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Zabrzańska tarcza antykryz
DZIAŁANIA

JUŻ WDROŻONE
Czynsze w lokalach gminnych
Dla
najemców
prowadzących
w gminnych lokalach działalność
o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym wprowadzono możliwość uzyskania zwolnienia z czynszu. Z pomocy można
skorzystać po udokumentowaniu
wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu.
Wsparcie obowiązuje od 14 marca.
Szczegółowych informacji
udzielają:
Wydział Zarządzania Mieniem – tel. 32
37 33 441
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 37 34 810
Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 32 37 33 900

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi – tel. 32 37 33 489
Opłata za postój pojazdu
w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego w Zabrzu
Na mocy Zarządzenia nr 221/
IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze,
od 26 marca br. do odwołania zawieszono pobór opłat za postój pojazdu
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.
Szczegółowych informacji udziela:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury
Informatycznej – tel. 32 277 68 00

Dzierżawa nieruchomości
gminnych
Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową, usługową i gastronomiczną oraz organizacje społeczne
mają możliwość uzyskania zwolnienia
z opłat za dzierżawę gruntu.
Szczegółowych informacji
udzielają:
Wydział Zarządzania Mieniem – tel. 32
37 33 441
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 37 34 810
Zarząd Budynków Mieszkaniowych
– Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 32 37 33 900

Opłaty na targowiskach
gminnych pobierane
przez MOSiR Zabrze Sp. z o.o.
•
ograniczenie poboru dziennych
opłat targowych na terenie miasta
Zabrze oraz opłat eksploatacyjnych
na terenie targowiska przy ul. Jagiełły
w Zabrzu – ograniczenie czasowe od
17.03.2020 r do odwołania
• obniżenie o 50 proc. opłat wynikających z umów zawartych na targowisku w Zabrzu przy ul. Jagiełły, ulga
będzie naliczana na wniosek kontrahenta zawierający oświadczenie
o wstrzymaniu lub znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności –
ograniczenie czasowe od 01.04.2020
r. do odwołania
•
rozpatrywanie wniosków kontrahentów w sprawie płatności wynikających z zawartych umów, decyzje
będą podejmowane indywidualnie
i na wniosek kontrahenta.
Szczegółowych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp.
z o.o. – tel. 32 27 16 640

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia nowej deklaracji, dzięki której
nie zapłacą za odpady. Właściciele
nieruchomości, których działalność
uległa zawieszeniu w związku z zagrożeniem epidemicznym mogą
złożyć nową deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Opłaty na targowiskach
gminnych pobieranych
przez ZARI Sp. z o.o.
•
obniżenie o 50 proc. opłat wynikających z umów zawartych
na targowisku w Zabrzu przy ul.
Boboli oraz dotyczących stanowisk
kwiatowych – stawka za kwiecień
2020 r.
• na wniosek kontrahenta możliwość
ustalenia nowych terminów płatno-
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ści za marzec 2020 r., tj. płatność po
50 proc. w marcu i kwietniu.
Szczegółowych informacji udziela:
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – tel. 504 742 575
Opłaty za wodę i kanalizację
Przesunięcie terminu płatności do
30.06.2020 r.
• nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od
marca do lipca br.
•
wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą
wysyłane wezwania do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania
sądowego)
• wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek odbiorcy
• nieobciążanie stawką opłaty abonamentowej na okres trzech miesięcy
na wniosek odbiorcy
•
nieodpłatne usuwanie awarii na
przyłączu wodociągowym należącym do odbiorcy
•
nieodpłatne przywrócenie dostawy
wody na wniosek odbiorcy
•
czasowe niewystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych
za przekroczenia dopuszczalnych
wartości zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych wprowadzanych do
urządzeń kanalizacyjnych ZPWiK
Sp. z o.o.
• gotowość nieodpłatnego wspierania
w walce z COVID 19 poprzez dezynfekcję mobilnym systemem ozonowania infrastruktury miejskiej, która
się do tego kwalifikuje.
Szczegółowych informacji udziela:
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
– tel. 32 271 64 41
Informacja dla przedsiębiorców
Na stronie www.um.zabrze.pl zakładka „Dla biznesu” utworzono dedykowany baton „COVID-19 Zabrze wspiera przedsiębiorców” gdzie zostają
zamieszczone aktualne informacje
w trzech obszarach:
• zwolnienia i ulgi
• konsultacje telefoniczne
• informacje o tarczy antykryzysowej.
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zysowa dla przedsiębiorców
DZIAŁANIA

W TRAKCIE

REALIZACJI

Podatek od nieruchomości
Zwolnienie, za część roku 2020, z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
wskazanych grup przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Wprowadzenie preferencyjnych stawek dla poszczególnych rodzajów
przedmiotów opodatkowania, np. dla
restauracji, klubów sportowych.
Przedłużenie wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, terminów płatności rat
podatku od nieruchomości, płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie
dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
Opłata roczna z tytułu
użytkowania wieczystego
Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
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w stosunku do podmiotów, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą
wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

o zwolnienie z egzekucji dot. wszystkich zastosowanych środków egzekucyjnych w oparciu o przedstawiony przez strony materiał dowodowy.
Bezzwłocznie rozpatrywane są także
wnioski o wstrzymanie środków egzekucyjnych.

Dzierżawa nieruchomości
gminnych
Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową, usługową i gastronomiczną oraz organizacje społeczne
mają możliwość uzyskania zwolnienia
z opłat za dzierżawę gruntu.

Reklama na nośnikach
zewnętrznych
Przeprowadzenie akcji promocyjnej
na nośnikach zewnętrznych wpierających lokalnych przedsiębiorców w poszczególnych branżach.

Czynsze w lokalach gminnych
Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać
z n/w ulg:
•
wprowadzenie przedłużenia terminów płatności dla opłat czynszowych
w lokalach gminnych
•
przeniesienia wpłaconej kaucji na
poczet czynszu z zastrzeżeniem jej
późniejszego uzupełnienia.
Kontrole podatkowe
Wstrzymane zostaną rozpoczęte kontrole podatkowe, których celem było
sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego.
Wstrzymanie egzekucji
zaległości
Wprowadzono mechanizm priorytetowego rozpatrywania wniosków

Platforma informacyjna
Uruchomienie platformy informacyjnej, która pozwoli na bezpośredni
kontakt: Miasto Zabrze mieszkaniec przedsiębiorca.
Komunikator
będzie
wsparciem
w prowadzeniu spójnej polityki informacyjnej. Może być również wykorzystywany gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej angażującej wiele podmiotów,
wtedy będzie ułatwieniem w zarządzaniu kryzysem w sferze komunikacji
publicznej.
Komunikator będzie wspierał działania zachęcające do korzystania z usług
lokalnych firm, a także promował wydarzenia realizowane na terenie Zabrza.
Przygotowany przez prezydent miasta pakiet projektów uchwał zostanie
przedstawiony radnym.
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OD POCZĄTKU KWIETNIA
W NASZYM KRAJU OBOWIĄZUJĄ
NOWE OGRANICZENIA I NAKAZY

Mniej kontaktó
Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce,
rząd podjął kolejne kroki. Wprowadzone z początkiem
kwietnia zasady będę obowiązywać do odwołania. Za
ich złamanie grozi grzywna w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.
Ograniczenia
w liczbie klientów:
✹ sklepy i punkty usługowe – 3
osoby na kasę lub stanowisko do
płacenia
Do każdego sklepu i lokalu usługowego może wejść maksymalnie
tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby
wszystkich kas i liczby 3. Jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
✹ targowisko – 3 klientów na 1
punkt handlowy
Liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
✹ placówki pocztowe – 2 osoby
na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać
w jednym momencie tyle osób, ile
wynosi liczba okienek pocztowych
pomnożona przez 2.

Nowe obowiązki
dla wszystkich sklepów:
✹ Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.
✹ W godzinach od 10 do 12 sklepy
i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia. W pozostałych
godzinach sklepy i lokale usługowe
są dostępne dla wszystkich, w tym
dla osób powyżej 65. roku życia.

Ograniczenie
funkcjonowania sklepów
budowlanych:
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Automatyczna kwarantanna
dla bliskich osób
w kwarantannie:
Kwarantanną będą objęci wszyscy,
którzy mieszkają z osobą kierowaną
na kwarantannę. Zasady będą obo-

Zamknięte hotele
i inne miejsca noclegowe:
Hotele i inne miejsca noclegowe
mogą funkcjonować tylko i wyłącznie
wtedy, gdy przebywają w nich osoby
w kwarantannie lub izolacji, a także
gdy przebywa w nich personel medyczny. Nie dotyczy to osób, które są
w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania
obowiązków służbowych. Dla tych
osób hotele pozostają otwarte.
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ów – mniej zarażeń
wiązywały osoby, które przebywają
w jednym mieszkaniu z osobami
kierowanymi na kwarantannę od
środy 1 kwietnia 2020.
Zawieszenie rehabilitacji
oraz zamknięcie salonów
kosmetycznych i fryzjerskich:
Zamknięte zostają bez wyjątków
wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu.
Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszone zostaje również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
i masaży – zarówno w placówkach
publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
Zakaz wychodzenia z domu
osób do 18. roku życia bez opieki
dorosłego:
Osoby, które nie ukończyły 18. roku
życia, nie mogą wyjść z domu bez
opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego
usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
W mocy pozostają ograniczenia
w przemieszczaniu się
wszystkich osób. W dalszym
ciągu nie można wychodzić
z domu z wyjątkiem:
✹ dojazdu do pracy – jeśli jesteś
pracownikiem, prowadzisz swoją
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firmę czy gospodarstwo rolne, masz
prawo dojechać do swojej pracy;
masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze
swoją zawodową działalnością.
✹ wolontariatu na rzecz walki
z COVID-19 – jeśli działasz na rzecz
walki z koronawirusem i pomagasz
potrzebującym przebywającym na
kwarantannie lub osobom, które nie
powinny wychodzić z domu, możesz
się przemieszczać w ramach tej działalności.
✹ załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego – będziesz mógł się przemieszczać, aby
zrobić niezbędne zakupy, wykupić
lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Zakaz korzystania z parków,
plaż, bulwarów, promenad
i rowerów miejskich:
Obowiązuje zakaz przebywania na
plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy parków, zieleńców, promenad,
bulwarów, ogrodów botanicznych
i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Zakazane jest korzystanie
z rowerów miejskich.
2 metry to minimalna
odległość między pieszymi:
Obowiązek utrzymania co najmniej
2-metrowej odległości między pieszymi dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku są:

✹ rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia).
✹ osoby niepełnosprawne lub
niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Urzędy na pracy zdalnej:
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek
mogą stanowić jedynie czynności,
w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
Limit pasażerów również
w pojazdach 9+:
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tylu
pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Ten wymóg
rozszerzony został także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc
siedzących, w tym transport niepubliczny. Ograniczenie nie dotyczy
samochodów osobowych.
Dodatkowe zabezpieczenia
dla pracowników
w miejscu pracy:
Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim
pracownikom.
✹ stanowiska pracy poszczególnych
osób muszą być oddalone od siebie
o co najmniej 1,5 metra.
✹ pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć
dostęp do płynów dezynfekujących.
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Ograniczenia w tramwajach

Dezynfekcja wiat przystankowych w naszym mieście

Fot. Tramwaje Śląskie

Fot. UM Zabrze

W ZABRZU PODEJMOWANYCH JEST SZEREG DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH ZASIĘG
I SKUTKI EPIDEMII

Wspólnie stawiamy
czoła koronawirusowi
Wsparcie dla przedsiębiorców, dezynfekcja przystanków tramwajowych i autobusowych
oraz pomoc seniorom to tylko niektóre z działań podejmowanych w Zabrzu w obliczu
pandemii koronawirusa.

W

Zabrzu do 30 marca odnotowano sześć przypadków
zakażenia SARS-CoV-2. Niestety,
jedna osoba zmarła. To 83-letnia
kobieta, która od 25 marca hospitalizowana była w tyskim szpitalu.
W naszym mieście ponad sto osób
przebywało na kwarantannie do-

mowej. Grupa 20 uczniów i dwóch
opiekunów trafiła do Miejskiej Bursy Szkolnej na kwarantannę zbiorową po powrocie z Hiszpanii.
W związku z pandemią koronawirusa wstrzymane zostały przyjęcia interesantów w budynkach
Urzędu Miejskiego. Od 16 marca

POMOC PSYCHOLOGÓW
Osoby przeżywające kryzys psychiczny związany z obecną sytuacją mogą skorzystać z pomocy specjalistów zabrzańskiego
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Czekają psychoterapeuci, psychiatrzy, psycholodzy oraz specjaliści z zakresu psychoterapii uzależnień. Porady i wsparcie można uzyskać telefonicznie
pod numerami telefonów: 538 548 076, 882 730 858, 882 730 862 ,
32 271-84-42, wewn. 108, 32 278-11-99, wewn. 108.
Do kontaktu zachęca również Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, której pracownicy służą pomocą w rozwiązywaniu
różnych problemów. Kontaktować się można mailowo:
niejestemsam@gmail.com
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interesanci mogą korzystać z usług
publicznych administracji samorządowej świadczonych zdalnie.
Wyjątek stanowi konieczność uzyskania aktu zgonu, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.
Kontakt mailowy
lub telefoniczny
Podobne
ograniczenia
wprowadziły miejskie spółki. W Zabrzańskim
Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji nie ma
możliwości załatwiania spraw,
które wymagałyby osobistej wizyty w obiektach spółki. Wszystkie
inne można załatwiać wyłącznie
drogą mailową lub telefoniczną.
Wstrzymane zostały odbiory oraz
inne usługi świadczone na rzecz
klientów zewnętrznych.
– Powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości do-
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staw wody, a także odbioru ścieków
– podkreśla Piotr Niemiec, prezes
ZPWiK. – Jednocześnie informujemy, że Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, iż koronawirus
nie może rozprzestrzenić się przez
systemy wodociągowe. Oznacza to,
że nie można się zarazić poprzez
wodę pitną płynącą z wodociągów
– dodaje.
Wyłącznie mailowo i telefonicznie obsługuje mieszkańców spółka
ZBM-TBS. Biuro Obsługi Klienta,
kasę i dyspozytornię zamknęło dla
klientów Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Możliwość umówienia się osobiście
istnieje tylko w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
– Powyższa sytuacja nie wpłynie negatywnie na ciągłość dostawy
ciepła do odbiorców – zapewnia Lesław Złotorowicz, prezes ZPEC.
Wsparcie dla przedsiębiorców
Dla udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali
negatywnymi konsekwencjami zagrożenia epidemicznego, prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
podjęła decyzję o odstąpieniu od
pobierania czynszu za gminne lokale użytkowe. Zgodnie z podpisanym 18 marca zarządzeniem prezydenta miasta wprowadzona została
możliwość odstąpienia od płacenia
czynszu za wynajęty od gminy lokal
o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym. Z ulgi
można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Warto przypomnieć, że
na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji Podatkowej istnieje możliwość
odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowych.
Pomoc dla seniorów
Zespół zajmujący się zaopatrywaniem w żywność osób objętych
kwarantanną oraz seniorów powołał Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie. Zainteresowane osoby
proszone są o kontakt z MOPR
(mopr@zabrze.pol.pl lub 32 277
78 00). Pracownicy bezpłatnie po-
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 olicjanci sprawdzają przestrzeganie
P
kwarantanny Fot. KMP Zabrze

mogą w zakupieniu i dostarczeniu
niezbędnych artykułów osobom
w podeszłym wieku. Seniorzy pokrywają natomiast koszt sprawunków. Bieżące informacje na temat
form pomocy zamieszczane są na
bieżąco na stronie internetowej
i profilu MOPR w mediach społecznościowych.
W pomoc oferowaną seniorom
z terenu naszego miasta włączyło
się również Zabrzańskie Centrum
Wolontariatu, które we współpracy z miastem Zabrze, Stowarzyszeniem MOST oraz Spółdzielnią
Socjalną FORUM udziela wsparcia
w zakresie świadczenia asystentury
osobistej, zakupu żywności, leków
czy też środków czystości. Wolontariusze zaangażowani w projekt
udzielają również wsparcia motywacyjnego, informacyjnego oraz
psychologicznego.

Działania prewencyjne
W Zabrzu prowadzona jest dezynfekcja przystanków autobusowych
i tramwajowych. Odkażane są wiaty,
ławki i gabloty, a także teren wokół
przystanków. Dezynfekcja ponad
dwustu lokalizacji zlecona została
zabrzańskiemu przedsiębiorstwu
WC Serwis, które na co dzień zajmuje się obsługą imprez masowych.
Zabrzańscy policjanci oraz strażnicy miejscy sprawdzają czy mieszkańcy naszego miasta stosują się do
wprowadzanych przez rząd ograniczeń w zakresie poruszania się.
– Można powiedzieć, że nasi mieszkańcy stosują się do zaleceń – mówi
Arkadiusz Półtorak, zastępca komendanta straży miejskiej w Zabrzu.
Sprawdzaniem czy objęte kwarantanną osoby nie opuszczają swojego miejsca zamieszkania zajmują
się z kolei policjanci. – Codzienne
kontrole i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają przede wszystkim na celu
sprawdzenie czy osoba nią objęta
stosuje się do jej zasad. Już teraz zabrzańscy policjanci prowadzą czynności w kilku sprawach dotyczących
nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę odpowiednich
nakazów i zakazów związanych z izolacją – przyznaje sierż. szt. Sebastian
Bijok z Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu. – Apelujemy do wszystkich
mieszkańców o stosowanie się do wydanych zakazów i zaleceń. Ten trudny czas to dla nas wszystkich wielka
próba postaw społecznych i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale
i pozostałych członków naszej społeczności – dodaje.
GOR

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski w Zabrzu uruchomił infolinię, za pośrednictwem
której można uzyskać informacje dotyczące spraw załatwianych
przy wykorzystaniu komunikacji telefonicznej i elektronicznej.
Urzędnicy dyżurują pod numerami telefonów: 32 37 33 499, 32 37
33 588, 32 37 33 300. Ponadto pod numerem telefonu 32 37 33 350
można załatwiać wszystkie sprawy z zakresu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w szczególności opłat jednorazowych oraz bonifikat.
Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie, znajdują się pod adresem www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Urząd Miejski”/„Elektroniczna skrzynka podawcza”.
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Pracownicy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej podczas produkcji chroniących lekarzy przyłbic

Fot. Politechnika Śląska

WYJĄTKOWA INICJATYWA NAUKOWCÓW Z WYDZIAŁU INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Drukują przyłbice dla lekarzy
Chroniące lekarzy przyłbice przygotowują pracownicy działającego w Zabrzu Wydziału
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Do produkcji sprzętu wykorzystują drukarki 3D. Pod koniec marca pierwsze przyłbice zostały nieodpłatnie przekazane szpitalom
w Zabrzu i Gliwicach.

P

rzyłbice stanowią jeden z podstawowych środków ochronnych minimalizujących ryzyko
związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Tym
samym są niezbędną pomocą
w działaniach prewencyjnych wobec wirusa SARS-CoV-2, którego
transmisja zachodzi właśnie w taki
sposób. Naukowcy z Politechniki
Śląskiej do produkcji sprzętu wykorzystują drukarki 3D, dotychczas
służące pracownikom i studentom
w procesie dydaktycznym. Przed
zapakowaniem przyłbice są sterylizowane.
Pod koniec marca pierwsza
partia sprzętu została przekazana
Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także personelowi
gliwickich jednostek medycznych,
w tym ratownikom działającym
w ramach SOR. Przyłbice trafią
również do szpitala położniczego
w Gliwicach. Profesor Marek Gzik,
dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
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zapewnia, że zespoły pracujące
nad produkcją będą dążyć do dostarczenia przyłbic jak największej
liczbie chętnych szpitali, jednak
produkcja zależna jest od możliwości technicznych sprzętu. Wykształcenie przez drukarkę kilku elementów trwa nawet do 30 godzin.
– Zwracam się z apelem do
osób, które mają drukarki 3D. Potrzeby służby zdrowia, jeżeli chodzi
o przyłbice, są przeogromne. My,
niestety, z uwagi na czas potrzebny
do wydruku elementów, jesteśmy
ograniczeni z liczbą możliwych do
wyprodukowania przyłbic. Potrzebujemy wsparcia tych wszystkich,
którzy mogą się włączyć w produkcję. My to wszystko skoordynujemy,
powiemy co należy zrobić i w jaki
sposób. Liczę, że dzięki wsparciu
razem będziemy mogli wyprodukować znacznie więcej przyłbic.
Musimy wspomóc lekarzy i personel medyczny w tej niełatwej walce
z COVID-19 – podkreśla prof. Marek
Gzik.
GOR

Prof. Marek Gzik

Fot. Igor Cieślicki

Wydział Inżynierii Biomedycznej
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Fot. Igor Cieślicki

S A M O R Z Ą D O W E

JEDEN RESPIRATOR MOŻE POMÓC DWÓM PACJENTOM

Zabrzański Ł-ITAM
na ratunek chorym
Naukowcy z Warszawy i Zabrza połączyli siły, by skutecznie pomagać chorym. Działający
w naszym mieście Łukasiewicz-Instytut Techniki i Aparatury Medycznej podjął się
produkcji urządzenia opracowanego przez naukowców z Instytutu Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Sprzęt, w połączeniu z jednym respiratorem, umożliwia jednoczesną pomoc dwóm pacjentom.

To

urządzenie nie jest respiratorem, natomiast współpracuje
z respiratorem, zwiększając jego potencjał – tłumaczy dr hab. inż. Janusz
Wróbel, dyrektor Łukasiewicz-ITAM.
– Z jednej strony daje możliwość
niezależnego wentylowania obu
płuc pacjenta. Taka metoda pozwala
na znaczne skrócenie czasu terapii
i tym samym zwiększa przepustowość szpitali. Kolejne zastosowanie
to możliwość bezpiecznej, niezależnej wentylacji dwóch pacjentów
za pomocą jednego respiratora.
Jest to możliwe nawet w sytuacji,
gdy pacjenci mają różny stopień
zaawansowania choroby. To podwaja
dostępność
respiratorów
– dodaje.
– To niezwykle istotne w sytuacji
epidemii koronawirusa, powiązanej
z rozprzestrzenianiem się zachorowań przebiegających z ostrą niewydolnością oddechową i w przypadku niedoboru respiratorów – zwraca

Dyrektor Ł-ITAM dr hab. inż. Janusz Wróbel

Fot. TVZ

uwagę dr inż. Krzysztof Zieliński,
kierownik projektu z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.
Urządzenie Ventil przeszło
pozytywnie testy kliniczne prowadzone w warunkach oddziału
intensywnej opieki medycznej.
Instytut PAN nie mógł jednak samodzielnie zająć się produkcją
sprzętu. Dlatego też nawiązał
współpracę z ośrodkiem w Zabrzu.
Dzięki temu w możliwie szybkim

czasie ma powstać seria urządzeń.
– W obecnie powadzonych wspólnych pracach zostanie wykorzystane know-how rozwinięte w IBIB
PAN oraz wiedza ekspercka kadry
naukowej naszych dwóch instytutów – podkreśla prof. Adam Liebert, dyrektor IBIB PAN.
– Nasze kompetencje technologiczne, obejmujące możliwości
produkcji systemów mechatronicznych na potrzeby diagnostyki i terapii medycznej, pozwoliły nam na
szybkie przystąpienie do projektu
i praktycznie natychmiastowe rozpoczęcie produkcji. Pierwsza seria
stu sztuk aparatów Ventil powinna zostać wyprodukowana w ciągu
trzech tygodni – mówi dr hab. inż.
Janusz Wróbel.
Projekt zmierzający do wdrożenia do produkcji i wyprodukowania
serii urządzeń Ventil jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
GOR

WIELOLETNIA TRADYCJA

Fot. Ł-ITAM

Początki zabrzańskiego Instytutu, jako jednostki badawczo-rozwojowej związanej z techniką medyczną, sięgają 1969 r. Został wtedy utworzony Śląski
Ośrodek Techniki Medycznej. Posiadał on status przedsiębiorstwa doświadczalnego, zajmującego się projektowaniem, rozwojem i produkcją małoseryjną aparatury medycznej. W 1977 r. na bazie ŚOTM utworzone zostały dwie niezależne jednostki: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury
Medycznej OBREAM (jednostka badawczo-rozwojowa) oraz Zakłady
Elektronicznej Aparatury Medycznej TEMED (jednostka produkcyjna). Pierwszy
z nich został w 1995 r. przekształcony w Instytut Techniki i Aparatury Medycznej
ITAM. W 2019 r. Instytut został włączony do Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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Dr hab. Michał Zembala

Fot. Igor Cieślicki

Pani Sylwia z Chorzowa po przeprowadzonym w marcu przeszczepie serca

Fot. SCCS

POMIMO EPIDEMII SPECJALIŚCI ZE ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA
NADAL WYKONUJĄ PRZESZCZEPY

Wirus nie wstrzymał
transplantacji
Choć każdy przeszczep wymaga teraz dodatkowych środków ostrożności, specjaliści ze
Śląskiego Centrum Chorób Serca nie ustają w wysiłkach, by nieść pomoc najbardziej
potrzebującym. Dzięki temu w marcu, pomimo epidemii, kolejni pacjenci otrzymali
w Zabrzu nowe serca i płuca. Niestety, liczba transplantacji jest dużo mniejsza, niż rok
czy dwa lata temu.

N

arządy od dawców są bezcenne.
Bez względu na okoliczności,
na epidemię, nie możemy ich zmarnować. Dlatego w naszym ośrodku
nadal wykonywane są przeszczepy serca i płuc. Oczywiście, po wykluczeniu koronawirusa zarówno
u dawcy, jak i u biorcy – podkreśla
dr hab. Michał Zembala ze Śląskiego
Centrum Chorób Serca. To wydłuża
standardową procedurę stosowaną
przy transplantacjach. Wymusza
również hospitalizację w najbardziej z możliwych sterylnych warunkach. Dostęp do pacjentów ma
ściśle określone grono specjalistów.

10

– Pracujemy w skrajnie trudnych warunkach. Mamy do dyspozycji wszystkie potrzebne materiały
i środki ochronne. Marzymy o tym,
by obecna sytuacja jak najmniej odbiła się na chorych oczekujących na
przeszczep. Wierzymy, że wkrótce
wrócimy do normalności. Nie możemy tracić nadziei – mówi dr hab.
Michał Zembala.
Zabrzański kardiochirurg przyznaje jednocześnie, że statystyki nie
są optymistyczne. – W całej Polsce
od początku 2020 roku obserwujemy gwałtownie spadającą liczbę
dawców. W marcu wykonaliśmy trzy

przeszczepy serca, a łącznie od początku roku jedenaście. Rok czy dwa
lata temu tyle przeszczepów wykonano w Śląskim Centrum Chorób
Serca tylko w styczniu. To pokazuje
skalę problemu, który nie zależy od
koronawirusa, bo ten pojawił się
w marcu – zwraca uwagę dr hab.
Michał Zembala. – W tym trudnym
czasie prosimy, by pamiętać o chorych potrzebujących przeszczepu
serca czy płuc. Dla nich to jedyna
nadzieja. My, jako zespół, jesteśmy
przygotowani do niesienia pomocy
przez 24 godziny na dobę – dodaje.

GOR
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W ŚLĄSKIM PARKU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH URUCHOMIONO LABORATORIUM
GENETYCZNE COVID-19

Kardio-Med Silesia zbada próbki
od chorych ze śląskich szpitali

O

becnie jesteśmy na etapie walidacji procedur badań z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Po
zakończeniu procesu walidacyjnego pierwsze pozytywne oznaczenia
zostaną przekazane do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie w celu ich potwierdzenia. Po
uzyskaniu weryfikacji ze strony
PZH rozpoczniemy wykonywanie
testów dla województwa śląskiego
– tłumaczy Adam Konka, prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. – Zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa
Zdrowia, laboratoria należące do
akredytowanej sieci będą wykonywać testy jedynie dla szpitali wskazanych przez wojewodę śląskiego,
do czego uprawniać będzie podpi-

sanie stosownej umowy
między szpitalem a naszym ośrodkiem. Dopiero
po wypełnieniu niniejszej
procedury jesteśmy w stanie rozpocząć przyjmowanie
próbek od wskazanych szpitali
– dodaje.
Wojewoda śląski podjął już decyzję o doposażeniu zabrzańskiego
Kardio-Medu w dodatkowy sprzęt
analityczny, by badania mogły być
prowadzone jeszcze sprawniej.
– Podjęte działania pozwolą kilkukrotnie zwiększyć liczbę testów
przeprowadzanych w naszym województwie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że Kardio-Med
Silesia to ośrodek stworzony przed
kilkoma laty z inicjatywy prezydent

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. Kardio-Med Silesia

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
dołączył do grupy akredytowanych przez Ministerstwo
Zdrowia laboratoriów wykonujących testy genetyczne COVID-19. W Zabrzu wykonywane będą testy dla województwa śląskiego.

Małgorzaty Mańki-Szulik i prof. Mariana Zembali, dyrektora Śląskiego
Centrum Chorób Serca. Powstał,
by pomysły i projekty z obszaru innowacyjnej medycyny mogły być
realizowane, stając się docelowo
przedmiotem wdrożenia klinicznego. Do tej pory Kardio-Med Silesia,
przy wsparciu Zabrza, zrealizował
i realizuje projekty za kwotę ponad
50 mln zł.
– Dziękuję naszym oddanym
naukowcom, którzy rozumiejąc
powagę obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, razem z całym
zespołem Kardio-Med Silesii, robili
wszystko, by jak najszybciej włączyć nasz ośrodek do sieci akredytowanych laboratoriów COVID-19.
Dziękuję wszystkim służbom sztabu
kryzysowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Grupie Górniczej
i Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi. Dziękujemy za wsparcie władzom Zabrza z panią prezydent na
czele. Wyrazy wdzięczności składamy również firmie VOIGT za dostarczenie preparatów do dezynfekcji
dla naszego ośrodka – podsumowuje prezes Adam Konka.
GOR
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Epidemia koronawirusa sprawia, że zbliżające się święta będą inne niż do tej pory

Pierwsza taka

Tegoroczna Wielkanoc będzie szczególna. Epidemia koronawirusa wymusiła daleko
idące ograniczenia obejmujące również obrzędy religijne. Tym bardziej powinniśmy
się skupić na modlitwie i zadbaniu o podtrzymanie relacji z najbliższymi.

O

soby wierzące nie pamiętają Świąt Wielkanocnych bez
procesji wielkanocnej, bez wypełnionego kościoła, bez poświęcenia
pokarmów. To bardzo trudny czas
dla nas wszystkich, zarówno dla
wiernych świeckich, jak i dla duszpasterzy – mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu.
Ten szczególny czas jest dla nas
wszystkich wielkim wyzwaniem.
Wymaga on przede wszystkim roztropnych i odpowiedzialnych decyzji. Takie decyzje musi teraz podejmować każdy z nas - podkreśla
w orędziu abp Stanisław Gądecki,

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
O wprowadzonych z początkiem kwietnia nowych ograniczeniach, w kontekście zbliżających
się świąt, mówił również podczas
konferencji prasowej minister
zdrowia Łukasz Szumowski. –
Oczywiście, czas świąt jest szczególny, ale na pewno, jeśli ma to
być święto nowego życia, to powinniśmy maksymalnie stosować
zalecenia i reżim niespotykania
się. Na pewno wzrosty zachorowań będą do świąt. Pytanie, jak
duże. Ale przy dużych spotkaniach

rodzinnych to ryzyko jest na pewno bardzo duże – podkreśla prof.
Łukasz Szumowski.
W tym trudnym okresie z duchowym wsparciem przychodzą
nasi kapłani. – Święta kojarzą nam
się z przeżywaniem ich w gronie
rodziny. I choć może z niektórymi trudno będzie się spotkać,
może nie będą to święta takie jak
dotychczas, w dużym składzie
osobowym, bo dzielić nas będzie
odległość, to jednak z pomocą przychodzą nam telefony czy
komunikacja za pomocą innych
mediów – zwraca uwagę ks. Ar-

Fot. Kuria Diecezjalna w Gliwicach

12

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Wielkanoc

Z LISTU PASTERSKIEGO
ARCYBISKUPA
KATOWICKIEGO
WIKTORA SKWORCA
„Ze względu na wprowadzone ograniczenia, liturgia Wielkiego Tygodnia
i świąt Zmartwychwstania
Pańskiego będzie celebrowana w katedrach i kościołach bez obecności
wiernych. Duchowe uczestnictwo w tych ceremoniach będzie jednak możliwe w naszych domowych
wspólnotach dzięki rozmaitym formom transmisji.
Zachęcam więc wszystkich
diecezjan do przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa za
pośrednictwem
mediów.
Ta nietypowa forma religijnego
zaangażowania
nie zmienia ani istoty, ani
treści obchodów Triduum
Paschalnego
i
Wielkiej
Nocy. Wszyscy jesteśmy
zaproszeni do świętowania
zwycięstwa Pana Jezusa
nad grzechem i śmiercią.
(…) W modlitwie przy wielkanocnym stole pamiętajcie o wszystkich, którzy
w tych trudnych okolicznościach niosą pomoc, narażając swoje własne życie”.

Z DEKRETU BISKUPA
GLIWICKIEGO
JANA KOPCA
kadiusz Kinel, proboszcz parafii
św. Andrzeja. – Ważne, by pamiętać o transmisjach uroczystości,
modlić się wspólnie, odmówić
modlitwę przed wielkanocnym
śniadaniem. Liturgia w kościele
odbywać się będzie bez udziału
wiernych, ale możemy ją przeżywać za pośrednictwem mediów.
Jest duży odzew, wiele osób mówi,
że ogląda msze święte w telewizji lub słucha ich w radiu. W tym
roku na pewno spotkań będzie
mniej i atmosfera tych świąt będzie inna, bo trudno okazywać
entuzjazm w obecnej sytuacji, ale
warto skupić się na tych relacjach
oraz na wspólnej modlitwie. To
będą trudne święta i szczególne
rekolekcje. Każdy z nas zastanawia się nad tym, co się wydarzyło.
Mówimy, że Bóg ma nam w tej sy-
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tuacji coś do powiedzenia. To czas,
w którym uświadamiamy sobie,
jak bardzo nasze życie jest ulotne,
ograniczone poprzez sprawy, na
które nie mamy do końca wpływu.
Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi,
to wierzymy, że nawet z sytuacji
bardzo trudnych, przegranych,
Bóg jest w stanie wyprowadzić
wielkie dobro. Ta wiara może nas
zbudować na nowo. To, co się
w tej chwili dzieje wokół, każe się
nam też zatrzymać w codziennym biegu. Okazuje się, że mając
wpływ na wiele rzeczy, panując
nad wieloma sprawami, nagle pojawia się coś, wobec czego jesteśmy bezradni. Wtedy kiedy nie do
końca sobie z tym radzimy, szukamy umocnienia w wierze, oparcia
w Bogu – podsumowuje ks. Arkadiusz Kinel.
MM

„Solidaryzując się z apelem władz państwowych,
prosi się wiernych, by także
w niedziele i święta nakazane pozostali w domach
i korzystali z udzielonej im
dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej. (...)
Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej
bez udziału wiernych. (…)
W Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana
Jezusa w Bożym Grobie oraz
na adorację Krzyża w kościele. Duszpasterzom zabrania się organizowania
i celebrowania tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny.
Wiernym należy natomiast
zaproponować obrzęd błogosławieństwa
posiłku
w domu przed śniadaniem
wielkanocnym”.
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W WIEKU 86 LAT ZMARŁ
PROFESOR KRZYSZTOF PENDERECKI

Kopalnia Guido, 2013 r.
- prof. Krzysztof Penderecki
podpisuje kamień węgielny
festiwalu swojego imienia

Muzyka Mistrza
zostanie w naszych sercach
Fot. Igor Cieślicki

Był jednym z najsławniejszych Polaków, kompozytorem, którego twórczością zachwycali się melomani na całym świecie. Trwały ślad zostawił również w Zabrzu. To właśnie
w naszym mieście zainaugurowany został Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa
Pendereckiego, którego Mistrz był częstym gościem. Panie Profesorze, nigdy Pana nie
zapomnimy...

M

ożna powiedzieć, że zdobywamy podziemia. Moja muzyka
rozbrzmiewała już na pokładach
statków i samolotów. Ale jeszcze
nigdy pod ziemią. Jestem bardzo
wdzięczny, że festiwal mojego imienia został zorganizowany w takim
miejscu. To niesamowite, że kopalnia, w której przed laty wydobywano
węgiel, teraz staje się mecenasem
sztuki – mówił prof. Krzysztof Penderecki jesienią 2013 r., gdy na poziomie 320 Kopalni Guido oficjalnie
zainaugurowano pierwszą edycję
festiwalu jego imienia.
Maestro, który w 2013 r. obchodził swoje 80. urodziny, przyjechał
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wówczas do Zabrza tuż po powrocie z Chin i dzień przed wylotem
do Nowego Jorku. Podobnie było
w kolejnych latach. W wypełnionym
szczelnie kalendarzu potrafił znaleźć
czas, by zjawić się w naszym mieście
i osobiście stanąć za pulpitem dyrygenckim. Czy to w Domu Muzyki
i Tańca, czy podczas niezwykłych
plenerowych koncertów w niecce
Sztolni Królowa Luiza.
– Cieszę się, że mogę tu wracać.
W Zabrzu jest świetna publiczność.
Cieszy mnie, że miasto, które nigdy
nie było postrzegane jako miasto
muzyki, stało się takim miejscem
– mówił prof. Krzysztof Penderecki

podczas wizyt w naszym mieście.
Sentymentu do Zabrza nie krył również jesienią ubiegłego roku, podczas
ostatniej wizyty w naszym mieście...
– Śmierć profesora Krzysztofa
Pendereckiego to ogromna strata
dla naszego miasta, którego Maestro
był przyjacielem – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Organizowany od 2013 roku Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego na stałe wpisał się
w zabrzański kalendarz wydarzeń
kulturalnych, ugruntowując wizerunek naszego miasta jako silnego
ośrodka kultury. Maestro Penderecki był jednocześnie człowiekiem

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Koncert finałowy V Międzynarodowego
Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego
w naziemnej części kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza Fot. UM Zabrze

niezwykle skromnym i życzliwym.
Swoim odejściem pozostawił w nas
wielką pustkę. Rodzinie i bliskim Mistrza składam serdeczne kondolencje
– dodaje.
Krzysztof Penderecki urodził się
23 listopada 1933 r. w Dębicy. Kompozycję zaczął studiować w Krakowie, najpierw prywatnie, pod kierunkiem Franciszka Skołyszewskiego.
Studia kontynuował w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie
Akademii Muzycznej w Krakowie)
pod kierunkiem Artura Malawskiego
i Stanisława Wiechowicza. W 1958 r.
objął asystenturę w Katedrze Kompozycji na swojej macierzystej uczelni, a w 1972 r. został mianowany jej
rektorem. Tę funkcję pełnił do 1987 r.
W latach 1987–1990 był dyrektorem
artystycznym Filharmonii Krakowskiej.
Jak sam twierdził, komponować
zaczął jako sześcioletni chłopiec.
Od samego początku drogi twórczej
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odnosił sukcesy. Po raz pierwszy wystąpił publicznie na arenie międzynarodowej w 1959 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Warszawska
Jesień. Światowy rozgłos przyniosły
mu utwory o bardzo oryginalnej kolorystyce dźwiękowej, często wykorzystujące niekonwencjonalne techniki artykulacji, np. stukanie w denko
instrumentów smyczkowych. Taka
technika kompozytorska nazwana
została sonoryzmem.
Od lat 70. ubiegłego wieku zajmował się również dyrygenturą, prowadząc polskie i światowe zespoły
symfoniczne. Prof. Krzysztof Penderecki skomponował cztery opery, osiem symfonii i szereg innych
utworów orkiestrowych. Jego muzyka
niejednokrotnie była wykorzystywana przez twórców filmowych. Jeden
z utworów Mistrza – „Ekecheiria” –
zabrzmiał także podczas inauguracji
igrzysk olimpijskich w Monachium
w 1972 r. Był autorem setek utworów

na orkiestrę, orkiestrę smyczkową,
orkiestrę dętą oraz instrumenty solowe i orkiestrę. Tworzył muzykę filmową. W swoim dorobku miał również
opery. W Zabrzu do dziś pamiętamy
spektakularne wykonanie „Siedmiu
bram Jerozolimy” w naziemnej części
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza
podczas V edycji Festiwalu.
– To jeden z moich najsłynniejszych utworów napisanych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Jest
bardzo skomplikowany. Bardzo się
ucieszyłem, że właśnie ten utwór będzie wykonywany podczas koncertu
finałowego w Zabrzu – mówił wówczas Maestro.
Profesor Krzysztof Penderecki odszedł 29 marca nad ranem po długiej
i ciężkiej chorobie. Pogrzeb Mistrza
odbędzie się po ustąpieniu epidemii koronawirusa. Mistrz spocznie
w Panteonie Narodowym, utworzonym w kościele św. Piotra i Pawła
w Krakowie.
GOR
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PRZEKAŻ CZĘŚĆ PODATKU ZABRZAŃSKIM ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jeden procent, który wiele znaczy
Rozliczając się z fiskusem, warto pamiętać o możliwości przekazania jednego procenta
podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. W Zabrzu działa ich ponad trzydzieści. W minionym roku nasze organizacje otrzymały z tego tytułu ponad 1,68 mln zł.

Z

achęcam do przekazania jednego procenta podatku na
rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego. Niezależnie od
naszego wyboru, kwota ta zostanie
pobrana. Od nas zależy czy zasili

jest bardzo szeroki. Decydując się
na odpisanie jednego procenta,
sami możemy zadecydować, na
co chcemy przeznaczyć pieniądze
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR

budżet państwa, czy też konto wybranej przez nas organizacji pozarządowej. W Zabrzu mamy wiele
organizacji, które wspierają na co
dzień mieszkańców naszego miasta. Katalog profili ich działalności

Wykaz zabrzańskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 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.). Źródło: UM Zabrze
NR KRS

NR NIP

NAZWA

0000001816

6482002643

TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI „KLAR” Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

ZABRZE

0000002937

6482365311

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA
„ŻYJ I DAJ ŻYĆ” - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZABRZE

0000003102

6482320521

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH - HOSPICJUM IM.MATKI TERESY Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

ZABRZE

0000004507

6481040860

ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU

ZABRZE

FUNDACJA NA RZECZ SZKÓŁ KATOLICKICH

ZABRZE

0000032332

MIEJSCOWOŚĆ

0000039900

6482426047

STOWARZYSZENIE MUZYCZNE „PRELUDIUM” PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ZABRZU

ZABRZE

0000040274

9691321058

FUNDACJA „NADZIEJA-DZIECI”

ZABRZE

0000049628

5541295133

POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH

ZABRZE

0000061302

6471851686

FUNDACJA BETLEHEM DOM CHLEBA

ZABRZE

0000069136

6481029255

FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI

ZABRZE

0000097903

6482330560

„KONTAKT” RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 SPECJALNEJ W ZABRZU

ZABRZE

0000111765

6481821505

ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „NOWE ŻYCIE”

ZABRZE

0000137133

6482033968

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI SERCA

ZABRZE

0000204986

6482499135

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁETWONURKÓW

ZABRZE

0000219230

6482517005

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA

ZABRZE

0000223459

6482520088

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”

ZABRZE

STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA” RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 48
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABRZU

ZABRZE

6482644123

STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I ICH BLISKICH „POMOCNA DŁOŃ” PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 38 SPECJALNEJ W ZABRZU

ZABRZE

0000288303

6482645476

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM „SZARA PRZYSTAŃ”

ZABRZE

0000292978

6482649563

„PIASTUN – WYRÓWNYWANIE SZANS”

ZABRZE

FUNDACJA „ANDRZEJ” NA RZECZ PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU

ZABRZE

0000234028
0000286267

0000307781
0000321492

6482272093

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO ZABRZAŃSKIE

ZABRZE

0000321930

6482691387

STOWARZYSZENIE „DOGI ADOPCJE”

ZABRZE

0000332226

6482711196

POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REJONOWY W ZABRZU

ZABRZE

0000344726

6482329203

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE – ODDZIAŁ W ZABRZU

ZABRZE

0000351884

6482724299

STOWARZYSZENIE FENIX

ZABRZE

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ „77” IM. NORBERTA KROCZKA

ZABRZE

0000382973
0000397539

6482765157

FUNDACJA WSPIERANIA SZKOŁY „NASZA TRÓJKA”

ZABRZE

0000414081

6482765507

FUNDACJA GÓRNIKA ZABRZE

ZABRZE

0000504286

6482770767

STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZABRZANKA”

ZABRZE

0000526339

6482772163

FUNDACJA VADEMECUM

ZABRZE

0000531566

6482772499

FUNDACJA POMOST

ZABRZE

0000587319

6482753438

STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ „POGOŃ 1945” ZABRZE

ZABRZE

0000594265

6482776511

BRAVE VOLLEY

ZABRZE

0000642346

6482779691

STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I RODZINA

ZABRZE
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Prof. Tomasz Szczepański

Fot. SUM

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MA NOWEGO REKTORA

Profesor Tomasz Szczepański
pokieruje uczelnią
Profesor Tomasz Szczepański, wybitny onkolog i hematolog dziecięcy, laureat
„Zabrzańskiej Ateny”, który od lat kieruje Oddziałem Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, został nowym rektorem Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego. Na stanowisku zastąpił prof. Przemysława Jałowieckiego.

M

am głębokie przekonanie, że
rektor winien być osobą, która
łączy, a nie dzieli. Człowiekiem, który nie reprezentuje interesów żadnego z wydziałów, poświęcając się
codziennej pracy dla dobra ogółu.
Kimś, kto nie opowiada się za jakąkolwiek grupą interesów, starając się
obiektywnie i racjonalnie znajdować wspólny mianownik dla różnorodności – podkreśla prof. Tomasz
Szczepański, rektor-elekt SUM.
Wybory nowego rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
odbyły się 19 marca. Ze względu
na obecną sytuację sanitarno-epidemiczną przeprowadzono je przy
użyciu systemu elektronicznego. Do
głosowania uprawnionych było 586
elektorów. Swoje głosy oddały 484
osoby. Kandydaturę prof. Tomasza
Szczepańskiego poparło 308 elektorów, 176 zagłosowało na prof. Andrzeja Więcka.
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– Bardzo cenię pana profesora Tomasza Szczepańskiego. Jego
działalność na rzecz naszego miasta
i jego mieszkańców została w tym
roku wyróżniona nagrodą „Zabrzańska Atena”. Gratuluję serdecznie objęcia nowej funkcji i życzę kolejnych
zawodowych sukcesów – mówi prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.
Prof. Tomasz Szczepański od
początku swojej kariery naukowej
zajmuje się głównie zagadnieniami
dotyczącymi diagnostyki i leczenia
białaczek u dzieci. Jest członkiem
m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów
oraz Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Od
2018 r. wchodzi w skład działającego
w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds.
opracowania koncepcji organizacji
i funkcjonowania Narodowego In-

stytutu Onkologii. Został również
powołany do utworzonego w maju
2019 r. Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej. Jest laureatem
wielu nagród i wyróżnień, m.in.
nagrody Prezesa Rady Ministrów za
rozprawę habilitacyjną i czterokrotnie indywidualnej nagrody ministra
zdrowia za osiągnięcia naukowe.
W 2020 r. otrzymał nagrodę specjalną Fundacji Iskierka, w której Radzie
Honorowej zasiada. W wolnym czasie słucha muzyki rockowej i chętnie
wybiera się na grzyby.
Prof. Tomasz Szczepański deklaruje, że jako rektor zamierza wzmocnić pozycję Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jako liczącego się
ośrodka naukowego w Europie. Chce
działać na rzecz budowy silnej bazy
klinicznej SUM, wprowadzić nowoczesną administrację oraz dążyć do
tego, by SUM został w przyszłości
uczelnią badawczą.
GOR
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ROZMOWA Z MACIEJEM ZAKOŚCIELNYM, AKTOREM I MUZYKIEM

Pomyłki są etapem twórczym
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że
znalazł Pan chwilę dla nas tuż przed
koncertem w Filharmonii Zabrzańskiej.
Dzień dobry, także się cieszę.
Zabrzański koncert nosi tytuł
,,Słowem i muzyką opowiedziane”.
Chciałabym więc zapytać, co jest
Panu bliższe – muzyka czy słowo aktorskie?
Ja wyznaję zasadę, że musi być zachowany balans. Nie jestem w stanie
powiedzieć, co jest mi bliższe. Jeśli jest
za dużo słowa, to tęsknię za muzyką,
a jak jest za dużo muzyki – tęsknię za
słowem.
A jak będzie dziś?
Zostałem poproszony o to, by zagrać na skrzypcach utwory muzyki
filmowej. Kiedyś ćwiczyłem dużo, ponieważ uczyłem się w szkole muzycznej I i II stopnia. Przeczytam też parę
bajek ks. Malińskiego, będzie kilka
niespodzianek – zaśpiewam! Chyba
tylko stepowania zabraknie (śmiech).
Można powiedzieć, że zaprezentuję
wszystko, co potrafię – trochę więcej
aktorstwa i skrzypiec, ale będzie też
perkusja. Najważniejsze, by była dobra zabawa i nie było sztywno, mimo
że jesteśmy w takim miejscu. Nie ma
nic gorszego, niż skupianie się na tym,
by wszystkie nuty były odpowiednio
zagrane, by było czysto. Powinno być
tak, by sprawiało nam to przyjemność,
a pomyłki – jak to mówią Amerykanie
– są etapem twórczym, który rozwija.
Ja swoich pomyłek nie uznaję za pomyłki jako takie. Najważniejsze, by
czuć związek emocjonalny z danym
utworem, wtedy żadne pomyłki nie
mają znaczenia.
To jest chyba trochę tak, jak z aktorstwem. Najpierw trzeba swą rolę
dobrze zrozumieć, żeby potem móc
ją dobrze odegrać.
Tak. W aktorstwie trzeba przejść
przez scenariusz, złamać go po to,
by daną postać w sobie zbudować.
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Maciej Zakościelny

Fot. TVZ

A później można już improwizować
i zapomnieć o wszystkich uwagach.
Jeśli ktoś solidnie nad rolą przysiadł,
wszystko w nim zostanie. Ale podstawy oraz bazę trzeba posiadać, by mieć
na czym pracować.
W dzisiejszym programie muzyka filmowa i bajki. Chyba nie wychodzimy za daleko i ciągle pozostajemy
w Pana świecie?
Bajki to pewnie dlatego, że mam
w domu dwóch małych szkrabów – synów, którzy mają niespełna dwa i cztery lata, i rzeczywiście te bajki są im potrzebne (śmiech). Tu muszę zgodzić się
z moją profesor z Akademii Teatralnej
Anną Seniuk, która często mówiła, że
aby dobrze wykonywać zawód aktora,
trzeba być wszechstronnie wykształconym: chodzić do teatru, filharmonii,
muzeum, by sztuka była w nas w pełni
– wtedy także i nasze życie będzie ,,pełniejsze”. Wiadomo, że najpierw należy
zaspokoić piramidę potrzeb, ale wydaje mi się, że coraz więcej ludzi stawia
na to, by coś więcej zobaczyć, poczuć
– tego także i Państwu życzę.
Chciałabym jeszcze wrócić na
chwilę do muzyki. Mało kto wie,
że ukończył Pan szkołę muzyczną.
Z ujawnieniem talentu muzycznego
nieco Pan zwlekał, aż do 2008 roku...
Podczas musicalu ,,Śpiewając
jazz” faktycznie nastąpiło wyjście do
szerokiej publiczności, ale w Akademii
Teatralnej także ta muzyka ciągle we
mnie była i co jakiś czas wychodziła.
Było wcześniej kilka spektakli, w któ-

rych zagrałem na skrzypcach. Ale to
właśnie Zbigniew Dzięgiel, z którym
założyłem Fundację Kaliny Jędrusik,
namówił mnie, by powrócić do muzyki i nie odstawiać skrzypiec, bo byłoby
po prostu szkoda. No i tak się stało –
razem z Carmen Moreno i Anną Serafińską zadebiutowaliśmy wspólnie.
Mówiąc szczerze, było to dla mnie
wyzwanie! W szkole muzycznej sądziłem, że uchodzę za jednego z lepiej
śpiewających, a później, gdy przyszło
mi zaśpiewać z Królową Swingu – Carmen Moreno – oraz Anną Serafińską,
wówczas z doktoratem w dziedzinie
wokalistyki jazzowej i laureatką wielu
konkursów, to trochę mnie zmroziło.
Nie będę ukrywać – wtedy pomyślałem, że jednak jestem beznadziejny
(śmiech). Oczekiwania publiczności
jednak były: wychodzi facet, którego
znamy i co on teraz pokaże? Wiadomo, że musi być w tym równie dobry
jak w aktorstwie. Początkowo takie
były moje odczucia, ale później zdałem sobie sprawę, że przecież ja dopiero zaczynam swą przygodę z zawodową estradą, która różni się od sceny
teatralnej. Musiałem się dużo nauczyć
i teraz czuję się zdecydowanie lepiej.
W jakiej roli czuje się Pan najlepiej?
W roli ojca (śmiech). Żartuję! Kiedyś przyszedł do nas ksiądz i tak powiedziałem. Zostało to dobrze przyjęte. Powiedział nawet, że mądry facet
z tego Zakościelnego (śmiech). Lubię
wyzwania i lubię, jeśli rola nie jest
bliska mnie – Maćkowi Zakościelnemu. Najlepiej, gdy od początku muszę
stworzyć postać. Tak było w przypadku ,,Diagnozy”, gdzie grałem chirurga. Dużą pomoc stanowiły dla mnie
spotkania z lekarzami, chirurgami
i operacje, które widziałem. Ale muszę
przyznać, że było to pewne wyzwanie.
Ja, jako aktor, nie myślę wtedy o sobie,
ale skupiam się na czynnościach, które muszę wykonać i to jest dla mnie
ciekawe. Granie siebie jest po prostu
nudne!
Rozmawiała: Jacqueline Kuffel
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Dorota Rusek-Binowska

Fot. Teatr Nowy

Joanna Romaniak

Fot. Teatr Nowy

Zbigniew Stryj

Fot. Teatr Nowy

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU INNY NIŻ DO TEJ PORY

Aktorzy czytają na dobranoc
Obchody przypadającego 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru miały wyglądać zupełnie inaczej. Z powodu epidemii artyści i widzowie, po raz pierwszy od ponad 50 lat,
musieli jednak świętować w swoich domach. Zabrzańscy artyści wpadli jednak na pomysł, jak być blisko swojej publiczności.

K

ochani widzowie, za którymi bardzo tęsknimy, chcę złożyć wam
oraz nam, ludziom teatru, życzenia
przede wszystkim zdrowia, siły, roztropności i mądrości. Życzę, żebyśmy
jak najszybciej mogli się spotkać,
właśnie w teatrze, bo teatr łączy, daje
oddech i oczyszcza. Żyjmy nadzieją,
że już za chwilę, właśnie w teatrze,
spotkamy się zdrowi, mądrzy i szczę-

Spektakl „Źli Żydzi”
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śliwi – mówi Zbigniew Stryj, zastępca
dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Zabrzu.
– Z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru pragnę złożyć całemu
zespołowi Teatru Nowego najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Dziękuję
za wspaniałe przedstawienia i premiery, które odbyły się w minionym
roku oraz za pełną zaangażowania
i pasji twórczą pracę. Życzę jak najszybszego powrotu do normalności
i spotkania w odnowionych murach
remontowanego aktualnie teatru
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Tymczasem zabrzańscy artyści
wpadli na pomysł, jak w trudnych
czasach epidemii być blisko swoich
widzów. Codziennie, o godzinie 18.30,
czytają wiersz na dobranoc. Można go
posłuchać na facebookowym profilu
Teatru Nowego. Tam też 25 marca internauci mogli obejrzeć spektakl „Pokój zwierzeń” w wykonaniu aktorów
Teatru Nowego.
GOR

NOMINACJE
DO ZŁOTYCH
MASEK
Już po raz 52. w województwie śląskim przyznane zostaną Złote Maski. Nominacje
do tej prestiżowej nagrody Teatr Nowy otrzymał aż
w trzech kategoriach. W kategorii „Spektakl Roku” nominowani zostali „Źli Żydzi”
Joshuy Harmona w reżyserii Marcina Sławińskiego. Za
rolę Jonah’a w tym spektaklu nominację wśród aktorów otrzymał Krzysztof
Satała. Teatr Nowy otrzymał
również nominację w kategorii „Nagroda Specjalna”
za organizację Festiwalu
Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość Przedstawiona”. Gratulujemy i trzymamy
kciuki!

19

PIŁKARZE GÓRNIKA ZABRZE MAJĄ RÓŻNE SPOSOBY NA SPĘDZANIE CZASU W DOMACH

Boiska opustoszały,
ale piłkarze nie leniuchują
Do 26 kwietnia włącznie odwołane zostały mecze piłkarskiej Ekstraklasy. W czasie
epidemii koronawirusa piłkarze Górnika, zgodnie z zaleceniami sztabu szkoleniowego, siedzą w domach i trenują indywidualnie. Wolny czas poświęcają również na inne
zajęcia.

Mecze w wirtualnej przestrzeni

Fot. Górnik Zabrze

Igor Angulo z córeczką Chloe

Fot. Górnik Zabrze

Po

decyzji Ekstraklasy o odwołaniu rozgrywek do 26
kwietnia w naszym klubie nic się
tak naprawdę nie zmieniło. Zawodnicy dalej trenują indywidualnie, dostając od trenerów zestawy ćwiczeń i filmiki, jak je mają
dokładnie wykonywać. Z tych zajęć codziennie składają raporty.
Wszyscy regularnie mierzą sobie
temperaturę i dokonują analizy
taktycznej boiskowych sytuacji
przesyłanych przez szkoleniowców – mówi prezes Górnika Dariusz Czernik.
A co z czasem wolnym? Tatusiowie spędzają go ze swoimi pociechami. Inni boiskowe potyczki
przenoszą do świata wirtualnego.
Zobaczmy, co porabiają nasi ulubieńcy... 
GOR
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Michał Koj

Fot. Górnik Zabrze

Kamil Zapolnik
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W zakończonym przed czasem sezonie nie brakowało emocji...

Fot. Jerzy Przybysz

...i efektownych akcji

Fot. Jerzy Przybysz

PRZED PLANOWANYM TERMINEM ZAKOŃCZYŁ SIĘ TEN SEZON ROZGRYWEK PGNIG SUPERLIGI

Nasi szczypiorniści
z brązowym medalem
Ze względu na zagrożenie koronawirusem i wprowadzenie w Polsce stanu epidemii
PGNiG Superliga zakończyła rozgrywki sezonu 2019/2020 już 23 marca, na dwa mecze
przed końcem rundy zasadniczej. Tym samym Trójkolorowi, po świetnych ośmiu miesiącach, uplasowali się na trzeciej pozycji ligowej tabeli i zdobyli upragniony medal!

D

ługo czekaliśmy na taki sukces
i ciężko na niego pracowaliśmy.
Ostatnio wymykał nam się z rąk
w ostatnich chwilach, ale teraz, choć
czasy są trudne, to jednak upragniony medal smakuje wyjątkowo
– mówi Bogdan Kmiecik, prezes
NMC Górnika Zabrze. – Wynik sportowy jest sumą wielu składowych.
To nie tylko ciężka praca na treningach, walka w trakcie meczów. To
też ogromny wkład osób, które na
parkiet nie wchodzą, a wspomagają
życie klubu i organizację spotkań.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom,
które zaangażowały się w ten sukces: sztabowi, zawodnikom, członkom zarządu klubu i pracownikom.
Wielki wkład w ten wynik mieli także nasi partnerzy i sponsorzy. Dzięki ich wspólnej pracy dziś możemy
w tych wyjątkowo trudnych czasach
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wlać trochę nadziei i szczęścia w nasze serca. Dziękujemy! – uśmiecha
się Bogdan Kmiecik.
Przypomnijmy, że to drugi medal
w historii NMC Górnika Zabrze. Poprzedni zabrzanie zdobyli w sezonie
2013/2014. Trójkolorowi jednak kontynuują historię Pogoni Zabrze. Ta
brąz świętowała tylko raz, w 1967 r.,
ale mogła też pochwalić się dwoma
srebrami – w 1976 i 1979 r. Kibice
najchętniej wspominają natomiast
„złoty dublet” z lat 1989 i 1990.
Decyzję o wcześniejszym zakończeniu rozgrywek podjął komisarz
Ligi. – Zdrowie jest na pierwszym
miejscu, dlatego w trosce o zawodników, kibiców, przedstawicieli
mediów, a także wszystkich, którzy
pracują przy organizacji meczów,
decydujemy o zakończeniu rozgrywek. Zdajemy sobie sprawę, że

wznowienie rywalizacji w tym sezonie byłoby niezwykle skomplikowane, a wręcz niemożliwe. Obecnie
drużyny nie trenują i nie wiadomo
kiedy mogłyby wrócić do treningów.
A muszą mieć odpowiednio dużo
czasu na przygotowanie się do rozegrania meczów w rundzie finałowej i spadkowej. To dla nas trudna
decyzja, ale uważamy, że najlepsza.
Wierzymy, że w przyszłym sezonie
wszyscy wrócimy na boisko silniejsi
– mówi Marek Janicki, prezes Superligi.
Mistrzami Polski, po raz 17 w historii, zostali zawodnicy PGE VIVE
Kielce, którzy zdobyli 72 punkty.
Srebrny medal przypadł szczypiornistom Orlenu Wisły Płock. Trójkolorowi zgromadzili 57 punktów.
Podjęta została również decyzja
o braku spadków. 
GOR
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PRZYPOMINAMY KOLEJNE WYDARZENIA Z LAT KOŃCZĄCYCH SIĘ CYFRĄ „0”

Z dziejów zabrzańskiej
nekropolii
Kiedy przygotowywałem artykuł poświęcony wydarzeniom w Zabrzu, które miały miejsce
w latach kończących się zerem (ukazał się on w „Naszym Zabrzu Samorządowym” w lutym
2020 r.), umknęła mojej uwadze jedna ważna rocznica. Związana jest ona z nieistniejącą
już, a tak ważną w dziejach naszego miasta, społecznością zabrzańskich Żydów.

Za

datę, którą możemy przyjąć
jako początek stałej obecność Żydów na terenie obecnego Zabrza, należy uznać rok 1812, kiedy to
mieszkały tu cztery rodziny – po jednej w Biskupicach, Maciejowie, Makoszowach i Philippsdorfie (kolonii
włączonej następnie do Grzybowic).
W kolejnych dekadach liczba Żydów
w Zabrzu stale wzrastała: w 1830 r.
było ich 26, w 1845 – 56, w 1861 – już
336. Dziesięć lat później było ich już
731, czyli ponad dwa razy więcej.
Na początku 1854 r. w powiecie
bytomskim utworzono cztery okręgi synagogalne: Bytom, Tarnowskie
Góry, Mysłowice, Łagiewniki Górne.
Do Bytomia należały m.in. Mikulczyce, Stare Zabrze, Małe Zabrze i Zaborze. Do Tarnowskich Gór należała
Rokitnica, którą w czerwcu 1854 r.
włączono do okręgu w Bytomiu.
Wzrastająca liczba Żydów w Zabrzu
powodowała konieczność jej organizacji. Powstała w 1865 r. gmina filialna przy gminie żydowskiej w Bytomiu obejmowała Małe Zabrze, Stare
Zabrze, Biskupice, Mikulczyce, Zaborze i Porębę. Jej pierwszymi deputowanymi przy gminie w Bytomiu byli
Samuel Hoffmann, Siegfried Huldschinsky i Simon Zernik. Zabrzanie
płacili na rzecz gminy bytomskiej 50
talarów rocznie. W tym samym roku
założono szkołę żydowską, którą
w lipcu 1867 r. przeniesiono do nowo
wybudowanego budynku. W 1866 r.
zakupiono działkę pod budowę synagogi, a pięć lat później ukonstytuował się komitet budowy synagogi.
Prace przy jej stawianiu rozpoczęły
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się w kwietniu tegoż roku, a zakończyły dwa lata później. Uroczyste
poświęcenie synagogi odbyło się 2
kwietnia 1873 r. Do tego czasu nabożeństwa odbywały się w pomieszczeniach prywatnych.
***
Początkowo zmarłych Żydów
z Zabrza grzebano na cmentarzach
w Bytomiu i Gliwicach. Aby to zmienić, 17 lutego 1870 r. założono Israelitischer Krankenpflege– und Beerdigungsverein Chewra Kadischa, czyli
Izraelickie Stowarzyszenie Opiekuńcze i Pogrzebowe Chewra Kadischa
(co po aramejsku znaczy bractwo
święte). Na zebraniu założycielskim
postanowiono, że każdy członek
stowarzyszenia będzie musiał wpłacić opłatę wpisową w wysokości 20
srebrnych groszy. Ponadto wybrano ośmioosobowy zarząd, w skład
którego weszli: kupiec Adolph Stern
z Zaborza, właściciel gospody Simon
Glaser z Zabrza, kupiec Noa Glaser
z Zabrza, kupiec Heimann Leschcziner z Biskupic, kupiec Aron Münzer
z Zabrza, kupiec i oberżysta Heinrich
Brenner z Zaborza, właściciel dóbr
rycerskich Samuel Hoffmann z Zabrza, szynkarz Jakob Adler z Zaborza.
Przewodniczącym zarządu stowarzyszenia wybrano S. Hoffmanna, sekretarzem H. Brennera, skarbnikiem
N. Glasera.
Tydzień później, 24 lutego odbyło
się walne zgromadzenie, na którym
stowarzyszenie się ostatecznie ukonstytuowało. Pod koniec marca 1870 r.
zabrzańskie Chewra Kadischa liczyło 71 członków. Jego zadaniem była

opieka nad chorymi, umierającymi
i zmarłymi. Miało dbać o należytą
oprawę ceremonii pogrzebowych,
dokonywać rytualnego obmycia ciała i przygotować je do pochówku.
Stowarzyszenie podzielono na
osiem okręgów, każdy z nich posiadał własnego męża zaufania. „Każdy mąż zaufania jest zobowiązany
nieść pomoc członkom swojego
okręgu w przypadku ewentualnego zachorowania lub śmierci, do
osobistego sprawdzania każdego
przypadku, a w razie potrzeby – do
natychmiastowego zapewnienia –
według własnego uznania – nocnego
czuwania, które sprawować będzie
1 lub 2 członków. W razie takiej potrzeby mąż zaufania wylosuje z urny
znajdującej się u przewodniczącego
członków, którzy udadzą się na nocne czuwanie. Następnie, jeśli dojdzie
do przekonania, że wybija ostatnia
godzina chorego, lub na jego życzenie, zatroszczy się, aby u umierającego zebrało się 10 członków i zmówiło
obowiązujące modlitwy, a po nadejściu śmierci spowoduje podjęcie
przez zarząd odpowiednich działań
w celu zorganizowania pochówku”
(tłum. A. Dutkiewicz, za http://www.
zabrze-aplus.pl/chewra-kadischa.
html).
***
Stowarzyszenie podjęło również starania o pozyskanie terenu,
na którym można by było założyć
cmentarz. Udało się to w 1871 r.,
kiedy książę Guido Henckel von
Donnersmarck, właściciel dóbr zabrzańskich, podarował zabrzań-
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skiej gminie żydowskiej teren o powierzchni ok. jednej morgi. Teren
cmentarza ogrodzono i kosztem
851 talarów wybudowano kostnicę
– dom przedpogrzebowy. Wprowadzono opłaty za miejsca pochówku,
średnio za grób dziecięcy pobierano
jednego talara, za grób dorosłego –
dwa talary. Chewra Kadischa kupiła
karawan. Dwadzieścia lat później,
we wrześniu 1891 r., cmentarz powiększono, a w maju 1892 r. wybudowano nowy, większy dom przedpogrzebowy. Większość środków na
zrealizowanie tych inwestycji przekazał Max Böhm. W tymże roku do
stowarzyszenia należało 130 członków, a w skład zarządu wchodzili:
właściciel browaru Michael Kaiser,
mistrz piekarski David Waldmann
i kupiec Isidor H. Lewin. Również
w następnych latach cmentarz był
kilkakrotnie powiększany. Dla cmentarnego ogrodnika, przy Friedhofstr.
15 (ul. Cmentarna), wybudowano
dom mieszkalny.
Cmentarz podzielony jest na
dziesięć pól, z których pole nr 2
przeznaczone było dla pochówków
dzieci, dziewięć pozostałych – dla
pochówków dorosłych. Za tych ostatnich uważano chłopców, którzy przeszli obrzęd bar micwy po ukończeniu
13. roku życia i dziewczynki, które
przeszły obrzęd bat micwy po ukończeniu 12. roku życia. Na polu pierwszym znajdują się w zasadzie najstarsze pochówki, na polu dziesiątym te
najmłodsze z końca lat 30. i początku
40. XX wieku. W archiwum w Koblencji zachowała się księga – rejestr pochówków na cmentarzu żydowskim
w Zabrzu. Ostatni wpis pochodzi z 26
listopada 1940 r. W rejestrze odnotowano 703 pochówki w kwaterach dla
dorosłych i 171 pochówków w kwaterze dziecięcej. Do tych liczb należy
dodać 21 osób, które zmarły od grudnia 1940 do 13 kwietnia 1942 r. oraz
126 dzieci, które zmarły w Zabrzu,
a nie ujęto ich w rejestrze. Poza tymi
brakami znajdują się w nim również
błędy dotyczące konkretnych miejsc
pochówku. W skrajnych przypadkach
do jednego miejsca są przypisane
trzy osoby. Dla części tych podwójnych i potrójnych zapisów udało
się zlokalizować prawdziwe miejsca
pochówków, co było możliwe tylko
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 watera wojskowa na cmentarzu żydowskim w Zabrzu. W tle grobowce rodzinne
K
przy murze po lewej stronie cmentarza Fot. P. Hnatyszyn

w przypadku, kiedy konkretne macewy zachowały się do dzisiaj.
***
Na cmentarzu w Zabrzu pochowane są również osoby zmarłe poza
naszym miastem, a także tu nie mieszkające. Spośród tych pierwszych można wymienić córkę wspomnianego
powyżej Maksa Böhma Margarethe,
która zmarła w Merano we Włoszech.
Wśród tych drugich najznaczniejszy
wydaje się Moritz Perl, przewodniczący gminy żydowskiej w Wirku.
Według zapisów w rejestrze
pierwszą pochowaną na nim osobą
była Helena Schüller z domu Ehrenhaus zmarła 8 października 1871 r.
w wieku 64 lat. Z kolei pierwszym
dzieckiem była Metha Schüller, córka
hotelarza Siegfrieda (Simona) Schüllera i Idy (Hitzel) Schüller z domu
Perl, która zmarła 3 grudnia 1871 roku
przeżywszy niecałe trzy miesiące. Nie
wszyscy zmarli pochowani zostali na
wspomnianych dziesięciu polach.
Przy murach cmentarza stojących po
prawej i lewej stronie, patrząc od bramy cmentarnej, pochowano członków kilkudziesięciu zabrzańskich
rodzin. Po stronie lewej stoją 22 grobowce, po prawej dziewięć.
W trakcie pierwszej wojny światowej zginęło kilkudziesięciu żydowskich żołnierzy związanych z Zabrzem, kilku zmarło z powodu ran
odniesionych na jej frontach. Dodatkowo jeden zginął w potyczce z powstańcami śląskimi w sierpniu 1919 r.
Dla pięciu z nich przeznaczono
miejsce na polu siódmym. Kwatera
ta, w której znalazły się mogiły Maksa Glasera, Heinricha Schutza, Salo
Grünberga, Fritza Ernsta Steinitza
i Maksa Tandesara, została uroczy-

ście odsłonięta 6 marca 1921 r. Tego
samego dnia odsłonięto kwaterę,
w której pochowano jeńców rosyjskich i serbskich zmarłych w Zabrzu
w czasie I wojny światowej. Na polecenie rządu jeńcy, dla których nie
było w Zabrzu cmentarzy zgodnych
z ich wyznaniem, pochowani zostali
na trzech tutejszych cmentarzach.
Ilu ich było, nie wiemy. Na cmentarzu żydowskim zachowały się jedynie
dwie płyty nagrobne, a kwatera znajduje się w pobliżu muru ogradzającego cmentarz od wschodu.
Cmentarz użytkowany był również po zakończeniu II wojny światowej. Ostatnim pochowanym był najprawdopodobniej Rachmil Weinreb
zmarły 1 lutego 1954 r.
W 1920 r. obchodzono 50. rocznicę powstania Chewra Kadischa, które
liczyło w tym czasie 164 członków.
W jego zarządzie zasiadali: kupiec
Isidor H. Lewin, mistrz blacharski
Max Meyer Prager, nauczyciel Julius
Michaelis, właściciel browaru Wilhelm Isaac, właściciel gospody Martin Zimmermann, kupiec i właściciel
destylarni Josef Herzberg, spedytor
i kupiec Ferdinand Pollack, kupiec
Nathan Horwitz. Pieniądze, w kwocie
dwóch tysięcy marek, przeznaczone
na uroczystości rocznicowe przekazano na pomoc potrzebującym.
Zdecydowano się natomiast wydać
broszurę rocznicową zatytułowaną
„Denkschrift anläßlich des fünfzigjährigen Bestehens des Israelitischen Krankenpflege– und Beerdigungsvereins, Chewra Kadischa zu
Hindenburg O.-S.”, z której korzystałem przy pisaniu tego artykułu.

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Zabrza
oraz współpracującym firmom

życzą Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
a także wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym
i zawodowym
wszystkim Mieszkańcom
oraz ich Rodzinom
życzą
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

24

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

25

1

2

3

4

5

Poziomo: 1 – gwarant, 7 – górskie lub wło-

6

sów, 8 – ekwator, 9 – wafle, 10 – Etna lub Wezu-

7

wiusz, 11 – kłębek wełny, 12 – krajanie Winnetou,

8

15 – leśny owoc lub żeńskie imię, 18 – bunkier,

8
17

21 – do dzielenia się przy wigilijnym stole,

9
5

24 – „bohater” tłustego czwartku, 25 – serce

10
12

zegarka, 26 – miś z dobranocki.

14
11

12

13

Pionowo: 1 – niejedna w żyrandolu, 2 – kon-

15

kurentka, 3 – odgłos tradycyjnego zegarka,

14
11
15

3

4 – masowe zachorowania na zakaźną chorobę,

17

16

5 – kant, machlojka, 6 – lśnienie mebli, 13 – zara-

19
18

19

20
10
21

22

23
9

20

minujący boksera z walki, 22 – samica łosia,

6

2

13

25

bierki, 17 – kraina białych niedźwiedzi, 19 – narażanie się na niebezpieczeństwo, 20 – cios eli-

24
7

nie czegoś, 14 – antonim dobra, 16 – szachy lub

23 – tam obejrzysz „Hamleta”.

26
18

1
16

2

4

Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
zespołu Myslovitz, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1. nerwówka, napięcie
psychiczne,
2. chroni szyję przed
zimnem,
3. samolub, egoista,
4. pobudzający składnik
kawy,
5. imię Murańki, skoczka
narciarskiego,
6. odgłos przewracanych
kartek papieru lub
opadających liści,
7. cienkie, słone ciasteczko,
8. kelner w samolocie.
Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

4

3

FOTOKONKURS

Fot. I. Cieślicki

1

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
1. Sen o dolinie
2. Nagietek
3. Zespół Szkół nr 18

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Giuseppe Verdiego.
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Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i spokojnych
świąt Wielkiej Nocy
składają pracownicy
Centrum Informacji Kulturalnej
Telewizji Zabrze
Naszego Zabrza Samorządowego

Studio Effect
Fryzury & Paznokcie
Zabrze, ul. Piłsudskiego 13
tel. (32) 276 12 88
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Wielkanoc jest czasem dzielenia się radością i dobrem,
a Zmartwychwstanie Chrystusa przypomina
o zwycięstwie wiary i życia.
Niech głębokie przeżywanie Triduum Paschalnego
przyniesie nam pokój, wzmocni nadzieję
i pomnoży miłość.

Zdrowych i pełnych pogody świąt życzą
Łucja Chrzęstek-Bar
Przewodnicząca Rady
Miasta wraz z Radnymi

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

