali wyróżnienia podczas gali
zorganizowanej 15 marca w Filharmonii Śląskiej.
w pierwszym etapie plebiscytu trwało
do 6 lutego. W Zabrzu tytuł otrzymali prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
(w kategorii samorządność i społeczność lokalna), docent Michał Zembala ze Śląskiego Centrum Chorób Ser-

Fot. Tomasz Jodłowski

– Już od początku grudnia zeszłego roku
nasi dziennikarze, którzy codziennie opisują życie w miastach i powiatach województwa, dokonywali przeglądu swoich
publikacji z całego roku – mówi Marek
Twaróg, redaktor naczelny Dziennika
Zachodniego. – Ten plebiscyt bezpośrednio nawiązuje do misji naszej gazety.
Prezentowanie na łamach i w Internecie
osób zaangażowanych w życie lokalnych
społeczności to nasz dziennikarski obowiązek – dodaje.
Kandydatów do tytułu Osobowość Roku
nominowała redakcyjna kapituła pod
przewodnictwem redaktora naczelnego
Dziennika Zachodniego. Od 11 stycznia
mieszkańcy regionu mogli głosować
na osoby, które w 2018 r. wyróżniły się
szczególnymi działaniami w różnych
dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności.
Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność
społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.
Laureaci zostali wybrani osobno w poszczególnych miastach i powiatach
województwa śląskiego. Głosowanie

ca (w kategorii działalność społeczna
i charytatywna), Anna Olejniczak-Pytel,
prezes firmy Wetkardio (w kategorii biznes) oraz Natalia Wojtoń, wicedyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu
(w kategorii kultura).
Zwycięzcy z poszczególnych miast wzięli udział w wojewódzkim finale, w którym w każdej kategorii plebiscytu zostały przyznane tytuły Osobowość Roku
Województwa Śląskiego 2018. Głosowanie w finale trwało od 8 do 20 lutego. W finale wojewódzkim, w kategorii
samorządność i społeczność lokalna,
laureatem została prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dziennik Zachodni integruje mieszkańców i wskazuje na ogromny kapitał ludzki
regionu. Dzięki plebiscytowi Osobowość
Roku poznajemy społeczników, przedsiębiorców, ludzi kultury i osoby zaangażowane w działalność charytatywną. Gratuluję nagrodzonym. Jednocześnie dziękuję
za wyróżnienie, które zobowiązuje do dalszej pracy dla Zabrza – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Tytuł honorowy Osobowość Roku 2018,
przyznawany przez kapitułę plebiscytu,
otrzymała Katarzyna Stachowicz, która
w trakcie zmagania się z własną chorobą wywalczyła w wielkiej akcji społecznej poważne zmiany w finansowaniu
leczenia kobiet z genetycznym rakiem
piersi. Osobowościami Roku zostali również m.in. znakomity architekt Robert
Konieczny oraz Monika Jaskólska, która
walcząc o pediatrię w Bielsku-Białej zawiozła Tomowi Hanksowi fiata 126p. 

GOR

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik odbiera wyróżnienie z rąk prezesa Prasy Śląskiej Zenona Nowaka
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WOKÓŁ NAS
Z MYŚLĄ O PODOPIECZNYCH FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA

Czternaście drużyn wzięło
udział w II Charytatywnym Turnieju Debat Oksfordzkich „Debatuj z sercem”, który w marcu
odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. Celem imprezy było zebranie funduszy
dla podopiecznych Fundacji
Śląskiego Centrum Chorób
Serca na rajd rowerowy po ziemi świętokrzyskiej.
Laureaci turnieju z Alicją Chachaj, prezes Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

niż mędrca szkiełko i oko” oraz „W działalności dobroczynnej przywracanie
człowiekowi godności powinno być ważniejsze od poprawiania jego sytuacji materialnej”.

Fot. Agnieszka Twardowska / ZSO nr 5

W tym roku tezy turnieju związane były
z sercem, empatią, pomocą, choć niektóre ukazywały poruszany temat w krzywym zwierciadle. W przeprowadzonej 2
marca fazie grupowej uczestnicy turnieju musieli zmierzyć się z tematami „Miarą miłości jest zdolność wybaczania”,
„Czucie i wiara silniej przekonują ludzi

Fot. Agnieszka Twardowska / ZSO nr 5

W rywalizacji uczestniczyło czternaście drużyn

Turniej odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

12
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W ćwierćfinale temat brzmiał „Warto
być innym niż wszyscy”, z kolei na etapie półfinałów drużyny mierzyły się
z tezą „Marzenie o romantycznej miłości jest przekleństwem współczesnych
związków”. W finale spotkały się zespoły „Wazy pełne miłości” z Krakowa oraz
„Drużyna z najlepszą nazwą z Katowic”.
W sporze na temat „Przy założeniu, że
wybory odbędą się za tydzień, gorszym
kandydatem na władcę byłby Król Julian
z „Pingwinów z Madagaskaru” niż Księciunio z „Gumisiów” lepsi okazali się goście spod Wawelu.
– Turniej „Debatuj z sercem” to świetna
inicjatywa II Liceum Ogólnokształcącego
i Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Młodzi ludzie rozwijają swoje umiejętności, integrują się z rówieśnikami z różnych części kraju, ale przede wszystkim
wspierają szczytny cel. Jestem pod ogromnym wrażeniem pasji i energii młodzieży.
Turniej wygrała drużyna z Krakowa, ale tak
naprawdę zwycięzcami są wszystkie drużyny, a przede wszystkim podopieczni Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, która objęła przedsięwzięcie honorowym patronatem.
Turniejowi towarzyszył wykład Pawła
Nowaka, prezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, pt. „Mów jak TED”.
Wśród zaproszonych gości była również
propagująca ideę transplantacji u dzieci
Jadwiga Hermanowicz, mama półtorarocznej Anielki, która sama przeszczepu
nie doczekała... 
GOR

Fot. Agnieszka Twardowska / ZSO nr 5

Turniej debat oxfordzkich z sercem

WOKÓŁ NAS
ZABRZAŃSKI OŚRODEK STAŁ SIĘ INSPIRACJĄ DO STWORZENIA PODOBNYCH PLACÓWEK W CAŁEJ POLSCE

Podpisanie porozumienia w Sali Historycznej ratusza

Powstał, by pomagać byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa. Teraz ma być inspiracją dla powstania podobnych placówek w całej Polsce. Porozumienie o współpracy
na rzecz rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego
podpisali w marcu przedstawiciele Zabrza, samorządu województwa, Fundacji Pomost oraz Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
– Warto inwestować w ludzi, którzy w jakimś momencie życia się pogubili – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W Zabrzu podejmujemy wiele
działań i inicjatyw ukierunkowanych na
drugiego człowieka i staramy się podejmować współpracę z tymi, którzy chcą
pracować na rzecz innych – dodaje.
Społeczny Ośrodek Readaptacyjny
działa przy Fundacji Pomost. Pomaga
byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy. Celem
podpisanego w marcu porozumienia
jest wsparcie rozwoju zabrzańskiego
ośrodka i zapewnienie mu stabilnego
finansowania. Chodzi o wzmocnienie
procesu readaptacji społeczno-zawodowej podopiecznych oraz doskonalenie wiedzy i doświadczenia pracowników w zakresie profesjonalnych
działań i pomocy udzielanej byłym
więźniom oraz ich rodzinom.
– Jestem dumna, że województwo śląskie może być partnerem tego projektu
– podkreśla Izabela Domogała z Zarządu Województwa Śląskiego. – Dla nas
liczy się efektywność, a ta w przypadku
zabrzańskiego ośrodka, prowadzonego

przez Fundację Pomost, wynosi 70 procent. Tyle osób mających konflikt z prawem wraca na właściwą drogę. To jest
projekt, który powinniśmy pokazywać
jako przykład innowacyjnych rozwiązań
i premiować podobne rozwiązania w nowej perspektywie unijnego finansowania
– dodaje.
– Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest
wsparcie kompleksowe i współpraca
instytucji w pomocy byłym więźniom
w ich powrocie na dobrą ścieżkę. Mam
nadzieję, że ten wzór będzie powielany
na cały kraj. Praca z więźniami jest niezwykle trudna, tym bardziej cieszy zaangażowanie służby więziennej. Ta inicjatywa jest po prostu skuteczna – uważa
Michał Woś z Zarządu Województwa
Śląskiego.
Społeczny Ośrodek Readaptacyjny
w Zabrzu to pierwsza taka placówka
w Polsce. Projekt ma być realizowany
na bazie doświadczeń Fundacji Pomost, która ma ogromne doświadczenie w pracy z więźniami. Docelowo w całym kraju ma powstać
16 takich ośrodków prowadzonych
w każdym z województw przez or-

ganizacje pozarządowe we współpracy z Fundacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na zasadzie
franczyzy społecznej. W Zabrzu może
działać także centrum szkoleniowe
i doradcze w zakresie readaptacji.
– Pokonaliśmy długą drogę, tworząc całą
metodologię pracy z osobami, które miały konflikt z prawem i która okazała się
skuteczna. Udało nam się stworzyć system ukierunkowany na pracę z więźniami, który działa i przynosi dobre efekty.
Myślimy o tym bardziej kompleksowo,
mamy ambicję, by stworzyć także zawód
specjalisty adaptacji i kształcić w tym kierunku – podsumowuje Edward Szeliga,
prezes Fundacji Pomost. 
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Fot. Tomasz Żak / UMWS

Fot. UM Zabrze

Wyciągają do byłych więźniów pomocną dłoń

W spotkaniu uczestniczyli m.in.
przedstawiciele służby więziennej

FUNDACJA POMOST
Fundacja Pomost powstała
w 2012 r. z inicjatywy Edwarda Szeligi, byłego więźnia. Jest organizacją, która stworzyła kompleksowy
model pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne. Jej misją jest
pomoc w readaptacji społecznej
osobom po długiej izolacji więziennej. Fundacja realizuje ją poprzez prowadzenie grup wsparcia
w jednostkach penitencjarnych
oraz zajęć edukacyjnych, prowadzenie ośrodka readaptacyjnego
ze specjalistycznym programem
terapeutyczno-readaptacyjnym,
opartym na teoretycznym modelu przygotowanym przez Katolicki
Uniwersytet Lubelski.
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WOKÓŁ NAS
MODERNIZACJA INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW CORAZ BARDZIEJ ZAAWANSOWANA

Nowoczesne filtry już na miejscu

14

Fot. FCC Polska

W modernizowanym obiekcie montowane są nowoczesne filtry

–
Modernizacja
zakładu to
jeden z kilku elementów
planu
„Zabrze 2019”.
Jej celem jest
pełna hermetyzacja procesu biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych. Pozwoli to wyeliminować
ewentualne uciążliwości zapachowe, a tym
samym podnieść komfort życia mieszkańców – zwraca uwagę Aldona Dydak.
Wartość całej inwestycji wyniesie
około 15 mln zł i w całości sfinansowana zostanie ze środków Grupy FCC
Environment CEE. – Mówimy o rozwiązaniach i technologiach, które już działają i już się sprawdziły. Dlatego jestem

Nowe tunele kompostownicze
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Dyrektor Björn Mittendorfer

Fot. Igor Cieślicki

–
Prace
przebiegają
zgodnie z planem i są
na bardzo zaawansowanym etapie – podkreśla
Aldona Dydak ze spółki
FCC Polska, do której należy Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zabrzu. – Robotnicy wykonują już ostatnie prace przy
kanalizacji i podłodze napowietrzającej
sześć tuneli kompostowniczych. Ich pozostałe elementy, czyli fundamenty, ściany,
podciągi i strop, są już w całości gotowe.
Zakończyły się także najważniejsze prace
w hali operacyjnej. Gotowe są fundamenty, ściany i zadaszenie – dodaje.
Obecnie na budowie trwa montaż
wyposażenia technologicznego wentylatorowni, gdzie filtrowane będzie
powietrze z całego obiektu. Prace
mają się zakończyć na przełomie marca i kwietnia. Równolegle prowadzone
są także prace nad instalacją wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Wykonano już m.in. instalację odgromową
i dużą część prac związanych z oświetleniem obiektu.
Budowany obiekt będzie miał powierzchnię ponad 2600 metrów kwadratowych. Oprócz hali operacyjnej
składać się będzie z sześciu szczelnie
zamkniętych, betonowych tuneli kompostowniczych. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesny system urządzeń do
oczyszczania powietrza. Nowa instalacja
będzie szczelnie połączona z już istniejącą, która zostanie zmodernizowana.

C P ol s k a
Fot. FC

absolutnie przekonany, że sprawdzą się
również w Zabrzu i uciążliwość związana
z przykrym zapachem zniknie – zaznacza
Björn Mittendorfer, dyrektor generalny FCC Environment CEE Group. 
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Fot. FCC Polska

Gotowe jest zadaszenie hali
operacyjnej, ostatnie prace
trwają w sześciu nowych tunelach kompostowniczych. Jednocześnie rozpoczął się montaż nowoczesnych urządzeń
oczyszczających powietrze. Modernizacja Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych przy ul.
Cmentarnej wkroczyła
w kulminacyjną fazę.

WOKÓŁ NAS
EKSPRESOWE TEMPO NAJNOWSZEJ INWESTYCJI ZABRZAŃSKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO

Oddział ratunkowy coraz bliżej otwarcia
TAKIE SĄ LICZBY:

35 mln zł

Fot. Szpital Miejski w Zabrzu

to koszt budowy
i wyposażenia Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego oraz
przygotowania obszaru
intensywnego nadzoru nad
pacjentem

8,5 mln zł

to wysokość dofinansowania
pozyskanego z Ministerstwa
Zdrowia

Lądowisko dla helikopterów na szczycie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Dr Mariusz Wójtowicz, prezes
Szpitala Miejskiego w Zabrzu

– Budowa obszaru intensywnego nadzoru nad pacjentem przebiega zgodnie
z planem. Zdążymy na czas – zapewnia
dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala
Miejskiego w Zabrzu.
Przypomnijmy, że budowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem
dla helikopterów ruszyła w Biskupicach

w połowie ubiegłego roku. W ramach
przedsięwzięcia rozbudowany został
Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Medycznej. Przebudowa objęła
również izbę przyjęć. Obecnie trwają
starania, by po zakończeniu prac zabrzański szpital mógł pełnić rolę czwartego w województwie śląskim szpitala
urazowego. – Ta inwestycja to przysłowiowe postawienie kropki nad „i”, jeśli
chodzi o rozwój naszego szpitala – mówi
dr Mariusz Wójtowicz.
Łączny koszt projektu, obejmujący prace budowlane i wyposażenie obiektu, przekracza 35 mln zł. – Inwestycje
w ochronę zdrowia to jeden z priorytetów
dla naszego samorządu. Od lat modernizujemy Szpital Miejski. Wykonaliśmy jego
termomodernizację oraz zbudowaliśmy
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Budo-

INWESTYCJE W SZPITALU MIEJSKIM W LATACH 2011–2017:
budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka – 41 mln zł
termomodernizacja budynków szpitala – 5,8 mln zł
wprowadzenie e-usług – 3 mln zł
nowa apteka szpitalna – 1,7 mln zł
przebudowa klatki schodowej i połączenie CZKiD ze szpitalem – 642 tys. zł
budowa publicznych punktów dostępu do Internetu – 613 tys. zł

Fot. Szpital Miejski w Zabrzu

Fot. Igor Cieślicki

Jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy oglądać go tylko na wizualizacjach. Najnowsze zdjęcia niewiele już od nich odbiegają.
Oddział ratunkowy Szpitala Miejskiego w Zabrzu jest coraz bliższy ukończenia. A trzeba pamiętać, że wraz z nim zmienia się
spora część szpitala, obejmująca m.in. izbę przyjęć oraz OIOM.

Intensywne prace trwają również
wewnątrz nowego pawilonu

wa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to
kolejny etap rozwoju placówki. Inwestycja
umocni markę miasta na medycznej mapie aglomeracji i kraju – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Szpitalny Oddział Ratunkowy zapewni większe bezpieczeństwo nie tylko
mieszkańcom Zabrza, ale i regionu.
Podobnego obiektu nie ma bowiem
w okolicznych miastach. A warto pamiętać, że zabrzański szpital usytuowany jest pomiędzy autostradami A1 i A4
oraz Drogową Trasą Średnicową i drogą
krajową nr 88. Poszkodowani w wypadkach będą więc mogli liczyć na błyskawiczną pomoc. Z lądowiska ma również
korzystać usytuowane w pobliżu Śląskie
Centrum Chorób Serca.
Oddział ratunkowy w Zabrzu ma przyjąć pierwszych pacjentów jeszcze przed
wakacjami. 
GOR
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WOKÓŁ NAS
NAJPOPULARNIEJSZY NA ŚWIECIE AUTOR BAJEK POCHODZI Z NASZEGO MIASTA

Czesław Zdechlikiewicz z COP w Zabrzu

– Janosch jest niesamowitą osobą –
podkreśla
Czesław
Zdechlikiewicz,
kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, które co roku
organizuje obchody urodzin pisarza.
– Czuje się mocno związany z Zabrzem.
Często podkreśla, że w swojej duszy wciąż
jest w domu, a gdy mówi dom, to ma na
myśli Zabrze. Przyznaje, że te kilkanaście
lat, które spędził w Zabrzu, ukształtowały
go. Bez tego nie byłoby Janoscha jako pisarza i jako malarza – dodaje.
Tegoroczne świętowanie urodzin rozpoczęło się 9 marca od wycieczki autokarowej pod hasłem „Śladami Janoscha”. Jej uczestnicy mieli okazję
odwiedzić m.in. szkołę, kościół św. Jadwigi i dawną ulicę Piekarską. To właśnie tam, w nieistniejącym już familoku, mieszkał jako dziecko Janosch. – Jak
przyznaje sam pisarz, ulica Piekarska
była główną osią jego świata. Wszystko,
co pojawiło się później w jego bajkach,
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Przedszkolaki przygotowały inscenizacje bajek Janoscha

właśnie tutaj się zaczęło – uśmiecha się
Dariusz Walerjański, historyk oprowadzający wycieczkę.
W Teatrze Nowym urodziny Janoscha
uczciły 11 marca dzieci, które przygotowały inscenizacje jego bajek. Była to
również okazja do podsumowania konkursów rysunkowych i literackiego oraz
wspólnego czytania bajek. – Na co dzień
również czytamy dzieciom w przedszkolu
literaturę Janoscha. Mamy wszystkie pozycje, które ukazały się na polskim rynku
– mówi Marta Rogoża z Przedszkola nr
28 im. Janoscha w Zabrzu.
– Cały czas promujemy literaturę Janoscha,
ponieważ jest nam bardzo bliska. Uważamy, że jest mądra i bardzo barwna – dodaje Jolanta Detmer z Przedszkola nr 28.
W tym roku świętowanie urodzin Janoscha po raz pierwszy wykroczyło poza
Zabrze. W Bibliotece Niemieckiej i Mediotece Języka Niemieckiego w Katowi-

Dzieci włożyły sporo pracy
w przygotowane prezentacje
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PONAD 300 KSIĄŻEK
Janosch, a właściwie Horst Eckert, urodził się w Zabrzu 11 marca
1931 r. Mieszkał w nieistniejącym
już familoku przy ul. Piekarskiej.
Napisał ponad trzysta książeczek
dla dzieci, które zostały przetłumaczone na około 30 języków. W
Polsce znany jest również dzięki
książce „Cholonek, czyli dobry Pan
Bóg z gliny”, w której opisuje losy
mieszkańców Górnego Śląska od
lat 30. do 50. ubiegłego stulecia.
Janosch jest honorowym obywatelem Zabrza od 2011 r. Obecnie
mieszka na Teneryfie.

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Chętni mogli wybrać się na
wycieczkę śladami pisarza.
Dzieci zaprezentowały inscenizacje jego bajek, a dorośli
wspólnie czytali ich fragmenty. W marcu zabrzanie tradycyjnie już uczcili urodziny Janoscha, najpopularniejszego
na świecie autora bajek i honorowego obywatela naszego miasta.

Fot. UM Zabrze

Świętowaliśmy 88. urodziny Janoscha!

cach można było wysłuchać wykładu dr
hab. Angeli Bajorek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Niemandsland nad Czarniawką – wymarzona
ojczyzna Janoscha”. Zaprezentowano
również film „Mój Niemandsland” w reżyserii Wojciecha Królikowskiego.
– Gdy wysłałam Janoschowi życzenia urodzinowe, odezwał się po chwili i narysował mi przepiękną laurkę z podziękowaniami – wielkie czerwone serce. Widać,
że jest w dobrej formie i jak na swoje 88
lat miewa się doskonale. Sentyment do
Zabrza pozostał mu na pewno. Chyba
nie ma maila, w którym o tym nie pisze.
Fizycznie jest na Teneryfie, ale jego dusza
jest w Zabrzu. Myślę, że z wiekiem ta tęsknota się pogłębia. Wiemy, że on już tu nie
wróci, ale dla niego jest bardzo ważne to,
że o nim myślimy – uśmiecha się Angela
Bajorek, autorka biografii Janoscha.

MM

WOKÓŁ NAS
GRECJA JEST PARTNEREM TEGOROCZNEJ EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH

Przed nami zabrzańskie święto turystyki
WAŻNE DATY
11–12 kwietnia 2019 r.

Międzynarodowa Konferencja
Turystyki Dziedzictwa
Przemysłowego

12–13 kwietnia 2019 r.
Międzynarodowe Targi
Turystyczne

13 kwietnia 2019 r.
Fot. Igor Cieślicki

gra fabularna
„Zabrze udaje Greka”

Na targach będzie można zapoznać się m.in. z kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni

CZEKA MNÓSTWO ATRAKCJI!

– Jak co roku Zabrze gości kraj lub region,
który jest partnerem targów. W tym roku
jest to Grecja, która zaprezentuje swoją
ofertę turystyczną i kulturalną. Będzie
można spróbować greckich specjałów i zobaczyć występy artystyczne przybliżające
grecką kulturę – zapowiada Celina Pająk,
naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Targi w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki odbędą
się już po raz jedenasty. Wśród wystawców tradycyjnie nie zabraknie
przedstawicieli instytucji i obiektów
dziedzictwa przemysłowego, szlaków
kulinarnych, rękodzieła artystycznego, miast, regionów oraz biur podróży.
Swoje stoiska przygotują m.in. Zamek
Orawski, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, Muzeum Medycyny
i Farmacji, Stowarzyszenie Miłośników
Kolei czy też czeskie Muzeum Kapeluszy. Tegoroczne targi objęła patronatem Polska Izba Turystyki. Wstęp na
imprezę jest bezpłatny.
Targi towarzyszyć będą międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej w Zabrzu od 2004 r. W tym roku

jej tematem będą działania edukacyjne
w turystyce dziedzictwa przemysłowego. Wśród zaproszonych gości znajdą
się m.in. eksperci z Belgii, Czech, Francji, Gruzji, Chorwacji, Grecji, Słowacji i Niemiec. Konferencja rozpocznie
się 11 kwietnia w Łaźni Łańcuszkowej
Kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.

GOR

– pokazy kulinarne i degustacja
greckich przysmaków
– pokazy parzenia herbaty przez
gości z Japonii
– sztuka jedzenia pałeczkami
– pokazy furoshiki – tradycyjnego
owijania i pakowania przedmiotów w chusty
– pokazy przygotowania jajecznicy ze strusich jaj
– warsztaty zdobienia pisanek
i wykonywania amuletów z wykorzystaniem piór i skorupek jaj
strusia
– warsztaty rękodzieła z wiórków
drewna osikowego
– spotkanie z Giannisem Mystakidisem, pochodzącym z Grecji
piłkarzem Górnika Zabrze
– konkursy z nagrodami
Szczegółowy program targów
można znaleźć na stronie internetowej www.targi-zabrze.pl.

Fot. Igor Cieślicki

Ponad 70 wystawców potwierdziło udział w Międzynarodowych
Targach Turystycznych, które potrwają w Zabrzu od 12 do 13
kwietnia. Krajem partnerskim tegorocznej edycji przedsięwzięcia jest Grecja. Targi tradycyjnie już towarzyszyć będą konferencji naukowej. Tym razem jej uczestnicy porozmawiają na temat
działań edukacyjnych w turystyce dziedzictwa przemysłowego.

Jeszcze tylko zapięcie łańcucha i można ruszać w głąb Sztolni Królowa Luiza...
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WOKÓŁ NAS
W KWIETNIU W NASZYM MIEŚCIE ODBĘDZIE SIĘ TRZYNASTA JUŻ EDYCJA DNI PAPIESKICH

Wspominamy św. Jana Pawła II
We wtorek 2 kwietnia o godzinie 17
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Brodzińskiego zaprezentowany zostanie film „Jako w niebie, tak i w Komańczy” w reżyserii
Macieja Wójcika, z udziałem zabrzańskich aktorów: Aleksandry Popławskiej, Marka Kality oraz Jerzego Treli.
Film to fabularyzowany dokument
przedstawiający historię internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego
w Komańczy.
Kolejnego dnia w Kaplicy św. Barbary Kopalni Guido będzie można posłuchać recitalu gitarowego „Do Ciebie pieśnią wołam Panie”. Początek
o godz. 18. Patryk Filipowicz wystąpi
z repertuarem polskiej muzyki „Od

Św. Jan Paweł II

Fot. Wikimedia / Creative Commons

Już po raz trzynasty odbędą
się w Zabrzu Dni Papieskie.
Cykl wydarzeń poświęconych
św. Janowi Pawłowi II potrwa
od 2 do 8 kwietnia.

Chopina do… Nalepy”. Bezpłatne bilety rezerwować można pod numerem
telefonu 32 271 04 74.
4 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do Czytelni Ogólnej przy
ul. Wyzwolenia 4 na wieczór literacki

inspirowany pamięcią o św. Janie Pawle II. Z kolei 5 kwietnia po raz kolejny
zorganizowana zostanie „Klasówka
z Papieża” z udziałem uczniów szkół
z Zabrza-Pawłowa.
W niedzielę 7 kwietnia w kościele św.
Pawła Apostoła otwarta zostanie wystawa „A przecież nie cały umieram”,
na której prezentowane będą materiały prasowe z okresu śmierci Ojca
Świętego.
Zwieńczeniem Dni Papieskich będzie
planowana 8 kwietnia o godzinie
17 w Teatrze Nowym dyskusja w ramach „Kawiarenki z oknem na świat”.
Wezmą w niej udział prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, ks. Roman
Chromy, prof. Krzysztof Gasidło oraz
prof. Zbigniew Kadłubek.
– Spotkanie zakończy się słodkim akcentem. Uczestnicy i słuchacze spróbować będą mogli papieskich kremówek
– zapowiada Czesław Zdechlikiewicz
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. 
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RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU „FORTUM DLA ŚLĄSKICH DZIECI”

Fot. UM Zabrze

Wspierają młode talenty

Uroczysta inauguracja kolejnej edycji projektu

Grupa 150 młodych mieszkańców Zabrza i Bytomia weźmie
udział w zainaugurowanej w marcu ósmej już edycji programu
„Fortum dla Śląskich Dzieci”. Będą uczestniczyć w warsztatach
dziennikarskich, fotograficznych, teatralnych oraz tanecznych.
– Śląsk odgrywa niezwykle istotną
rolę w naszej działalności. Wspierając
zrównoważony rozwój śląskich miast,
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pragniemy jednocześnie dać szansę młodym utalentowanym ludziom.
Chcemy, by potrafili i mogli uwierzyć
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we własne siły i możliwości – mówi
Izabela Van den Bossche, wiceprezes do spraw komunikacji City Solutions Fortum. – Wierzymy, że nasze
wsparcie, nie tylko finansowe, pozwoli
rozwinąć się młodzieży, która stanowi przyszłość tego regionu – dodaje.
Do tegorocznego programu zakwalifikowano 75 dzieci z Zabrza i 75
z Bytomia. Pierwszy etap projektu
obejmuje grupowe zajęcia z tańca,
plastyki, fotografii, dziennikarstwa,
a także zajęcia wokalne i teatralne.
Młode talenty kształcić się będą pod
okiem wykwalifikowanych trenerów
i opiekunów. Warsztatowa część projektu wyłoni najbardziej zaangażowanych uczestników, którzy otrzymają stypendia i wezmą udział w drugiej
części programu.
„Fortum dla Śląskich Dzieci” to program realizowany od 2012 r. Dotychczas wzięło w nim udział blisko
tysiąc uczestników, z których ponad
500 nagrodzono indywidualnymi
stypendiami. 
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WOKÓŁ NAS
ZNAMY WYNIKI SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU „ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN”

Fot. Patryk Pyrlik

Pomysły na firmę nagrodzone

Laureaci tegorocznej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”

Dwieście tysięcy złotych to suma nagród w szóstej już edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Wyniki rywalizacji poznaliśmy
podczas gali zorganizowanej 28 marca w hotelu Diament. Pierwsze miejsce zajął Bogdan Bartkowiak, którego biznesplan związany jest z uruchomieniem obiektu małej gastronomii Jungle Bar.
– Spacerując po parku Powstańców Śląskich stwierdziłem, że odwiedza go wiele
ludzi, a brakuje miejsca, w którym mogliby usiąść i spędzić czas – mówi Maciej Bartkowiak, który przystąpił do
konkursu wraz z ojcem Bogdanem.
– Poprosiłem mojego kolegę o zaprojektowanie budynku, który pasowałby do
otoczenia. Projekt jest bardzo nowatorski. Teraz czas na jego realizację – dodaje
zwycięzca konkursu.
W tym roku kapituła zdecydowała się
przyznać dwa drugie miejsca. Zajęli je
Krzysztof Dudek oraz Marcel Garliński.
– Zdecydowałem się uruchomić ośrodek
szkoleniowy oferujący pakiet szkoleń
między innymi w językach czeskim, słowackim i rumuńskim – tłumaczy Krzysztof Dudek.
– Przygotowałem projekt wykorzystujący fotografię sferyczną między innymi
w promowaniu miast, regionów czy turystyki. To zdjęcia skomponowane w wir-

tualny spacer, który każdy z nas może
odtwarzać na urządzeniach mobilnych
– mówi Marcel Garliński. Specjalistyczne terapie wspierające rozwój mowy
dzieci i dorosłych chce z kolei oferować
w swojej firmie Paulina Krzeszewska,
która ze swoim biznesplanem zajęła
trzecie miejsce.
– Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście – mówi Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości. – Do konkursu zapraszamy osoby, które nie rozpoczęły
jeszcze działalności gospodarczej lub
prowadzą firmę w formie mikroprzedsiębiorstwa – dodaje.
– Poziom prezentowanych projektów jest
bardzo wysoki – zwraca uwagę Janusz
Dramski, wiceprezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach.
Tegoroczną edycję konkursu wsparło ponad 50 firm i instytucji. Wartość

TAKIE SĄ LICZBY:

129

osób wzięło udział
w dotychczasowych
edycjach konkursu

56

partnerów zyskał projekt

800 tys. zł

to łączna wartość
ufundowanych
do tej pory nagród

nagród sięgnęła 200 tys. zł. To zarówno nagrody pieniężne, jak i szkolenia,
kursy językowe, sprzęt biurowy czy
wynajem pomieszczeń za symboliczną
złotówkę. We wszystkich dotychczasowych edycjach to już około 800 tys. zł.
– Dziękuję partnerom za wsparcie naszej
inicjatywy. Gratuluję uczestnikom zaangażowania i determinacji w rozwoju działalności gospodarczej. Szczególne słowa
uznania kieruję do laureatów – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
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WOKÓŁ NAS
NIEZWYKŁE DZIEŁO RZEMIEŚLNIKÓW Z MIKULCZYC
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Światowych
ORGANY W LICZBACH:

Fot. arch. prywatne

9 głosów
3500 piszczałek
3-manuałowa
klawiatura
50 000 części
8 ton wagi
24 m2 złoconej
powierzchni

Damian Kaczmarczyk i ks. Jafet Ortega, wykonawca pierwszego koncertu na zabrzańskich organach

– Dopiero teraz, po powrocie do kraju, dotarło do nas, że uczestniczyliśmy w czymś
naprawdę wielkim, że zbudowaliśmy organy dla najważniejszej katedry w tym
kraju, na Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego – mówią właściciele
firmy Katarzyna i Damian Kaczmarczyk.
Katedra Santa Maria de Antiqua to najważniejszy kościół w Panamie, najstarsza katedra na kontynencie, najstarsza
panamska diecezja i siedziba jedynego
arcybiskupstwa w tym kraju. Dla Panamczyków jest jak Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze w Częstochowie.
Sam obiekt jest zabytkiem wpisanym
na listę UNESCO. Zabrzańska firma
zlecenie na budowę organów dostała
trochę ponad rok temu. Jak na budowę

20

Fot. arch. prywatne

Zabrze to obecnie najbardziej znane polskie miasto w Panamie! A wszystko za sprawą należącego do Katarzyny i Damiana Kaczmarczyków Zakładu Budowy, Renowacji i Naprawy
Organów z Mikulczyc. Instrument wykonany przez naszych
rzemieślników dla katedry Santa Maria de Antiqua zachwycił
uczestników tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Prace nad elementami organów

tak dużego instrumentu, był to bardzo
krótki okres. Zazwyczaj wynosi on około
dwóch lat.
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– Pod koniec listopada poleciałem do Panamy z czterema pracownikami – opowiada Damian Kaczmarczyk. – Założenie
było takie, że ostatni miesiąc przed przyjazdem papieża mamy katedrę tylko dla
siebie, by móc w ciszy i spokoju zmontować i dostroić organy. Rzeczywistość okazała się inna. Na miejscu był jeden wielki
plac budowy. Montowano ołtarze, dzwony
– wspomina pan Damian.
Kolejne wyzwania pojawiły się, gdy dwa
dni po twórcach instrumentu do Panamy przypłynął kontener z elementami
organów. – Żeby wjechać z nim do starego centrum stolicy, konieczne były specjalne pozwolenia. Do tego cała logistyka.
By ciężarówka z kontenerem zmieściła się
w wąskich uliczkach, trzeba było w nocy
zamknąć całe centrum dla ruchu samochodowego – tłumaczy Damian Kaczmarczyk. – Gdy wyciągnęliśmy wszystkie
elementy, zajęły całą podłogę w katedrze.
I pojawił się kolejny problem. Wymiary
chóru nie zgadzały się z wcześniejszymi planami budowy, był za krótki o pięć
centymetrów. Tydzień straciliśmy na zbudowanie nowego systemu kanałów powietrznych – dodaje.
Dwa miesiące przed przyjazdem papieża panamską katedrę zamknięto dla
mediów, wpuszczano tylko media watykańskie. – Dzięki temu mieliśmy spokojną głowę. W środku pracowały najlepsze firmy z całego świata. Atmosfera była
wspaniała, wszyscy w czasie robót sobie
pomagali – wspomina pan Damian.

Zabrzan kilkakrotnie odwiedziła przy
pracy pierwsza dama Panamy. – Najpierw nie wiedzieliśmy nawet kto to jest.
Żona prezydenta okazała się niezwykłą
i ciepłą kobietą. Podczas jej pierwszej wizyty w katedrze córka dała jej rysunek,
który właśnie kończyła. To było tydzień
przed Bożym Narodzeniem. Dzień przed
świętami przyjechał kierowca prezydenta z wielka paczką. Jak się okazało, był to
prezent dla naszej córki, konik Little Pony.
Taki sam, jak na rysunku naszej Weroniki.
To było niesamowite! – uśmiecha się Katarzyna Kaczmarczyk.
Przez ostatnie dni prace trwały od świtu
do późnej nocy. Zakończyły się... dzień
przed przyjazdem papieża Franciszka.
– Był stres, ale wiedziałem, że wszystko,
co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy i nic już od
nas nie zależy. Siedziałem spokojnie i byłem przekonany, że będzie dobrze. I tak
było. Jedną z rzeczy, które nie zawiodły
podczas mszy z papieżem, okazały się nasze organy. Zawiódł za to nowoczesny system audiowizualny, przez co w relacjach
z mszy nie było widać organów – mówi
Damian Kaczmarczyk. – Ale ważne było,
że we wszystkich relacjach pojawiała się
informacja, że organy zbudowano w Polsce, w Zabrzu. I taki komunikat poszedł na
cały świat – dodaje.
Po mszy z papieżem ciśnienie wcale
nie zmalało. – Teraz katedrę odwiedza
kilka tysięcy osób dziennie. Dla nas
najważniejsza była ich reakcja na widok organów.
Dosłownie szczęki
im opadały –
śmieją się
właścicie-

Fot. arch. prywatnet

WOKÓŁ NAS

Zabrzan kilkakrotnie odwiedziła podczas pracy pierwsza dama Panamy, Lorena Castillo

le zabrzańskiej firmy. – Podczas pracy
mieliśmy wrażenie, że cała Panama nam
kibicuje. Robię organy od 25 lat, ale
jeszcze nigdy nie spotkałem się z takimi
dawkami ciepła, pomocy, radości, życzliwości w swojej pracy. Zresztą podobnie czuliśmy w Zabrzu, gdzie wszyscy
wokół kibicowali nam, żebyśmy zdążyli,
żeby wszystko przebiegało bez kłopo-

tów. Pomagali urzędnicy w mieście,
instytucje, osoby prywatne, urząd celny, którego funkcjonariusze czekali do
wieczora, aż wszystko zapakujemy. Jestem dumny ze swojego miasta, dumny
z tego, że jestem zabrzaninem – podkreśla Damian Kaczmarczyk.
W lipcu planowane jest oficjalne poświęcenie organów. Do tego czasu
zabrzańska firma wykona jeszcze jeden mniejszy instrument, dla
innego kościoła w Panamie. 
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WOKÓŁ NAS
WAŻNA UROCZYSTOŚĆ W ZABRZAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH

Fot. UM Zabrze

Uczniowie klas mundurowych złożyli ślubowanie

Uczniowie składają uroczyste ślubowanie

Uroczyste ślubowanie złożyli w marcu uczniowie kolejnych
klas mundurowych otwartych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Młodzi ludzie kształcą się w nich od tego
roku szkolnego na kierunkach technik ekonomista o profilu
policyjnym i technik logistyk o profilu wojskowym.

Pierwsza z klas liczy 28 uczniów,
w drugiej uczy się 31 osób. Obie
utworzone zostały w efekcie porozumienia o współpracy zawartego
przez szkołę z Jednostką Wojskową
nr 4217 w Gliwicach oraz Komendą
Miejską Policji w Zabrzu. Klasy realizują, zgodnie z programem nauczania stworzonym przez nauczycieli,
pracowników policji i wojska, dwie
godziny zajęć mundurowych tygodniowo. Młodzież uczestniczy też
w zajęciach z samoobrony, a lekcje
wychowania fizycznego i edukacji
dla bezpieczeństwa zostały podporządkowane tematyce mundurowej.
Zajęcia odbywają się z pracownikami
policji i wojska. Trzy dni w tygodniu
to dni mundurowe. 


GOR

ZA NAMI JUBILEUSZOWA GALA „PRZYJAZNY DLA MIKULCZYC”

Mistrz Europy weteranów
w trójboju siłowym Józef Gromek, Szkoła Muzyczna „Veno’s
Studio” oraz IV Komisariat Policji otrzymali w tym roku laury
„Przyjazny dla Mikulczyc”. Laur
Honorowy trafił do księdza
dziekana Gerarda Wenzla. Przyznany w tym roku po raz pierwszy Superlaur odebrał z kolei
Damian Kaczmarczyk. Doceniono w ten sposób szczególne
osiągnięcie, jakim była budowa
organów dla katedry Santa Maria de Antiqua w Panamie.
– Nagrody, które dostaje się od swoich,
zawsze najbardziej wzruszają – mówi Damian Kaczmarczyk, właściciel firmy, która przygotowała organy. Papież Franciszek poświęcił je podczas odbywających

22

Fot. UM Zabrze

Laury za rozsławianie dzielnicy

Laureaci tegorocznej edycji plebiscytu

się w Panamie Światowych Dni Młodzieży. – Ja urodziłem się w Mikulczycach
i czuję się bardzo związany z tą dzielnicą.
Ta nagroda cieszy mnie więc wyjątkowo –
podkreśla Damian Kaczmarczyk.
– Nawet słuchając Mazurka Dąbrowskiego nie byłem wzruszony tak, jak jestem
teraz – przyznaje Józef Gromek, mistrz
Europy weteranów w klasycznym trójboju siłowym. Gala wręczenia laurów „Przyjazny dla Mikulczyc” odbyła
się już po raz dziesiąty. Przyznawane
przez Radę Dzielnicy Mikulczyce statuetki są wyrazem wdzięczności dla osób
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i instytucji, które w szczególny sposób
angażują się na rzecz społeczności lokalnej oraz poprzez swoje dokonania
rozsławiają dzielnicę. – Nasza rada istnieje od 2004 roku. Od tego czasu dużą
wagę przykładamy do integrowania lokalnej społeczności – podkreśla Joachim
Wienchor, przewodniczący Rady Dzielnicy Mikulczyce.
Tegoroczną galę uświetnił występ
artystyczny uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej „Veno’s Studio”, która
w 2018 r. obchodziła swoje 20-lecie.

GOR

WOKÓŁ NAS
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO ZAPROSIŁO NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU

Himalaista Jarosław Botor był
gościem honorowym i jurorem w kolejnej edycji konkursu turystycznego „Pasja podróżowania”, który w marcu
przygotowany został w Łaźni
Łańcuszkowej. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Centrum
Kształcenia
Praktycznego
i Ustawicznego w Zabrzu.
– To już czwarta edycja naszego
konkursu. W tym roku towarzyszy
mu hasło „Dosięgnąć nieba”, czyli
zdobywać góry, szczyty. I to nie tylko wysokie góry, jak nasz dzisiejszy
gość honorowy Jarosław Botor. Chcemy propagować i rozpowszechniać
turystykę górską w jakiejkolwiek formie
– podkreśla Radosław Fogel, kierownik
Zespołu Pracowni Usługowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.
Uczestnicy konkursu przygotowali prezentacje związane z turystyką górską
i wspinaczką. – Moja prezentacja dotyczy
zlotu harcerskiego, który bardzo mi się
podobał. Chciałam podzielić się z innymi
swoimi wrażeniami z tego wydarzenia.
Największa trudność w tym konkursie to
porwać tłum, żeby się wszystkim podobało – uśmiecha się Julia Kulig, jedna
z uczestniczek.
– Wspólnie z koleżanką przygotowaliśmy
prezentację dotyczącą pasm górskich

...były bardzo pomysłowe

w Polsce. Uważam, że nietrudno jest zrobić prezentację, trudność tkwi w dobrym
pokazaniu tego, co chcemy przekazać, by
zaciekawić publiczność. Do tego towarzyszy nam stres. Sama idea konkursu jest
świetna i cieszę się, że tu jestem – podkreśla Arkadiusz Koschny.
Fot. Jacek Iwasió
w

W jury konkursu zasiadł Jarosław Botor (z lewej)

Przeżyć z dzieciństwa, związanych z podróżami przez Alpy, dotyczyła z kolei
prezentacja przygotowana przez Łukasza Grabarskiego. – Góry są mi bardzo
bliskie. Już jako trzylatek podróżowałem
z rodzicami. Spodobało mi się i podróże
stały się moją wielką pasją. Fascynują
mnie wspinaczki górskie – opowiada Łukasz Grabarski.
W programie konkursu znalazła się prelekcja Jarosława Botora, GOPR-owca, ratownika medycznego, polskiego himalaisty, uczestnika Narodowej Zimowej
Wyprawy na K2 oraz akcji ratunkowej
na Nanga Parbat. – Moja przygoda
z górami rozpoczęła się już w szkole
podstawowej. Zaczynałem od wyjazdów z rodzicami na wycieczki
górskie. Harcerstwo także ukształtowało moją pasję, którą dzisiaj z wami
chciałbym się podzielić – mówił podczas spotkania Jarosław Botor. 

MM

Fot. Jacek Iwasiów

Przygotowane przez uczniów prezentacje...

Fot. Jacek Iwasiów

Fot. Jacek Iwasiów

Uczniowie dzielili się pasją podróżowania

Łaźnia Łańcuszkowa wypełniła się po brzegi
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WOKÓŁ NAS
NOWA PROPOZYCJA DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA

Ruszył Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy

– Inwestowanie w młodego człowieka
jest najlepszą inwestycją. Dlatego wśród
wielu inicjatyw edukacyjnych pozyskaliśmy dotację, aby stworzyć uniwersyPierwsza grupa słuchaczy już z indeksami Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego
tet dedykowany dzieciom i młodzieży
– mówi prezydent Zabrza
denci zgłębiać będą informaMałgorzata Mańka-Szutyczne tajniki przy kreatywlik. – To doskonała okazja
nym wykorzystaniu klocków
dla młodych ludzi, aby rozLEGO i dostosowanych do
wijać pasję i talenty, intewieku gier. Na warsztatach
grować się z rówieśnikami
z robotyki będą tworzyć różi poczuć klimat panujący na
norodne konstrukcje, stawiauczelni. To początek fascyjąc im rozmaite wyzwania.
nującej przygody z nauką,
Z kolei dla młodzieży w wiektóra jest wyznacznikiem
ku 15–17 lat przygotowano
rozwoju współczesnych spozajęcia z języka angielskiełeczeństw i wspólnot lokalgo, języka polskiego i matenych – dodaje.
matyki (każdy moduł trwa
Na realizację projektu
40 godzin). Zajęcia skupiają
miasto i uczelnia pozyskasię na rozwijaniu trzech roły dofinansowanie z Unii
dzajów kompetencji: językoEuropejskiej w ramach
wych, informatyczno-techEuropejskiego Funduszu
nicznych oraz osobistych.
Społecznego. Udział w zaPonadto studenci wyjadą
jęciach jest bezpłatny.
na obóz językowo-sportowy
Studentami są dzieci i młow okresie wakacyjnym.
dzież, mieszkańcy Zabrza,
– Głównym celem uniwersyw wieku 7–17 lat. W zajętetu jest pokazanie dzieciom,
ciach mogą uczestniczyć
że edukacja jest przyjemna,
także rodzicie, którzy chcą
fajna i że można zdobywać
włączyć się w proces rozwiedzę w prosty, nieszablowoju kompetencji swoich
nowy i pozaszkolny sposób.
dzieci.
Właśnie w tym miejscu dzieci
W ramach Uniwersytetu
będą mogły odkrywać talenDziecięco-Młodzieżowego
ty i rozwijać swoje pasje –
WST organizowane są zajępodkreślają organizatorzy
cia w różnych grupach wieprzedsięwzięcia. Indeksy
kowych. Dla dzieci w wieku
Uniwersytetu
Dziecięco7–10 lat i 11–14 lat przygo-Młodzieżowego WST odetowano zajęcia artystyczne,
brało w marcu 70 młodych
komputerowe, robotykę, jęzabrzan. 
zyk angielski (każdy moduł
Zabrzańska siedziba WST przy ul. Park Hutniczy
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trwa 30 godzin). Młodzi stu-
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Fot. Patryk Pyrlik

Zajęcia artystyczne, komputerowe, językowe i z robotyki
znalazły się w ofercie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego, którego działalność zainaugurowana została w marcu
w Zabrzu. To wspólne przedsięwzięcie miasta oraz Wyższej
Szkoły Technicznej.

WOKÓŁ NAS
ZABRZE PO RAZ KOLEJNY ZDOBYŁO DOFINANSOWANIE DO REALIZACJI WAŻNEGO PROJEKTU

Fot. UM Zabrze

W naszym mieście powstanie Klub Seniora

Przedstawiciele emerytów spotkali się z prezydent miasta Małgorzatą Mańką-Szulik

Salka do ćwiczeń, komputery z dostępem do Internetu i miejsce do spotkań znajdą się w Klubie Seniora, jaki powstanie
przy ul. Żółkiewskiego w Zabrzu. Na jego stworzenie miasto
pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 117 tys. zł.
– Zaangażowanie, doświadczenie i pasja to
cechy charakterystyczne dla zabrzańskich
seniorów. Jestem przekonana, że seniorzy
chętnie będą korzystać z oferty, którą zaproponujemy w Klubie Seniora, podobnie,
jak chętnie korzystają z programu „Zabrzański Senior 65+” – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Klub ma powstać przy ul. Żółkiewskiego.
W pierwszej kolejności stojący tu budynek
będzie dostosowany do nowych potrzeb.
Następnie zostaną zakupione meble i odpowiednie wyposażenie. W Klubie Seniora
działać będzie salka do ćwiczeń usprawniających i sala z komputerami z dostępem do Internetu. Na zewnątrz przygotowane zostanie miejsce do spotkań.
– Każdy, kto będzie chciał skorzystać z takiej
formy spędzania czasu, będzie mógł to zrobić. Jeżeli ta forma się sprawdzi i okaże się,
że jest duże zainteresowanie ze strony seniorów, będziemy chcieli takie kluby tworzyć
w kolejnych dzielnicach – zapowiada wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
Zadowolenia z pomysłu nie kryją zabrzańscy seniorzy. – To oczekiwana inwestycja. Podczas spotkań emerytów pojawiają się różne potrzeby seniorów. To
ważne, aby mieli oni świadomość tego, że

ktoś się nimi interesuje i nie zostają sami
– podkreśla Antoni Strzoda, przewodniczący koła emerytów z Zaborza.
– Dzięki temu ludzie będą mogli tworzyć
ciekawe kółka zainteresowań i przebywać
między przyjaciółmi – uważa Urszula
Kuźma, przewodnicząca koła emerytów
z osiedla Janek.
– Seniorzy powinni wyjść z domów i zrozumieć, że jedynie w takim większym środowisku nie tracą energii, ale wiele zyskują.
Realizują swoje pasje i mają możliwość
rozwijania się na wielu płaszczyznach –
podsumowuje Walentyna Nowakowska,
zabrzański koordynator ds. seniorów.
Utworzenie Klubu Seniora to już kolejna
inicjatywa podejmowana z myślą o starszych mieszkańcach naszego miasta.
Aktywizacji seniorów oraz ułatwieniu
im korzystania z propozycji rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych służy
uruchomiony wiosną 2014 r. program
„Zabrzański Senior 65+”. Do tej pory
zyskał on kilkudziesięciu partnerów,
a żeby skorzystać z oferowanych przez
nich zniżek wystarczy pokazać dowód
osobisty lub inny dokument potwierdzający ukończenie 65. roku życia.
Zabrzańską tradycją stały się bale se-

niora organizowane w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki. Dużym zainteresowaniem seniorów cieszą się także zajęcia proponowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Oferuje je m.in. Wydział Lekarski
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Uniwersytet Trzeciego Wieku działa także przy Wszechnicy Zabrzańskiej. W jego
ofercie znajdują się m.in. zajęcia artystyczne, językowe, komputerowe i humanistyczne.
W ubiegłym roku starsi mieszkańcy mogli odwiedzać uruchomione przy Domu
Harcerza Miasteczko Seniora. W tworzących je busach i namiotach wykonywano
szereg bezpłatnych badań i konsultacji,
m.in. pomiar ciśnienia, spirometrię, analizę wieku serca oraz densytometrię,
czyli badanie wytrzymałości i gęstości
kości w kierunku osteoporozy.
Zajęcia aktywizacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz prelekcje dotyczące zagadnień z dziedziny medycyny i rehabilitacji organizowane są również w ramach
Zabrzańskiego Dnia Seniora. Utworzenie Akademii Seniora zakłada również
projekt rewitalizacji zabytkowej wieży
ciśnień przy ul. Zamoyskiego.
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WOKÓŁ NAS
ZA NAMI JUBILEUSZOWA EDYCJA PROJEKTU „MODA NA POLSKI”

Śp. Jacek Szkarłat

Jubileuszowa „Moda na polski” przygotowana została w Miejskim Ośrodku
Kultury 14 marca. – Pamiętam, kiedy
„Moda na polski” się rodziła. To był pomysł pani senator Krystyny Bochenek,
dziennikarki, która kochała Śląsk. Bardzo
się cieszę, że udało się wówczas „zarazić”
nas tu, w Zabrzu, właśnie tą inicjatywą,
którą kontynuujemy już dziesięć lat –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Wierzę, że młodzież ma
jeszcze wiele pomysłów na kolejne edycje.
Jak widać, ludzie odchodzą, ale ich inicjatywy pozostają. Dyrektor Jacek Szkarłat,
człowiek, który podjął wyzwanie i wspierał projekt z niezwykłą energią, też już
odszedł. Zawsze będziemy o nim pamiętać – dodaje prezydent Zabrza.
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Tegoroczną edycję „Mody na polski” uświetnili artyści chóru Resonans con tutti

Tegoroczną edycję „Mody na polski”
uświetnili m.in. artyści chóru Resonans con tutti, zespołu Zdziesiątkowani z Zespołu Szkół nr 10 w Mikulczycach oraz wokaliści i instrumentaliści
z Liceum Ogólnokształcącego nr 3
w Zabrzu. Nie zabrakło piosenek z tekstami m.in. Jeremiego Przybory.
– To ważne, aby promować nasz język
ojczysty. My staramy się zaprezentować
go w swojej różnorodności. Oczywiście,
pewna poprawność jest konieczna, ale
też pamiętamy, jakim tyglem kulturowym jest nasz kraj, nasze społeczeństwo
czy Śląsk, na którym żyjemy – zwraca
uwagę prowadzący „Modę na polski”
Piotr Michna. – Staramy się tę różnorodność przekazywać i przeciwdziałać
ujednolicaniu, ponieważ każdy region
ma swoją specyfikę. Chcemy tę specyfikę

w obrębie „Mody na polski” pokazywać
– dodaje.
– Uczestniczyłam w „Modzie na polski”
już w zeszłym roku. Recytowałam wtedy wiersz. Uważam, że to bardzo ważne
doświadczenie. Promowanie naszego języka jest niezwykle istotne. Obecnie do
polszczyzny wprowadza się wiele wyrażeń pochodzących z języków obcych. Ich
nauka jest potrzebna, ale jednocześnie
na uwagę zasługuje podkreślanie wagi
naszego języka ojczystego – mówi Kinga Spierewka, jedna z uczestniczek
„Mody na polski”.
– Podczas tej akcji możemy prezentować
przeróżne talenty. W tym roku chcemy
również upamiętnić naszego zmarłego dyrektora pana Jacka Szkarłata –
podsumowuje Mateusz Sztuba, inny
z uczestników. 
MM

W tym roku „Moda na polski” zorganizowana została już po raz dziesiąty
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Wyjątkowy charakter miała
tegoroczna edycja projektu
„Moda na polski”. Przedsięwzięcie, którego celem jest
promowanie naszego ojczystego języka, przygotowano
już bowiem po raz dziesiąty.
Radość z jubileuszu nie mogła
być jednak pełna, ponieważ
zaledwie kilka tygodni temu
pożegnaliśmy Jacka Szkarłata,
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, który od
początku wspierał akcję.

Fot. UM Zabrze

Uczniowie pokazują piękno ojczystego języka

WOKÓŁ NAS
MŁODZI ZABRZANIE CHCĄ SPRÓBOWAĆ SWOICH SIŁ W TEGOROCZNEJ SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

Michał i Sebastian ruszają do Sejmu

Fot. Tomasz Jodłowski

SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

Sebastian Wazia i Michał Kocher z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

Są uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Pawłowie.
Obaj chodzą do ósmej klasy, ale ich zainteresowania bliskie są
już wielkiej polityce. Michał Kocher i Sebastian Wazia postanowili
wziąć udział w XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Aktualnie pracują nad projektem, który ma im to umożliwić.
– Oglądałem poprzednią edycję Sejmu
Dzieci i Młodzieży i pomyślałem, że fajnie byłoby też wziąć w tym udział. Zaproponowałem to Sebastianowi i pomysł
mu się spodobał. Zapytaliśmy nauczycieli i też stwierdzili, że to spoko decyzja
– uśmiecha się Michał Kocher.
– Zawsze interesowały nas tematy związane z parlamentaryzmem. Chcemy zobaczyć, jak Sejm w Polsce wygląda od
kuchni – mówi Sebastian Wazia.
Jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży planowana jest tradycyjnie 1
czerwca, w Dniu Dziecka. W tym roku
jej uczestnicy będą debatować na temat: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy
i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Rekrutacja młodych
parlamentarzystów ma charakter
konkursowy. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w przedsięwzięciu muszą
zrealizować projekt, w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła sprawującego mandat
w latach 1918-1939, który podczas II
wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Młodzi zabrzanie wybrali Zofię

Berbecką, m.in. działaczkę Polskiej Organizacji Wojskowej, współtwórczynię
Ligi Kobiet.
– Dlaczego akurat pani Zofia Berbecka?
Mieliśmy znaleźć bohatera lokalnego,
a pani Zofia przez ostatnie lata żyła
w Gliwicach. Kolejną ważną rzeczą jest
też to, że była ona jedną z niewielu kobiet w Sejmie. Jest zatem też taką, można
powiedzieć, twarzą polskiej walki o prawa kobiet. Postanowiliśmy na jej podstawie opowiedzieć o roli kobiet w polityce
– tłumaczy Michał Kocher.
Chłopcy przyznają, że właśnie wybór
bohaterki projektu był najtrudniejszy.
Później było już łatwiej. – Wiedzieliśmy,
jak stworzyć stronę internetową. Potem,
zgodnie z regulaminem, realizowaliśmy
poszczególne punkty zadania – opowiada Michał. – Przygotowując materiał
o pani Zofii Berbeckiej, opieraliśmy się
na tym, co udało nam się znaleźć w Internecie, korzystaliśmy też z biblioteki
Senatu. Na naszej stronie są dwa zdjęcia
pani Zofii, bo tyle udało nam się znaleźć.
Można tam także przeczytać informacje
o projekcie, o pani Zofii, a także o roli ko-

Inauguracyjna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca
1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej.
Tematem pierwszej sesji SDiM
była wojna jako zagrożenie szczęśliwego dzieciństwa. W ławach
Sali Plenarnej Sejmu zasiedli wtedy posłowie i posłanki wyłonieni
w konkursie dla uczniów szkół
podstawowych i średnich. Było to
pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty działają
m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.
W obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży mogą brać udział uczniowie
w wieku od 13 do 17 lat.
biet w polityce. Wśród naszych materiałów są ulotki, plakat, robimy też badanie
społeczne – wylicza Michał.
– Udział w tym projekcie na pewno daje
nam satysfakcję i doświadczenie w pracy w grupie. A jeśli nam się powiedzie,
to będziemy mogli zobaczyć Sejm i wziąć
udział w obradach, co jest bardzo ciekawe – podkreśla Sebastian.
– Myślę o tym, żeby w przyszłości być
politykiem, ale na razie rodzice się nie
zgadzają – śmieje się Michał.
– Ja raczej nie mam takich planów, ale to
na pewno jest fajne przeżycie – przyznaje Sebastian.
Termin realizacji zadania rekrutacyjnego upływa 8 kwietnia. Lista
najlepiej ocenionych prac zostanie
ogłoszona 30 kwietnia, a ich autorzy
1 czerwca zasiądą w ławach poselskich w charakterze uczestnika lub
uczestniczki Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Dodatkowo najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej
ocenione zespoły z całej Polski wezmą
udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach
11–12 maja 2019 r. Trzymamy kciuki za
Michała i Sebastiana!

MM

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2019

27

WOKÓŁ NAS
NIEZALEŻNI EKSPERCI DOCENIAJĄ ZABRZAŃSKĄ OFERTĘ STUDIÓW

Kierunek analityka biznesowa
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej został nagrodzony Certyfikatem
i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”. Dodatkowo otrzymał
Certyfikat Nadzwyczajny „Lider
Jakości Kształcenia”. To już kolejny, po logistyce, wyróżniony
kierunek w ofercie zabrzańskiego wydziału uczelni.
Konkurs „Studia z Przyszłością” ma na
celu promowanie najbardziej wartościowych i innowacyjnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Organizuje
go Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat otrzymują
kierunki, które cechują się szczególnie
wysoką jakością programu, potencjałem
innowacyjnym i orientacją prorynkową.

Fot. Politechnika Śląska

Kolejne wyróżnienie dla Wydziału Organizacji i Zarządzania

Prof. Izabela Jonek-Kowalska i prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania

Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości
Kształcenia” przyznawany jest kierunkom, które w danej edycji konkursu uzyskają najwyższą liczbę punktów.
Przypomnijmy, że analityka biznesowa
pojawiła się w ofercie Wydziału Organizacji i Zarządzania w 2017 r. Kierunek
został uruchomiony dzięki współpracy
z takimi firmami, jak np. IBM. Podwójne
wyróżnienie świadczy o tym, że zalicza
się on do grona najbardziej innowacyj-

nych i nowoczesnych kierunków studiów
w Polsce.
Bardzo dużym uznaniem cieszy się również oferowana na wydziale logistyka.
W ubiegłym roku, po raz drugi z rzędu,
zwyciężyła ona w rankingu studiów inżynierskich, organizowanym przez magazyn „Perspektywy”. Wyprzedziliśmy
m.in. Wojskową Akademię Techniczną
w Warszawie i Politechnikę Poznańską.

GOR

ZA NAMI DRUGA EDYCJA ZABRZAŃSKICH DNI PROFILAKTYKI Z REKOLEKCJAMI DLA MŁODZIEŻY

Wyszedł z uzależnienia, teraz pomaga innym

– Najważniejsze jest to, z czym ty tutaj dzisiaj
przychodzisz i z czym odejdziesz w środę.
Jeżeli ty dzisiaj otworzysz swoje ucho, jeżeli
otworzysz swoje serce i pozwolisz na to, żeby
Bóg przyszedł do ciebie, to ja ci dzisiaj daję
gwarancję, że od środy masz nową jakość
twojego życia – mówił podczas spotkania
Andrzej Sowa, były narkoman, założyciel
i lider zespołu punkrockowego Maria Nefeli, dziś człowiek czysty i nawrócony, który
w całej Polsce prowadzi w ośrodkach dla
uzależnionych szkolenia oraz głosi świadectwo swojego wyjścia z uzależnienia.
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Setki uczniów wzięły udział
w zorganizowanych w marcu
zabrzańskich dniach profilaktyki z rekolekcjami dla młodzieży.
Spotkania w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji oraz w parafii
św. Andrzeja Apostoła poprowadził Andrzej Sowa.
Rekolekcje poprowadził Andrzej Sowa

Zabrzańskie dni profilaktyki skierowane
były do uczniów siódmych i ósmych klas
szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjów oraz szkół średnich. – Chodzi o to, żeby
z tego przekazu młodzież wyniosła dwie rzeczy
równocześnie: pewne wartości chrześcijańskie, ale także wartości profilaktyczne. Ważne,
by przekazać to w sposób umiejętny i wiarygodny – podkreśla Jan Szulik, koordynator
ds. uzależnień Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Rekolekcje w takiej formie podobały się
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młodzieży. – Andrzej Sowa opowiada własną historię. To jest bardziej ludzkie i bliższe
młodzieży niż mówienie z ambony – uważa
Wiktoria ze Wspólnoty Ruch Światło-Życie
w parafii św. Andrzeja Apostoła.
– To interakcja z drugim człowiekiem. Młodzi ludzie potrzebują na rekolekcjach osoby
świeckiej, która może pokazać na własnym
przykładzie, jak przeżywa swoją relację z Bogiem – podkreśla Ola ze Wspólnoty Ruch
Światło-Życie. 
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WOKÓŁ NAS
PRZEKAŻ 1 PROCENT PODATKU ZABRZAŃSKIM ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO

Sprawdź swoje zeznanie podatkowe
W tym roku po raz pierwszy
nie musimy samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego. Zrobi to za nas fiskus,
a my możemy przygotowany
formularz zaakceptować lub
wprowadzić w nim zmiany. Dotyczą one m.in. wskazania organizacji pożytku publicznego,
której chcemy przekazać jeden
procent podatku.

Zachęcam do wsparcia
naszych organizacji
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
– Zachęcam do przekazania jednego procenta podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego. Niezależnie od naszego wyboru, podatek
ten zostanie pobrany. Jedynie od nas zależy czy kwota ta zasili budżet państwa, czy konto wybranej przez
nas organizacji pozarządowej. W Zabrzu mamy aż 36 organizacji, które wspierają na co dzień mieszkańców naszego miasta. Katalog profili ich działalności
jest bardzo szeroki. Decydując się na odpisanie jednego procenta, sami możemy
zadecydować na co chcemy przeznaczyć pieniądze.

Wykaz zabrzańskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
NR KRS
0000002937

NR NIP
6482365311

0000003102
0000004507
0000004868
0000008190
0000032332
0000039900

6482320521
6481040860

6482426047

0000040274
0000049628
0000061302
0000069136
0000097903

9691321058
5541295133
6471851686
6481029255
6482330560

0000111765
0000137133

6481821505
6482033968

0000204986
0000219230
0000223459
0000234028

6482499135
6482517005
6482520088

0000235849
0000249468
0000286267

6482559280
6482553461
6482644123

0000288303
0000292978
0000307781
0000321492
0000321930
0000332226
0000344726
0000351884
0000382973
0000397539
0000414081
0000504286
0000526339
0000531566
0000587319

6482645476
6482649563

6482392259

6482272093
6482691387
6482711196
6482329203
6482724299
6482765157
6482765507
6482770767
6482772163
6482772499
6482753438

NAZWA
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA
„ŻYJ I DAJ ŻYĆ” – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH – HOSPICJUM IM. MATKI TERESY Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWALCZANIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO
STOWARZYSZENIE „MISERICORDIA” W ZABRZU
FUNDACJA NA RZECZ SZKÓŁ KATOLICKICH
STOWARZYSZENIE MUZYCZNE „PRELUDIUM” PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ZABRZU
FUNDACJA „NADZIEJA-DZIECI”
POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH
FUNDACJA BETLEHEM DOM CHLEBA
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI
„KONTAKT” RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 SPECJALNEJ W ZABRZU
ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „NOWE ŻYCIE”
FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI
Z CHOROBAMI SERCA
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁETWONURKÓW
FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”
STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA” RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 48
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABRZU
STOWARZYSZENIE „WIELKA FLOTA ZJEDNOCZONYCH SIŁ”
STOWARZYSZENIE SPORT-MED
STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I ICH BLISKICH „POMOCNA DŁOŃ”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 SPECJALNEJ W ZABRZU
FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM „SZARA PRZYSTAŃ”
„PIASTUN – WYRÓWNYWANIE SZANS”
FUNDACJA „ANDRZEJ” NA RZECZ PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO ZABRZAŃSKIE
STOWARZYSZENIE „DOGI ADOPCJE”
POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REJONOWY W ZABRZU
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE – ODDZIAŁ W ZABRZU
STOWARZYSZENIE FENIX
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ „77” IM. NORBERTA KROCZKA
FUNDACJA WSPIERANIA SZKOŁY „NASZA TRÓJKA”
FUNDACJA GÓRNIKA ZABRZE
STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZABRZANKA”
FUNDACJA VADEMECUM
FUNDACJA POMOST
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ „POGOŃ 1945” ZABRZE
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PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE SPORTOWE WYDARZENIA Z LAT KOŃCZĄCYCH SIĘ CYFRĄ „9”

Z dziewiątką na końcu...
W styczniowym wydaniu Naszego Zabrza Samorządowego
przypomnieliśmy najważniejsze wydarzenia dotyczące naszego miasta, jakie miały miejsce w latach kończących się „dziewiątką”. Tym razem sprawdziliśmy, co istotnego działo się
wówczas w historii zabrzańskiego sportu.

wygranej z Legią 1:0. Gola strzela Ernest Pohl, który rok 1959 kończy koroną najlepszego strzelca ligi. Zdobywa
21 goli. W tym roku drużyna wygrywa
sparing z Fortuną Głogówek… 27:0,
a 16 grudnia pokonuje w Niemczech
zespół składający się z najlepszych pił-

Lata nieparzyste nie sprzyjają wielkim
wydarzeniom
sportowym.
W końcu igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywają się tylko w latach parzystych,
podobnie jak wiele imprez rangi mistrzostw Europy. Nie oznacza to jednak, że nie ma czego przypominać
i czym się chwalić.

Zabrze od siedmiu lat ma prawa
miejskie, funkcjonuje jeszcze pod nazwą Hindenburg i leży w granicach
Niemiec. W jednej z dzielnic miasta,
czyli w Zaborzu, doskonały sezon
rozgrywa jedenastka Preussen Hindenburg, najlepsza piłkarska drużyna
przedwojennego Zabrza. W 1929 r.
Preussen zostaje mistrzem Południowo-Wschodnich Niemiec, dzięki czemu drużyna, która gra mecze ledwie
kilometr od granicy z Polską, jedyny
raz w historii gra w fazie pucharowej o mistrzostwo Niemiec, czyli jest
wśród szesnastu najlepszych niemieckich klubów. Rywalem Preussen jest
bardzo silna Hertha Berlin, wtedy wicemistrz kraju. Mecz jest rozgrywany
w Gliwicach 9 czerwca, zabrzanie nie
mają szans w starciu z klubem ze stolicy Niemiec i przegrywają 1:8, jednak
wynik z 1929 r. jest najlepszym w historii Preussen. Hertha w tym roku zostaje wicemistrzem Niemiec.

1949

W tym roku Górnik rozgrywa swój
pierwszy oficjalny mecz. Ten odnotowany przez prasę odbywa się 27
lutego 1949 r. Górnik prowadzony
przez Gintera Pawełczyka przegrywa
z Szombierkami Bytom 1:2. Z kolei 20
marca zabrzanie grają pierwszy mecz
o punkty. Drużyna w śląskiej A-klasie
przejęła dorobek punktowy Pogoni
Zabrze. Tego dnia po golach Niestero-

30

Waldemar Matysik zadebiutował w Górniku w 1979 roku. Kiedy osiem lat
później opuszczał Zabrze, miał na koncie trzy tytuły mistrza Polski,
dwa starty w mistrzostwach świata i medal za trzecie miejsce na świecie.

ka i Jurczyka Górnik wygrywa 2:1. Górnik na dobre przejmuje stadion przy
ul. Roosevelta.
Wielką gwiazdą zabrzańskiego sportu
jest przede wszystkim pięściarz Maksymilian Grzywocz. W 1949 r. czwarty raz z rzędu sięga po mistrzostwo
Polski w kategorii koguciej, a na ME
w Oslo odpada w ćwierćfinale.
W Mikulczycach przychodzi na świat
Jerzy Gorgoń, najbardziej utytułowany piłkarz urodzony w Zabrzu. Gorgoń zdobędzie dwa medale olimpijskie (złoto i srebro), trzecie miejsce na
świecie i zagra z Górnikiem w finale
Pucharu Zdobywców Pucharów.

1959

Rok, w którym zabrzanie sięgają po
drugi tytuł mistrza Polski. Zresztą
jedyny w roku kończącym się „dziewiątką”. Górnika prowadzi Węgier Janos Steiner. Tytuł zostaje wywalczony
cztery kolejki przed końcem sezonu po
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karzy Rot Weiss Essen i Schalke 04 2:1
(Wilczek i Gawlik). W zespole rywala
gra czterech reprezentantów Niemiec,
a w Górniku pierwsze mecze rozgrywa
Stanisław Oślizło. W tym samym roku
w lidze debiutują Jan Kowalski i Erwin
Wilczek, do dziś klubowe legendy.
Warto też odnotować awans piłkarzy
ręcznych Pogoni Zabrze do najwyższej
klasy rozgrywkowej. Akurat dla nich „9”
na końcu często okaże się szczęśliwa.

1969

Pierwsze skojarzenie? Oczywiście
fantastyczna gra Górnika jesienią
w Pucharze Zdobywców Pucharów.
W końcu to w 1969 r. zaczęła się gra
zakończona awansem do finału i meczem z Manchesterem City. Górnik
w 1969 r. eliminuje Olympiakos Pireus
i Glasgow Rangers. To rok wywalczenia Pucharu Polski, w finale zabrzanie
pokonują Legię w Łodzi 2:0, a mecz
ogląda 40 tysięcy widzów. Rok 1969 to

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

1929

LEKCJA HISTORII
Grano do dwóch
zwycięstw. Zabrzanie pokonali rywala
w Zabrzu i w drugim meczu na boisku rywala. Decydujący mecz został
rozegrany w Gdańsku 28 maja 1989 r.

także odejście z Zabrza trenera Gezy Kalocsay’a. Włodzimierz
Lubański z kolei sięga po czwartą z rzędu i ostatnią koronę
króla strzelców. Jest
23. piłkarzem Europy, a w kadrze strzela
dziesięć goli w ośmiu
meczach.

1999

1979

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Latem tego roku
Górnik po rocznej
przerwie wraca do
ligi. Robi to w wielkim stylu, z ogromną przewagą nad
rywalami, wygrywaErnest Pohl
jąc wszystkie mecze
w Zabrzu. W Górniku, jeszcze w I lidze, debiutuje 18-letni
Waldemar Matysik, który za trzy lata
zdobędzie medal na mistrzostwach
świata.
Rok 1979 zapamiętamy też z mistrzostw świata juniorów w Japonii, na
których Polska zdobywa trzecie miejsce, a jej najlepszym piłkarzem jest
wychowanek Górnika Andrzej Pałasz.
Zabrzanin zostaje trzecim strzelcem
turnieju, a jego nazwisko wymieniane
jest obok samego Diego Maradony.
Z cienia piłkarzy nożnych wychodzą
piłkarze ręczni, którzy zdobywają wicemistrzostwo Polski.

1989

Po czterech latach dominacji w lidze
Górnik oddaje ligowy tron i kończy
sezon na 3. miejscu. Wtedy było to
wielkie rozczarowanie, dziś pewnie
bralibyśmy taki wynik w ciemno. Do
historii przechodzi przegrany mecz
z Ruchem w Zabrzu, w którym Górnik nie wykorzystuje rzutu karnego.
Wygrana prawdopodobnie dałaby 15.
gwiazdkę. W Górniku gra pięciu reprezentantów Polski.
To ostatni rok tak ścisłych związków
z górnictwem. Po zmianach ustrojowych kopalnie przestają finansować
klub. Wiosną 1989 r. w zespole pierwsze mecze rozgrywa młody obrońca Tomasz Wałdoch, po latach jeden
z najlepszych defensorów w historii
Górnika i kadry. Z kolei latem żegna
się z Zabrzem Ryszard Komornicki,
a jesienią Jan Urban. W klubie na dobre kończy się pewna epoka. Kojarzymy też ten rok z dwumeczem z Juventusem w Pucharze UEFA, który

poprzedza tragiczna śmierć w Polsce
Gaetano Scirei, legendarnego obrońcy
Juve. Mecz w Zabrzu odbywa się w atmosferze żałoby.
Duży sukces odnoszą juniorzy Górnika, którzy sięgają po drugi w historii
klubu tytuł mistrza Polski. Gwiazdami
zespołu są między innymi Henryk Bałuszyński i Mieczysław Agafon. Pierwszy z nich przez kilka lat będzie etatowym reprezentantem Polski.
Jednak
sportowym
wydarzeniem
w mieście jest pierwszy w historii tytuł
mistrza Polski wywalczony przez piłkarzy ręcznych Pogoni. Drużyna gra już
w nowej hali przy ul. Wolności i sprawia
wielką sensację, pokonując w dwumeczu o złoto Wybrzeże Gdańsk, wtedy
jedną z najlepszych drużyn w Europie.

Włodzimierz Lubański w 1969 roku
należał do elitarnego grona najlepszych
napastników w Europie.

Rok, który niczym
szczególnym
nie
zapisał się w historii
zabrzańskiego
sportu. Generalnie
smutne to były czasy w polskiej piłce,
skoro wygrany mecz
Górnika z Legią – po
golu Jacka Wiśniewskiego – obejrzało
niespełna trzy tysiące widzów, podobnie jak pokonanie bardzo silnej Wisły.
To jesienią 1999 r. swój marsz po koronę najlepszego strzelca ligi rozpoczął
Adam Kompała. W tym samym roku
Górnik odniósł najwyższe ligowe zwycięstwo z Ruchem Radzionków 5:0 po
trzech golach Piotra Gierczaka.
Za jedno z wydarzeń roku wypada dziś
uznać debiut w Górniku Shingi Kaondery. Piłkarz z Zimbabwe pierwszy
raz zagrał w lidze 31 lipca, dokładnie
w dniu swoich 17. urodzin! Jest tym samym jednym z najmłodszych piłkarzy
w historii Górnika.

2009

Rok, który przywołuje traumatyczne
wspomnienia, bowiem latem 2009 r.
zabrzanie drugi raz w historii spadają
z ekstraklasy. Żal jest tym większy, że
na mecze przychodziło po 15–18 tysięcy widzów. W tym roku debiutują
w Górniku tacy piłkarze, jak Adam Banaś czy Mariusz Przybylski. Na początku 2009 r. dowiadujemy się, że w Górniku nie będą już grać Jerzy Brzęczek
i Tomasz Hajto, a pod koniec roku, że
trenerem drużyny zostanie Adam Nawałka. Rok 2009 to również ostatnie
do dziś derby z Ruchem rozegrane na
Stadionie Śląskim. Przy 45 tysiącach
widzów Górnik wygrywa 1:0 po golu
Adama Banasia.
Piłkarze ręczni NMC Powenu Zabrze,
bo taką nazwę nosił wtedy klub, spadkobierca tradycji Pogoni, awansują do
ekstraklasy.



Dariusz Czernik
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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SPORT
NASI SZCZYPIORNIŚCI DO DALSZYCH ROZGRYWEK PRZYSTĄPIĄ Z TRZECIEGO MIEJSCA W TABELI

Na 3 kwietnia zaplanowano
ostatnią kolejkę rundy zasadniczej rozgrywek superligi.
Przeciwnik Trójkolorowych to
Zagłębie Lubin. Do dalszych
rozgrywek nasi szczypiorniści
przystąpią z trzeciego miejsca
w tabeli, które zagwarantowali
sobie na cztery serie przed końcem rundy, pokonując 29:24
Chrobrego Głogów.
Przypomnijmy, że w tym sezonie superliga gra w zmienionej formule. Dwie
tabele w rundzie zasadniczej zostały zastąpione przez jedną zbiorczą. – Chcieliśmy uprościć rozgrywki i jednocześnie
podtrzymać emocje do samego końca. To
było nasze główne założenie. Usunęliśmy
punkt bonusowy i podział na grupy, który
wprowadzał spore zamieszanie wśród kibiców. Wracają spadki, a najlepsze drużyny
z pierwszej ligi mogą zagrać w superlidze.

Fot. Jerzy Przybysz

Na finiszu rundy zasadniczej

Fot. Jerzy P
r z yb
ysz

Nasi szczypiorniści zapewniają wielkie emocje

Zmiana systemu jest podyktowana między
innymi wolą kibiców, którzy są dla nas najważniejsi – podkreśla prezes PGNiG Superligi Marek Janicki.
W rundzie finałowej rozgrywek wezmą
udział zespoły, które zajęły miejsca od
pierwszego do ósmego. Drużyny będą
się mierzyć w systemie pucharowym, w
którym rozegrane zostaną dwumecze
(mecz i rewanż). Trzymamy kciuki za
Trójkolorowych! 

GOR

ZAWODY W ZABRZAŃSKIM KOMPLEKSIE REKREACJI AQUARIUS KOPERNIK

Fot. UM Za

b r ze

Młodzi pływacy na starcie

Młodzi pływacy z roczników 2006–2011,
dopingowani przez licznie przybyłą publiczność, pokonywali stylem dowolnym,
klasycznym i grzbietowym dystans od 25
do 50 metrów. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie
z Polskiego Związku Pływackiego.

GOR
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W zawodach wzięło udział prawie 400 młodych pływaków
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Fot. UM Zabrze

Prawie 400 zawodników z 20
klubów sportowych z terenu
naszego kraju rywalizowało 24
marca podczas IX Zabrzańskiego Mityngu Pływackiego w Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji – Aquarius Kopernik.

SPORT

Polska liga nie jest złym wyborem
Rozmowa z Borisem
Sekulićem, nowym piłkarzem
Górnika Zabrze
Jeszcze jesienią byłeś piłkarzem CSKA
Sofia. Nagle straciłeś miejsce w podstawowym składzie. Co się stało?
Wiesz, CSKA to wielki klub, z dużymi tradycjami i piękną historią. Ale jest też przy
tym trochę specyficzny. Zaczęliśmy rozgrywki ligowe bardzo dobrze. I wszystko się układało do przegranego meczu
derbowego z Lewskim. Po tym spotkaniu wszystko się zmieniło. Fani mieli pretensje. Tam oczekiwania zawsze są duże.
Wszyscy czekają na tytuł mistrzowski,
którego klub nie zdobył od 2008 roku.
Chcą, żeby CSKA zawsze było na topie,
ale niestety, czasem bywa to po prostu
trudne.
Podpadłeś kibicom? To był konflikt?
Nie, nic z tych rzeczy. Przynajmniej ja
tego tak nie odbieram. Poza tym była
jeszcze potyczka z Ludogorcem Razgrad,
która też nie zakończyła się korzystnym
rezultatem dla CSKA.
Ale wszystko tak się ułożyło przez ten
jeden mecz z Lewskim?
Tak, nie ukrywam tego. Ta rywalizacja
ma ogromny ciężar gatunkowy. Lewski
jest odwiecznym rywalem. Zawiedliśmy
fanów, ponosząc porażkę. Przed takim
meczem możesz być pierwszy, po porażce ostatni.
Jak tam w ogóle trafiłeś?
Miałem też kilka ofert z wiodących zespołów w sąsiednich krajach, ale CSKA
było najbardziej zdecydowane i konkretne. To były szybkie rozmowy. Chciałem
znów być w wielkim klubie, który gra
o najwyższe cele i tak też zrobiłem. Slovan i CSKA są do siebie podobne, oba
kluby należą do czołówki w swoich krajach. W Bułgarii Ludogorec przerasta
wszystkich o kilka długości pod kątem
organizacji, ma 30 milionów euro budżetu i pod tym względem to dla mnie
coś nowego, na Słowacji, gdzie też sporo
przecież grałem, nie ma takiej sytuacji.
Ludogorec siedem razy z rzędu zdobywał tytuł, ale historycznie to CSKA ma
najwięcej trofeów. Tradycja zobowiązuje.
Dlatego też fani tak bardzo się wkurzają,
że tyle czasu muszą żyć wspomnieniami.

Zdaję sobie z tego sprawę, zresztą nie jestem już taki młody (śmiech). Zupełnie poważnie, chcę naprawdę pomóc zespołowi.
Dla wielu piłkarzy Polska to miejsce
w karierze tymczasowe.
Nie można mieć takiego założenia, bo
nie wiesz co życie przyniesie. Możesz
mieć plan, że pograsz w danym miejscu
dłużej, a rok później jesteś gdzie indziej.
I odwrotnie – chcesz zatrzymać się na
krótko, a mija kilka lat. Dlatego nie zastanawiam się nad tym. Moje plany sięgają
co najwyżej kolejnego meczu, by jak najlepiej zagrać i pomóc drużynie.

Urodzony w Serbii 27-letni Boris Sekulić do składu
Górnika wszedł z marszu. Bałkański temperament,
waleczność i niezła technika dają iście wybuchową
mieszankę. Potrafi przy tym grać na kilku pozycjach. Z klubem związał się umową, która będzie
obowiązywała do końca obecnego sezonu, z opcją
przedłużenia o kolejny sezon. Boris Sekulić pierwszą
bramkę dla Trójkolorowych zdobył w wygranym
przez Górnika 3:0 meczu z Lechem Poznań.

Czego oczekujesz w kontekście występów w polskiej lidze? Nie wierzę, żebyś
nie marzył o grze w lepszych ligach – niemieckiej, angielskiej czy hiszpańskiej.
Ciężko uwierzyć, żeby polska liga była
pierwszym i ostatecznym wyborem.
To trudne pytanie. Przez ostatnie siedem lat grałem w wielu innych ligach
i wcale nie uważam, żeby akurat liga
polska miała być złym wyborem. Macie
solidne zaplecze sportowe, fajne stadiony, lepsze niż w wielu innych, choćby
sąsiadujących krajach. Przychodząc tutaj, chcę zrobić kolejny krok w karierze.
Poza tym, jak wspomniałem, świetnie
się gra na stadionie, gdzie dopinguje
cię kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy
ludzi. Fani stwarzają w Zabrzu kapitalną atmosferę. To ma znaczenie. Mam
też trochę porównania. Przyszedłem
do klubu, gdzie fani przykładają wagę
do każdego meczu, z każdym rywalem.
W Bułgarii taka mobilizacja dotyczyła
w sumie trzech spotkań – z Lewskim,
Ludogorcem i pucharowych meczów
z FC Kopenhaga. Na Słowacji, w Slovanie Bratysława, w ogóle jest specyficznie, bo na mecz potrafi przyjść czasem
tylko kilkuset kibiców, choć to największy klub ligi.
Twoje doświadczenie jest dla nas bardzo cenne...

Słyszałeś cokolwiek o Górniku zanim
trafiłeś do Zabrza?
Oczywiście, same pozytywy. Rozmawiałem
choćby z Erikiem Grendelem, który kilka lat
u was spędził. Polecał mi ten kierunek.
Fani w Zabrzu są bardzo wymagający.
W każdym meczu oczekują walki.
Zdaję sobie z tego sprawę, ale jak powiedziałem, znam to już z Bułgarii i trochę
ze Słowacji.
Krótko rzecz ujmując – jesteś zaznajomiony z tematem?
Tak. Zresztą wiele osób już tutaj w klubie
mi o tym mówiło. Zobaczycie, nie zawiodę was!
Jesteś Serbem, ale masz też słowackie
obywatelstwo.
Zdziwisz się, ale to nie był mój pomysł.
Usłyszałem o tej możliwości w klubie.
Skorzystał z niej już mój poprzednik
Marko Milinković. Zacząłem szukać niezbędnych dokumentów z Serbii, wypisałem niezbędne formularze, a potem nie
było już niczego, co mogłoby stanąć na
przeszkodzie. Nie musiałem przechodzić
testów językowych. Z rozmów z mediami
łatwo można wywnioskować, że umiem
mówić po słowacku. O słowa hymnu też
mnie nie pytano, mimo że je znam. Dlaczego zdecydowałem się przyjąć obywatelstwo? Jestem na Słowacji od sześciu
lat, czuję się tam jak w domu. W Serbii
spędzam co najwyżej miesiąc w ciągu
roku. Ale słowackie obywatelstwo jest
mi bardzo pomocne. Mogę swobodnie
poruszać się po Unii Europejskiej. No
i dzięki temu jestem teraz w Górniku.


Rozmawiał: Marcin Król
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – filmowy afisz, 5 – list

1

bez podpisu, 8 – damka lub tandem,
9 – materiał dla stolarza, 10 – sąsiad
Szkota, 11 – rzeźba ludzkiej postaci, 12
– podtrzymują spodnie, 14 – element
łańcucha, 16 – rozśmiesza w cyrku,
19 – wywołuje choroby, 21 – Murzynek z wierszyka dla dzieci, 22 – Onufry
z Trylogii, 23 – jacht, na którym Leonid
Teliga opłynął świat, 24 – owcze lub
leśne, 26 – schron bojowy, 28 – zdjęciowa lub egzaminacyjna na studiach,
29 – skomunikowane promem ze Świnoujściem, 30 – amerykańskie gospodarstwo rolne, 33 – powieść z Boryną
i Jagną, 35 – najważniejszy na uczelni,
37 – popisy kowbojów, 38 – obwoluta,
okładka książki, 39 – zimowo-wiosenny
miesiąc, 40 – tańcowała z igłą, 41 – złośliwa wzmianka, 42 – matka Achillesa.
Pionowo: 1 – spód obuwia, 2 – pracuje
w kuźni, 3 – nakrycie namiotu, 4 – zbieranie datków pieniężnych, 5 – autor
„Dzwonów Bazylei”, 6 – narząd, 7 – w ręce wokalisty, 13 – członek Parlamentu
Europejskiego, 15 – chroni posła, 17 –
opis pod mapą, 18 – opieranie życia na
mrzonkach, 20 – wprawia ją szklarz, 21
– imię czarnoskórego piosenkarza o nazwisku White, 25 – pracowita mieszkanka ula, 27 – cześć, uwielbienie, 30 –
okienna ozdoba, 31 – w wierszu Mickie-

F o t o z a g a d k a
2

wicza broni jej Ordon przed Moskalami,
32 – zapach, 34 – idzie za pługiem, 36
– jubilerska miara.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z POPRZEDNIEGO NZS

1. Jaki pan, taki kram
2. Przedszkole nr 43
Fot. Jerzy Przybysz

3. Kokornak
4. Julia Hartwig
5. Wszyscy mamy jakieś
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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słabostki

ROZRYWKA
3

– Dlaczego na
polowaniu strzelał
pan do kolegi?
– pyta sędzia.
– Wziąłem go za
sarnę.
– A kiedy pan zauważył pomyłkę?
– Kiedy sarna odpowiedziała ogniem.

Alfabet morza
Tęskniąc za ziemią Fala głosi swE rozpacze
Surm i trąb wrzawą, skrzypiec żalami i fleTu,
Szumi, szemrze, szeLeści, szepcze, łka i Płacze,
Jęczy, wzDycha wszystkimi dźwięki alFabetu.

– Może mi pan powiedzieć jak trafić
do opery?
– A to trzeba wiele lat trenować śpiew.

Aż gdy na śmierć znużona przewlekłą rOzłąką,
W objęciach lądu wreszcie omdlała przyLega,

– Józek, wiesz, że lekarz zalecił
Nowakowi ostrą dietę? Nie wolno mu
jeść mięsa ani pić alkoholu.
– Myślę, że powinniśmy zaprosić
biedaka na kolację.

Kona wzdłuż brzegu długą piAn srebrnych koronką,
Pisząc w piaSku: omega, Omega, omega.

Rozmawiają dwie sąsiadki.
– Ty to masz mądrego męża, on chyba
wszystko wie.
– Wszystko wie? Kochana, on się nawet
nie domyśla.

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza, należy z 12 liter
wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.

Bacowa budzi męża w środku nocy.
– Antoś, pchła mi chodzi po plecach,
złap ją i zabij.
– Zapal światło – doradza zaspany
baca. – Jak cię zobaczy to sama
zdechnie ze strachu.

4
1. zimowa atrakcja z saniami,
2. najdroższe miejsce w teatrze,
3. wytresowana
umiejętność psa,
4. w Austrii przed euro,
5. czuwa nad czyimś
bezpieczeństwem, albo
odstrasza w sklepie złodziei,
6. biały lub czerwony do
zjedzenia, trujący –
Sosnowskiego,
7. gliniany instrument muzyczny,
8. producent bubli.

1
2
3
4
5
6
7

Kowalski zajmuje dwuosobową celę.
Wtem otwierają się drzwi i strażnik
przyprowadza nowego więźnia.
– Ile dostałeś? – pyta nowego
współmieszkańca Kowalski.
– 12 lat.
– To weź tę pryczę przy drzwiach.
Ja mam 20 lat do odsiadki,
więc ty wychodzisz pierwszy.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Umberta Eco.
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2019
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Odzież włoskich
i polskich producentów,
obuwie, dodatki
Zabrze, ul. Sobieskiego 22

Wesołych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka,
szalonego i mokrego
Śmigusa Dyngusa
oraz samych
słonecznych dni

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
świąt Wielkiej Nocy
składają
dyrektor i pracownicy
Domu Muzyki i Tańca,
Telewizji Zabrze,
Naszego Zabrza Samorządowego
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KULTURA
ZA NAMI KOLEJNA ODSŁONA FESTIWALU KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IM. NORBERTA KROCZKA

Ponad tysiąc osób wzięło
udział w 65. edycji Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej im.
Norberta Kroczka. Uczestnicy
prezentowali swoje umiejętności teatralne, wokalne i instrumentalne. Najlepsze występy będzie można podziwiać
podczas planowanej 10 kwietnia gali w Teatrze Nowym.

Fot. UM Zabrze

W przesłuchaniach wzięło udział ponad tysiąc młodych ludzi
– Nigdy w życiu nie chciałabym zasiadać
w festiwalowym jury. Dla mnie wszyscy są
wspaniali, po prostu najlepsi. A jurorzy Trwające w marcu przesłuchania trady- – Po raz pierwszy pani z przedszkola zachęmuszą zwracać uwagę na różnego ro- cyjnie podzielone zostały na Dni Muzyki, ciła córkę do występu i potem już się potodzaju niuanse. Dlatego wolę być z drugiej Teatru i Tańca. Odbywały się na scenie czyło. Daria uczy się śpiewu. Najważniejstrony, jako organizator – śmieje się Jo- Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Mło- sze, by w dzisiejszych czasach dzieci miały
pasję, bo większość jej po prostu nie ma –
lanta Skorupa z Młodzieżowego Domu dzieżowego Domu Kultury nr 2.
Kultury nr 2. – W porównaniu z poprzed- – Bardzo lubię śpiewać i to mi sprawia na- zwraca uwagę Anna Kwiatkowska, mama
prawdę wielką przyjemność. Chciała- dziewczynki.
nimi latami mamy mnóstwo zespołów
bym być piosenkarką. Mój Pierwszy raz w festiwalu wzięła udział Emilka
wokalnych. Kiedyś ich tyle nie było.
gdalena Mionc
. Ma
Fot
ulubiony wokalista to Fred- Bugajska. – Śpiewam od najmłodszych lat. NajJeśli chodzi natomiast o tancepierw śpiewałam sobie sama
dy Mercury – mówiła
rzy, to nie ma już przypadgdalena Mionc
. Ma
Fot
w domu, teraz chodzę na
9-letnia Daria
kowych osób, które tańczą.
zajęcia. Śpiewanie to
KwiatkowZgłaszają się dobrze zordla mnie wielka paska, któganizowane grupy. Widać
sja i niesamowita
rej kibiich radość z tańczenia.
przygoda. Oczycowała
Mamy naprawdę uzdolniowiście, czasem jest
mama.
ne dzieci i młodzież – dodaje.
ciężko. Wszystko
zależy od tego, jakie
są dźwięki, jaka piosenka. Są trzy zawody,
które chciałabym wykonywać. Obok bycia chirurgiem
i sportowcem jest też marzenie o zostaniu piosenkarką – zdradza 12-letnia Emilka (na zdj. obok).
Małgorzata Mazur z jury festiwalu przyznaje, że młodzi ludzie co roku potrafią
zaskoczyć. – Zarówno poziomem wykonawczym, jak i sposobem interpretacji.
W tym festiwalu bierze udział wiele interesujących osób – podsumowuje MałgoJurorzy zwracają uwagę na wysoki poziom uczestników
rzata Mazur. 
MM

WIĘCEJ O KULTURZE CZYTAJ NA WWW.POKLADYKULTURY.PL
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TWOJA REKLAMA

Fot. UM Zabrze

Młode talenty zachwyciły widzów i jury
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