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Zakończył się trudny
i pełen wyzwań rok szkolny
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Laureaci konkursu podczas finałowej gali Fot. UM Zabrze

POZNALIŚMY LAUREATÓW VIII EDYCJI KONKURSU „ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN”

Najlepsze pomysły
na firmę nagrodzone
Siedem projektów zostało nagrodzonych w VIII edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”.
Ich autorzy otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości prawie dwustu tysięcy złotych. Pomogą one w urzeczywistnieniu biznesowych pomysłów.

W

tym roku do konkursu zgłoszono rekordową liczbę 28
biznesplanów. – A trzeba wziąć pod
uwagę, że ta edycja odbywała się
w czasie pandemii – zwraca uwagę
Mariola Wnętrzak-Sadłocha, naczelnik Zabrzańskiego Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Kapituła postanowiła nagrodzić
siedem osób. I miejsce zajął
Krzysztof Krzykawa, autor projektu
„Zmiennofazowy magazyn ciepła
i chłodu”. – Można to porównać do
bojlera, w którym mamy raz wodę,
raz lód. Warto to wykorzystać zarówno w przemyśle klimatyzacyjnym, jak i chłodniczym czy spożywczym – tłumaczy Krzysztof
Krzykawa.
Na II miejscu znalazł się Michał
Jacak, który w Gabinecie Masażu
„Nie widzę przeszkód” chce wdrażać do zawodu osoby niewidzące
i niedowidzące. Na trzecim stopniu
podium uplasowała się Izabela Nowicka. Jej projekt zakłada stworze-
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nie Multisensorycznego Klubu Malucha „Mądre Sówki”. Kapituła
przyznała również cztery wyróżnienia. Otrzymali je Karolina Czyżewska, Dominika Barańska-Pentek,
Natalia Milberg i Gracjan Pytel.
– Mamy do czynienia z fantastycznymi młodymi ludźmi z rewelacyjnymi, odważnymi pomysłami.

To osoby, które wiedzą czego chcą.
Serdecznie dziękuję wszystkim
partnerom konkursu. Laureatom
gratuluję i życzę skutecznego rozwoju firm. Mam nadzieję, że już
wkrótce sami staną się partnerami
konkursu, wspierającymi nowe
podmioty gospodarcze w naszym
mieście – dodaje.
GOR

TAKIE SĄ LICZBY

158
projektów zostało
zgłoszonych w ramach
ośmiu dotychczasowych
edycji konkursu

1,2 mln zł
to łączna wartość nagród
ufundowanych przez partnerów
przedsięwzięcia
Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Krzykawa
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Wotum zaufania
i absolutorium dla
prezydent Zabrza
Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok oraz udzielili wotum
zaufania i absolutorium prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik. Rekordowy, bo sięgający 1,1 miliarda złotych, budżet udało się zrealizować pomimo pandemii.

R

adni po raz kolejny udzielili mi
wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu, co,
biorąc pod uwagę bezprecedensowy i trudny okres pandemii, cieszy
mnie szczególnie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To powód do radości nie
tylko dla mnie, ale także dla pracowników urzędu, miejskich jednostek i spółek, społeczników oraz
mieszkańców
zaangażowanych
w rozwój naszego miasta. Dziękuję
wszystkim, którzy biorą na siebie
współodpowiedzialność za nasze
miasto oraz aktywnie uczestniczą
w procesie poprawy jakości życia
w Zabrzu. Mamy ambitne plany
i marzenia na przyszłość, dlatego
skutecznie kontynuujemy naszą
codzienną pracę, do której zapraszamy wszystkich chętnych – dodaje prezydent.
W 2020 r. dochody Zabrza
osiągnęły poziom prawie 1,1 mld
zł. Ponad 142 mln zł miasto przeznaczyło na kolejne inwestycje.
Dzięki tym pieniądzom remontowane były drogi, swoje oblicze
zmieniały kolejne szkoły i przedszkola, a w krajobrazie naszego
miasta pojawiły się nowe obiekty,
sprawiające, że Zabrze staje się
coraz bardziej przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów oraz
inwestorów.
GOR

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
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1,08 mld zł
wyniosły dochody
Zabrza w 2020 r.

1,1 mld zł
wyniosły wydatki
Zabrza w 2020 r.

142,3 mln zł
przeznaczyło Zabrze
na inwestycje w 2020 r.
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INWESTYCJE 2020 ROKU

Boisko w hali MOSiR zyskało nową nawierzchnię Fot. FotoPyk/Jacek Prądzyński

Rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego i Roosevelta Fot. Igor Cieślicki

Nowa sala gimnastyczna w Grzybowicach Fot. UM Zabrze

Hala gimnastyczna przy Zespole Szkół Sportowych Fot. Igor Cieślicki

Remont i rozbudowa siedziby Teatru Nowego Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego Fot. Igor Cieślicki

Remont żłobka przy ul. Niedziałkowskiego Fot. UM Zabrze

Rozbudowa osiedla przy ul. Żywieckiej Fot. UM Zabrze
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Zabrze z lotu ptaka

Fot. UM Zabrze

W 2020 ROKU, POMIMO PANDEMII, DOCHODY ZABRZA PO RAZ PIERWSZY
PRZEKROCZYŁY MILIARD ZŁOTYCH

Raport o stanie miasta
Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydent miasta zostało poprzedzone prezentacją raportu o stanie gminy za 2020 rok. Podsumowano w nim najważniejsze
obszary życia Zabrza.

Od

lat konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju w obszarach gospodarczym, społecznym, środowiskowym. Zgodnie z tą polityką Zabrze umacnia swój wizerunek jako
miasto medycyny, nauki, nowych
technologii, innowacyjnej gospodarki, sportu i turystyki poprzemysłowej – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Zabrze od wielu lat należy do
najbardziej aktywnych miast pod
względem pozyskiwania funduszy
unijnych i krajowych. – Zrealizowaliśmy już około czterysta projektów,
a pozyskane dotychczas dofinansowanie przekroczyło już 1,15 miliarda złotych – zwraca uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Systematycznie rosnące dochody miasta w 2020 r. po raz pierwszy
przekroczyły miliard złotych. Rok
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2020 był rekordowy pod względem
wartości oraz powierzchni działek
inwestycyjnych sprzedanych w specjalnej strefie ekonomicznej. Osiem
nieruchomości o łącznej powierzchni 40,7 ha zostało kupionych przez
siedmiu inwestorów za kwotę 61,5
mln zł netto. Łącznie ze sprzedaży
działek w strefie Zabrze uzyskało do
końca 2020 r. ponad 135 mln zł, czyli
dwukrotnie więcej niż kosztowało
uzbrojenie i przygotowanie dla
przedsiębiorców położonych tu terenów. W strefie powstało już około
1,5 tysiąca miejsc pracy. Docelowo
ma ich być dwa razy tyle.
Niezwykle istotną rolę w gospodarce naszego miasta pełnią
również małe i średnie przedsiębiorstwa. Na koniec 2020 r. w Zabrzu zarejestrowanych było ponad
17 tysięcy podmiotów tego typu.
Ta liczba z roku na rok wzrasta. To

m.in. efekt działań podejmowanych przez Zabrzańskie Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości, które
realizuje takie projekty, jak „Pakiet
na start”, „Kierunek praca” czy też
konkurs „Zabrzański Biznesplan”,
którego szósta edycja podsumowana została w 2020 r. Do uczestników konkursu trafiły nagrody
o łącznej wartości jednego miliona
złotych.
Zabrze ogromną wagę przykłada do działań z obszaru ochrony
środowiska. Ponad 112 mln zł miasto przeznaczyło w ostatniej dekadzie na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej. Realizowane są kolejne etapy Programu
Ograniczania Niskiej Emisji, jednocześnie rozbudowywana jest miejska sieć ciepłownicza. Ponad 40
mln zł to wartość projektu realizowanego aktualnie w Rokitnicy i na
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STREFA INWESTYCJI

65 mln zł
przeznaczyło Zabrze
na uzbrojenie terenów
specjalnej strefy ekonomicznej

135 mln zł
uzyskało miasto do końca
2020 r. ze sprzedaży
położonych
w strefie działek
Na terenie strefy działa już 19 firm Fot. UM Zabrze

Helence. Dzięki niemu zlikwidowane zostaną dwie lokalne kotłownie,
a kilka tysięcy mieszkań zyska dostęp do ekologicznego ciepła sieciowego.
W 2020 r. kontynuowano remonty torowisk tramwajowych
w ramach projektu, którego wartość na terenie naszego miasta wynosi ponad 160 mln zł. Systematycznie rosną wydatki na oświatę.
W 2020 r. wyniosły one ponad 328
mln zł, co stanowi prawie jedną
trzecią całego budżetu miasta. Prawie 80 mln zł przeznaczono z kolei

na działania w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.
W 2020 r., w związku z pandemią, która wpłynęła na ograniczenie
działalności wielu branż, miasto
podjęło szereg działań wspierających lokalny biznes. To m.in. rezygnacja z pobierania czynszu za wynajem lokali użytkowych należących
do gminy, odstąpienie od poboru
wielu opłat i podatków lokalnych.
Po rozpatrzeniu przez Powiatowy
Urząd Pracy ponad 10 tysięcy wniosków do zabrzańskich przedsiębiorców trafiło ponad 60 mln zł.
GOR
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0,9 mld zł
wynosiła wartość majątku
miasta w 2006 r.

3,6 mld zł
wyniosła wartość majątku
gminy w 2020 r.

1,15 mld zł
zewnętrznego dofinansowania
pozyskało Zabrze

400
projektów zrealizowano
z wykorzystaniem tych środków

Siedziba Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja Fot. UM Zabrze

Szkoła Podstawowa nr 22 po termomodernizacji, w tle lądowisko dla helikopterów w Szpitalu
Miejskim Fot. UM Zabrze
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Łóżka covidowe przygotowano w Szpitalu
Miejskim Fot. Natalia Kmiecik/Szpital Miejski
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ROZMOWA Z PREZYDENT ZABRZA MAŁGORZATĄ MAŃKĄ-SZULIK

Zabrze to miasto
wspaniałych,
ambitnych ludzi
Jeszcze kilkanaście lat temu
trudno byłoby uznać Zabrze za
miasto przyjazne mieszkańcom.
Jak jest dzisiaj?
W latach 90. Zabrze, kojarzone
przede wszystkim z przemysłem ciężkim, zapłaciło za przemiany gospodarcze wysoką cenę. Zamykano kopalnie, koksownie, duże zakłady pracy, zlikwidowano szkolnictwo zawodowe. Bezrobocie wynosiło aż 24
procenty. Byłam jednak przekonana,
że w moim mieście tkwi ogromy potencjał.
Dzięki społecznemu zaangażowaniu udało się nam otworzyć nowy
rozdział w historii miasta.
Początki nie były łatwe, wiele obszarów miasta rzeczywiście było zaniedbanych. Na przykład trzeba było
opracować i wdrożyć politykę ekologiczną, tereny poprzemysłowe wymagały rewitalizacji, należało rozwiązać palące problemy mieszkaniowe,
rozpocząć program rozbudowy dróg,
pozyskiwać inwestorów.
Z moim zespołem rozpoczęliśmy
od wartej blisko miliard złotych modernizacji wodociągów i kanalizacji.
Potem przyszedł czas na budowę zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy
Średnicowej. Ogromnym wyzwaniem było rozwiązanie jednego
z większych problemów społecznych
miasta, czyli uporządkowanie sprawy
mieszkań pohutniczych. Odkupiliśmy
te mieszkania zakładowe, by wpisać
je w program rewitalizacji przestrzeni
miejskiej.
Priorytetem samorządu pozostanie ciągła poprawa jakości życia
mieszkańców. Mając świadomość
dorobku poprzednich pokoleń, wciąż
chcemy rozwijać nasze miasto.
W tym celu konsekwentnie pozysku-
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Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

jemy dofinansowanie z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na
projekty infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne.
Można powiedzieć, że miasto
osiągnęło sukces?
Dzisiaj Zabrze to medycyna, nauka, kultura, sport, innowacyjna gospodarka i turystyka industrialna. To
miasto wspaniałych i ambitnych ludzi. Ostatnie lata przyniosły znaczące
przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury, rozwój terenów specjalnej
strefy ekonomicznej, realizację projektów ekologicznych, takich jak rekultywacja terenów nad Bytomką.
Rozbudowaliśmy Szpital Miejski,
gdzie powstały nowe oddziały ze
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
na czele. Wysokiej jakości usługi medyczne świadczy Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka. Kilkadziesiąt miejskich obiektów użyteczności publicznej jest po termomodernizacji. Do
tego trzeba doliczyć wyremontowany
Teatr Nowy, filharmonię z własną siedzibą, odnowiony Dom Muzyki i Tańca, nowe drogi, system monitoringu
wizyjnego, nowy stadion Górnika Za-

brze i inne obiekty sportowe.
Udało się stworzyć nowe miejsca pracy, zaproponować lokalnym przedsiębiorcom lepsze warunki do inwestycji i działalności w Zabrzu, stworzyć przyjazny klimat dla wyższych
uczelni. Dzięki temu powstało Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego i rozwija
się baza dydaktyczna uczelni w kampusie w Rokitnicy. Wydział Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Śląskiej
tworzy w Zabrzu, wspólnie z firmą
Philips, Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu,
a Śląskie Centrum Chorób Serca pracuje nad Śląskim Ośrodkiem Kliniczno-Naukowym Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im.
prof. Zbigniewa Religi. Przykładów
jest wiele. Moim zdaniem, świadczy
to o tym, że czas, który poświęcaliśmy miastu, zaowocował rozwojem.
Zyskali na tym przede wszystkim
mieszkańcy. Miasto jest też atrakcyjne dla przedsiębiorców i otwarte dla
turystów.
Wspomniała Pani o turystach.
Niewiele miast, tak jak Zabrze,
może się pochwalić atrakcjami turystycznymi w postaci zabytków
postindustrialnych, znanymi na
całym świecie...
Dla zabrzan dziedzictwo naszych
przodków jest bardzo ważną wartością. Dlatego konsekwentne rewitalizowaliśmy i nadawaliśmy nowe funkcje zabrzańskim zabytkom, udostępniając kolejne obiekty dla celów turystycznych. Zainwestowaliśmy ponad
dwieście milionów złotych, pozyskując środki bezzwrotne i umarzalne.
Dzięki temu nowe życie otrzymały
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Kopalnia Guido czy Główna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna. Na kontynuację
takich działań pozyskaliśmy kolejne
60 milionów złotych. Nadal rozwijać
więc będziemy zabrzański szlak
postindustrialny z wieżą ciśnień czy
budynkiem dawnego starostwa powiatowego z historyczną Salą Witrażową. Turystyka to nie tylko szansa
na rozwój miasta i cecha wyróżniająca Zabrze. Pamiętajmy, że jedno
nowe miejsce pracy w tej branży generuje powstanie kolejnych czterech
w innych sektorach gospodarki. Zabrze to najchętniej odwiedzane miasto na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, a my wciąż pracujemy nad wzbogaceniem zabrzańskiej oferty turystycznej.
W jaki sposób Zabrze stara się
przyciągnąć nowych mieszkańców, bo przecież też boryka się
z problemami demograficznymi?
Na Górnym Śląsku, oprócz typowych obecnie zjawisk demograficznych, zwłaszcza wyjazdu młodych ludzi do bogatszych krajów Unii Europejskiej, mamy do czynienia z jeszcze
jednym zjawiskiem. Pracownicy, którzy przyjechali do nas w latach 60.
i 70., często wracają w swoje rodzinne strony.
Aby powstrzymać te zjawiska potrzebna jest kompleksowa polityka
prorodzinna, a ze strony samorządów zapewnienie rodzinom jak najlepszych warunków do rozwoju, czyli
pracy, mieszkania, edukacji, ochrony
zdrowia, bezpieczeństwa i rekreacji.
Szansą Zabrza jest tworzenie tu przyjaznych miejsc do zamieszkania, czego przykładem są osiedla przy ul. Trocera i Żywieckiej, „Słoneczna Dolina”
czy powstająca z rozmachem „Zielona Dolina”.
Skoro jesteśmy przy rodzinach,
nie sposób nie przywołać zakończonej w czerwcu kolejnej edycji
Metropolitalnego Święta Rodziny,
którego jest Pani inicjatorką i koordynatorką. W jaki sposób udało
się zachęcić do współpracy przedstawicieli tak wielu różnych środowisk?
Idea święta zrodziła się w 2007
roku podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów
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ze śp. marszałek Krystyną Bochenek
oraz ówczesnym metropolitą katowickim arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu. Zależało nam, by
w organizację święta włączyły się organizacje społeczne, samorządy, stowarzyszenia, Kościół. Dzisiaj widzimy,
że oferta wydarzeń, spotkań, pikników, konferencji, wystaw, przedstawień, imprez sportowych, koncertów
z roku na rok jest większa i coraz więcej samorządów angażuje się w MŚR.
Zawsze podkreślaliśmy, żeby
podczas MŚR – obok promocji rodziny – zwrócono także uwagę na wartości z nią związane, takie jak macierzyństwo, ojcostwo, wychowanie
dzieci, utrwalanie więzi międzypokoleniowych, kultywowanie poczucia
wspólnoty. To się udaje. Niewielu
trzeba było przekonywać do tego, że
rodzina jest fundamentem, a wspólna zabawa spaja więzi rodzinne.
Każdego roku w ramach święta
na terenie województw śląskiego
oraz opolskiego odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń dedykowanych i promujących rodzinę i związane z nią
wartości. W ubiegłym roku pandemia
sprawiła, że wzrosło znaczenie aktywności zdalnej, ale zwykle bierze
w nich udział kilkadziesiąt tysięcy
osób, co pokazuje, jak duża jest ranga tego przedsięwzięcia.
Zabrze o rodzinach pamięta
nie tylko przy okazji tych obchodów. W jaki sposób miasto wspiera
na co dzień rodziny i seniorów?
W naszym mieście od lat z powodzeniem działa program „Rodzina na
5+”. Jest on adresowany do rodzin
wielodzietnych i znakomicie się
sprawdza. Dzięki kartom, które
uprawniają do zniżek, można korzystać z upustów w wielu miejscach –
sklepach, restauracjach, księgarniach, salonach optycznych, szkołach
językowych, zakładach fryzjerskich
czy miejskich instytucjach. Z kartą
„Rodzina na 5+” można kupić tańszy
bilet do Teatru Nowego, Miejskiego
Ogrodu Botanicznego, Domu Muzyki
i Tańca, obiektów Zabrzańskiego
Kompleksu Rekreacji, Kopalni Guido,
Filharmonii Zabrzańskiej czy Miejskiego Ośrodka Kultury.
Udało się nam utworzyć w Zabrzu miejsca w żłobkach, które

w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców. Istotną kwestią jest wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Zabrze jest jednym z miast,
które najlepiej współpracują z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej. Przeznaczamy na ten cel około ośmiu milionów
złotych rocznie.
Nie zapominamy też o młodzieży.
Mimo trwającej pandemii koronawirusa przygotowujemy kolejne ścieżki
rowerowe i przestrzenie dla rekreacji.
Pamiętamy też o osobach dojrzałych,
które aktywizujemy i integrujemy
tworząc m.in. Kluby Seniora. W Zabrzu wystarczy okazać dowód osobisty, by skorzystać z ulg i promocji dla
seniorów. Partnerami programu „Zabrzański Senior 65+” są podmioty komercyjne i instytucje miejskie. Do zniżek uprawnione są osoby, które
skończyły 65 lat, a w Zabrzu mieszka
ich ponad 30 tysięcy. Chcieliśmy, żeby
celem programu była nie tylko aktywność seniorów, ale i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych
w społeczeństwie.
Często można usłyszeć, że sukces w życiu zawodowym nie byłby
możliwy bez wspierającej rodziny.
W samorządzie jest podobnie?
Zawsze mogę liczyć na wsparcie
mojego męża, dzieci, bliskich. To daje
siłę i zapewnia poczucie stabilizacji.
Wszyscy mamy swoje obszary zawodowej aktywności. Mąż jest zaangażowany w niesienie pomocy osobom
uzależnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Jestem dumna
z jego pasji i bezinteresownego poświęcenia. I tego, że odnosi sukcesy
mierzone „naprawionymi” życiorysami. Za każdym razem jest to konkretny człowiek, który odzyskał poczucie
godności.
Rodzina ze swoimi wartościami
jest bazą, na której opiera się…
wszystko. Począwszy od życia społecznego, a skończywszy na kulturalnym, politycznym czy gospodarczym. Rodzina jest najważniejszą
przestrzenią dla każdego z nas. Św.
Jan Paweł II wskazywał: „przyszłość
ludzkości idzie przez rodzinę”. Jestem mocno przekonana o słuszności tych słów.
Rozmawiał: Igor Cieślicki
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Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 na osiedlu Młodego Górnika Fot. Igor Cieślicki

ZAKOŃCZYŁ SIĘ SZCZEGÓLNIE TRUDNY I WYMAGA JĄCY ROK SZKOLNY

Świadectwa rozdane,
można wypoczywać
To był wyjątkowo trudny rok szkolny. Pandemia sprawiła, że nauka przez większość czasu
odbywała się w trybie zdalnym. Tym większa była radość uczniów, którzy 25 czerwca spotkali się, by odebrać świadectwa i rozpocząć upragnione wakacje.

Na

pewno nie będę oryginalna, jak powiem, że to był
trudny rok – mówi Magdalena Kaernbach-Wojtaś, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. – Właściwie większość roku
spędziliśmy na nauczaniu zdalnym
i tak naprawdę spotkaliśmy się dopiero w czerwcu – dodaje.
– Rok był bardzo ciężki. Trzeba
było dużo samozaparcia, żeby
wszystko ogarnąć – przyznaje Bartłomiej, uczeń III LO.
– Moje świadectwo wygląda dobrze. Mogło być z paskiem, ale tro-

10

chę mi źle szło na lekcjach online –
wzdycha Kuba z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 9 na osiedlu

ZABRZAŃSKA OŚWIATA
• 38 przedszkoli
• 42 szkoły podstawowe
• 39 szkół ponadpodstawowych
• 6 placówek oświatowych
• 28 placówek prywatnych
i niepublicznych

Młodego Górnika, w którym zakończenie roku było okazją do uroczystego otwarcia nowego szkolnego
boiska.
– Udało się spełnić marzenie całej lokalnej społeczności. Jesteśmy
z tego powodu niezmiernie szczęśliwi – podkreśla Monika Banaś, dyrektor ZS-P nr 9.
W tym roku w Zabrzu rok szkolny zakończyło ponad 11 tysięcy
uczniów szkół podstawowych.
Świadectwa odebrało także 5,4 tysiąca uczniów szkół średnich. O ich
edukację dbało ponad 2,7 tysiąca
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Uczniowie ZS-P nr 9 dostali do dyspozycji nowe boisko Fot. Igor Cieślicki

nauczycieli, którzy w związku z pandemią i koniecznością prowadzenia
lekcji online mieli wyjątkowo trudne zadanie.
Przypomnijmy, że wydatki na
edukację stanowią co roku prawie
jedną trzecią całego budżetu Zabrza.
Subwencja oświatowa pokrywa jedynie około 60 procent tych kosztów.
Resztę miasto dokłada z własnego
budżetu. W 2020 r. było to 128 mln
zł. Kwota dofinansowania oświaty
z budżetu miasta na przestrzeni ostatnich sześciu lat to około 700 mln zł.
– Dobiegł końca niełatwy rok
szkolny. Gratuluję wszystkim dy-

rektorom, nauczycielom, pedagogom i pracownikom zabrzańskich
szkół, którzy w naznaczonym obostrzeniami okresie z zaangażowaniem wdrożyli system nauczania
zdalnego i hybrydowego. Rodzicom i uczniom serdecznie dziękuję za włączenie się w przezwyciężanie pandemicznych trudności.
Wszystkim uczniom życzę udanych wakacji. Niech będą słoneczne, szczęśliwe, pełne wspaniałych
doświadczeń i przede wszystkim
bezpieczne – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR

Zakończenie roku w III LO Fot. Igor Cieślicki

TAKIE SĄ LICZBY

328 mln zł
wyniosły wydatki
na oświatę
w 2020 r.

14,6 mln zł
stanowiły wydatki
majątkowe

Prezydent miasta przekazała uczniom sprzęt sportowy Fot. Igor Cieślicki
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EKOLOGICZNIE
WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE„CZYSTE POWIETRZE”

KOTŁY NA WĘGIEL
WKRÓTCE BEZ DOTACJI

Tylko do końca tego roku możliwy będzie
zakup i montaż kotła na węgiel w ramach
programu„Czyste Powietrze”. Od 1 stycznia
2022 r. dotacji na to źródło ciepła już nie będzie. Od 1 lipca tego roku zwiększają się
z kolei progi dochodowe uprawniające do
podwyższonego poziomu
dofinansowania, czyli do
uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
Wycofanie dotacji na kotły węglowe
wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, zapisów Krajowego Planu Odbudowy oraz obowiązujących w poszczególnych województwach uchwał antysmogowych, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania
węgla. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu
„Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego
roku. Zatem, aby otrzymać dotację, wnioskujący musi do 31
grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła,
a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca
bieżącego roku. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożo-

nych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli
przed 1 lipca 2021 r.
Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu” to podwyższenie
progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana
ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów
„Czyste Powietrze” i „Stop Smog”. Dzięki temu więcej osób
skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania
w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację
wynoszącą do 37 tys. zł.
Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł, czyli do kwoty 2189 zł.
Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się
o 164 zł, czyli do poziomu 1564 zł na osobę.
Jednocześnie od 1 lipca 2021 r. możliwe
jest ubieganie się o wsparcie na zakup
i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej
niż 45 procent faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60 procent kosztów).
Przypomnijmy, że od sierpnia ubiegłego roku wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można
składać również w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. To efekt
umowy zawartej przez miasto z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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RUSZYŁA ÓSMA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Mieszkańcy proponują,
miasto realizuje
Już ponad 28 mln zł przeznaczyło Zabrze na realizację inwestycji wybranych przez mieszkańców w ramach kolejnych edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. W efekcie
w mieście pojawiły się nowe place zabaw, plenerowe siłownie czy boiska. W czerwcu ruszyła ósma odsłona przedsięwzięcia. Do podziału jest prawie sześć milionów złotych.

W ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego powstają nowe boiska... Fot. Tomasz Jodłowski

W

ramach
dotychczasowych
siedmiu odsłon budżetu
obywatelskiego zabrzanie złożyli
ponad 650 wniosków. Łączna liczba oddanych na nie głosów (głównie w formie elektronicznej) przekroczyła 160 tysięcy. Mieszkańcy
wybrali do realizacji 133 zadania.
Większość z nich została już wykonana. Na ich realizację miasto
przeznaczyło w latach 2015–2021
ponad 28 mln zł.
– W tym roku, pomimo negatywnych skutków pandemii, Zabrze
zwiększyło pulę środków na realizację zadań inwestycyjnych, które
zostaną zaproponowane, a następnie wybrane przez mieszkańców –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Do podziału jest 5 725 000 zł.
Ta kwota zostanie podzielona na
18 puli dzielnicowych oraz pulę
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...i place zabaw Fot. UM Zabrze

WAŻNE DATY

22.07.2021
do tego dnia można
składać wnioski

1.10.2021
publikacja listy
zweryfikowanych wstępnie
projektów
Pracownia pierwszej pomocy

Fot. UM Zabrze

ogólnomiejską o wartości 1 mln
zł. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej www.miastozabrze.pl w zakładce „Zabrzański Budżet Obywatelski”.
GOR

7-22.10.2021
głosowanie mieszkańców

29.10.2021
ogłoszenie wyników
głosowania
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Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia to pierwszy taki ośrodek w regionie Fot. Igor Cieślicki

FINANSOWY ZASTRZYK DLA ŚLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Miliony na badania
dla Kardio-Medu
Prawie cztery miliony złotych unijnego dofinansowania trafi do Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu. Dzięki temu kontynuowane będą badania
z zakresu medycyny spersonalizowanej oraz bioregeneracji.

K

onsekwentne wspieranie medycyny w Zabrzu sprawia, że
możemy zrobić kolejny krok w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii służących ochronie zdrowia –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która przed kilkoma laty, wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii oraz Śląskim
Centrum Chorób Serca, zainicjowała
stworzenie w Zabrzu pierwszego
w regionie parku technologii medycznych.
– Śląsk słynie z medycyny. Stajemy się czymś na kształt medycznej
Doliny Krzemowej. Innowacje są naszą wizytówką. Cieszy fakt, że nasza
praca jest dostrzegana i doceniana –
mówi prof. Marian Zembala, dyrektor ŚCCS w Zabrzu.
Wartość realizowanego przez
Kardio-Med Silesia projektu Centrum Badawczego Medycyny Sper-
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Prezes Adam Konka Fot. Igor Cieślicki

sonalizowanej i Bioregeneracji przekracza 4,5 mln zł. Wartość unijnego
dofinansowania to ponad 3,7 mln zł.
Dzięki tym pieniądzom zmodernizowany zostanie Bank Tkanek i Komórek, powstaną także nowe stanowiska laboratoryjne.

– Chodzi o medycynę spersonalizowaną, regeneracyjną oraz rozwijanie medycyny precyzyjnej w obszarze genetyki zaburzeń kardiologicznych i metabolicznych. Chcemy rozwijać innowacyjne technologie materiałowe w zakresie medycyny regeneracyjnej z wykorzystaniem
technologii druku 3D – wyjaśnia
Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia.
– Medycyna jest atutem województwa śląskiego. Rozwijając infrastrukturę medyczną, wzmacniamy
ten potencjał. Działania podejmowane przez Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med
Silesia
w Zabrzu wpisują się w strategię rozwoju województwa śląskiego. Gratuluję profesorowi Marianowi Zembali
i całemu zespołowi – podsumowuje
marszałek województwa śląskiego
Jakub Chełstowski.
GOR
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W LIPCU PO RAZ KOLEJNY WRĘCZONE ZOSTANĄ WYRÓŻNIENIA
IM. ŚW. KAMILA

W podziękowaniu
za serce dla innych
Znakomity anestezjolog prof. Piotr Knapik oraz naczelna pielęgniarka Monika Parys ze
Śląskiego Centrum Chorób Serca, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
w Szpitalu Miejskim dr Marek Hawranek oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to tegoroczni laureaci wyróżnień im. św. Kamila. Uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek
zaplanowano na 10 lipca.

Marek Hawranek Fot. Igor Cieślicki

P

rof. Piotr Knapik to specjalista
anestezjologii i intensywnej terapii ze Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu. Jest kierownikiem
Oddziału
Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wyróżnienie im. św. Kamila otrzymuje za pełną oddania pracę na
rzecz pacjentów oraz za stworzenie w szpitalu Oddziału Kardioanestezji.
Od 1998 r. w Śląskim Centrum
Chorób Serca pracuje również Monika Parys. Początkowo była pielęgniarką odcinkową Oddziału Chirurgii Serca i Naczyń. W listopadzie
2017 r. objęła stanowisko naczel-
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Monika Parys Fot. SCCS

nej
pielęgniarki.
Wyróżnienie
otrzymuje
za
zaangażowanie
w pracy pielęgniarskiej oraz stworzenie algorytmów i procedur pozwalających opiekować się pacjentami chorymi na COVID-19.
Marek Hawranek to ceniony
ortopeda, ordynator Oddziału
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
w Szpitalu Miejskim. Kapituła doceniła jego pełną poświęcenia
służbę na rzecz chorych, szczególnie najtrudniejszych przypadków,
niezwykłą wrażliwość, pokorę
i kompleksowe podejście do pacjentów.
W tym roku wyróżnienie trafi
również do Miejskiego Ośrodka Po-

Prof. Piotr Knapik Fot. Igor Cieślicki

mocy Rodzinie, który od 1990 r.
zajmuje się pracą socjalną oraz koordynowaniem i realizacją strategii
rozwiązywania problemów społecznych.
Wyróżnienie im. św. Kamila
ustanowione zostało w 2001 r., aby
uhonorować tych, którzy swoją wieloletnią działalnością społeczną zyskali wdzięczność i szacunek mieszkańców Zabrza. Otrzymują je osoby, instytucje, firmy, organizacje
i stowarzyszenia, które poprzez różnorodne działania wniosły szczególny wkład w życie miasta lub za sprawą swoich osiągnięć przyczyniły się
do wzrostu jego znaczenia w kraju
i na świecie.
GOR
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Centrum Rozwoju Rodziny powstało w dawnej siedzibie Wydziału Oświaty UM Fot. UM Zabrze

Autorka logotypu Centrum Paulina Gawenda Fot. UM Zabrze

W NASZYM MIEŚCIE OTWARTE ZOSTAŁO CENTRUM ROZWOJU RODZINY

Pomogą rozwinąć
Takiego miejsca na mapie miasta i regionu do tej pory nie było. W Zabrzu powstało Centrum Rozwoju Rodziny. Można tu wziąć udział w warsztatach, skonsultować się z psychologiem lub zwyczajnie porozmawiać o tym, jak skutecznie rozwinąć skrzydła. Otwarcie nowej placówki wpisało się w obchody tegorocznej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny.

Z

abrzanie zyskują dziś nowe
eksperckie zaplecze do rozwijania aktywności, organizacji warsztatów i grup samopomocowych
oraz zdobywania wiedzy pod okiem
specjalistów i doradców. Tutaj można przyjść i zwyczajnie porozmawiać o rodzinie, nie sięgając po jakąś nadzwyczajną pomoc – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Wspólny wysiłek zaowocował powstaniem kolejnej
przestrzeni dla wspierania rodzin,
a także seniorów, dzieci i młodzieży. Jestem przekonana, że najnowsza miejska inwestycja przyczyni
się do wielu udanych przedsięwzięć
i kolejnych sukcesów w społecznej
działalności – dodaje.
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Dyrektor CRR Magdalena
Aksamitowska-Kobos Fot. UM Zabrze

Centrum Rozwoju Rodziny będzie podejmować działania w obszarze kompleksowego wspierania
rodziny w funkcjach opiekuńczowychowawczych. Chodzi m.in.
o warsztaty, indywidualne poradnictwo, pomoc asystentów. Z psychologiem będzie można porozmawiać o właściwej komunikacji w rodzinie, dzieci i młodzież zaprasza
klub środowiskowy. Na wsparcie
mogą liczyć również seniorzy i osoby niepełnosprawne.
– Tutaj nie ma żadnego kryterium dochodowego czy społecznego – podkreśla Magdalena Aksamitowska-Kobos, dyrektor Centrum
Rozwoju Rodziny. – Każda rodzina,
każdy członek rodziny może się do
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Jedna z sal Centrum Fot. UM Zabrze

Gościem koncertu podsumowującego Metropolitalne Święto Rodziny był zespół Fisheclectic

rodzinne skrzydła
nas zwrócić z prośbą o wsparcie
w kryzysach, trudnościach. Nasz
pierwszy projekt to szkoła dla rodziców. Chcemy również aktywizować
dzieci i osoby starsze. Chcemy podejmować działania rozwojowe, które pozwolą członkom rodzin rozwijać skrzydła – dodaje.
Centrum Rozwoju Rodziny powstało w przebudowanym i gruntownie wyremontowanym budynku przy ul. Park Hutniczy 8. –
Będziemy organizować zajęcia,
zarówno w naszej świetlicy, jak
i plenerowe. Mamy sprzęt do zajęć plastycznych, sportowych i rekreacyjnych. Myślę, że dzieci
będą się u nas dobrze czuły
i będą zadowolone – uśmiecha
się Izabela Olbryś z Centrum Rozwoju Rodziny.
– Działalność Centrum Rozwoju Rodziny nabiera szczególnego
znaczenie w kontekście pandemii. Widzimy ogromną potrzebę
tego, by ludzie się spotykali, integrowali – mówi Łucja Chrzęstek-
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Bar, przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze.
Logo Centrum Rozwoju Rodziny
zaprojektowała Paulina Gawenda,
uczennica zabrzańskiego Liceum
Plastycznego. – Logo pokazuje rodzinę, która trzyma się za ręce. Wykorzystanie jednej linii i wykresu,
który kieruje się do góry, łączy właśnie rozwój z rodziną – opowiada
o swoim projekcie Paulina.
Otwarcie nowej placówki to już
kolejna z inicjatyw podejmowanych w Zabrzu z myślą o rodzinach. W mieście od lat z powodzeniem działa adresowany do rodzin
wielodzietnych program „Rodzina
na 5+”. Wydawane karty uprawniają do zniżek w miejskich obiektach
rekreacyjnych i kulturalnych, sklepach czy restauracjach. Do końca
2020 r. do programu „Rodzina na
5+” dołączyło 1648 zabrzańskich
rodzin. Z ulg i promocji można
również korzystać w ramach programu „Zabrzański Senior 65+”.
W pełni zaspokajają potrzeby miej-

sca przygotowane w żłobkach.
Projekty kierowane m.in. do seniorów, niepełnosprawnych czy też
dzieci pozostających w pieczy zastępczej realizowane są w otwartym na początku tego roku na
Zandce Centrum Usług Społecznych.
GOR

TAKIE SĄ LICZBY

5,5 mln zł
kosztowało stworzenie
Centrum Rozwoju
Rodziny

4,7 mln zł
to wysokość
pozyskanego
przez miasto
dofinansowania
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Podczas koncertu zostało odsłonięte popiersie prof. Tomasza Cieszyńskiego Fot. UM Zabrze

KONCERT „AKADEMICKIE ZABRZE – AKADEMICKI ŚLĄSK” BYŁ OKAZJĄ
DO ZAPREZENTOWANIA POTENCJAŁU ZABRZA W OBSZARZE MEDYCYNY

W hołdzie pionierom
nauki i medycyny
Wyjątkową uroczystością w Zabrzu był koncert „Akademickie Zabrze - Akademicki Śląsk”,
który odbył się w Domu Muzyki i Tańca. Jego inicjatorem był prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania potencjału Zabrza w obszarze medycyny i związanych z nią innowacyjnych technologii.

Do

niedawna Zabrze kojarzone było z przemysłem ciężkim. Dziś to miasto między innymi
nauki i medycyny. Bardzo się cieszę, że profesor Marian Zembala
zorganizował koncert „Akademickie Zabrze – Akademicki Śląsk”,
w którym wzięło udział wielu wybitnych lekarzy i naukowców – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Śląsk słynie z medycyny. Stajemy się czymś na kształt medycznej
Doliny Krzemowej. Innowacje są
naszą wizytówką – mówi prof. Marian Zembala.
Przypomnijmy, że to właśnie
w Zabrzu w 1985 r. prof. Zbigniew
Religa wraz z zespołem dokonał
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Prof. Marian Zembala Fot. UM Zabrze

pierwszego w Polsce udanego
przeszczepu serca. Przeprowadzane przez jego wychowanków,
z prof. Marianem Zembalą na czele,
kolejne pionierskie operacje stanowiły kamienie milowe w rozwoju
polskiej medycyny. Pierwszy jednoczesny przeszczep serca i płuc, najmłodszy w Polsce pacjent, któremu
przeszczepiono serduszko czy transplantacja płuc u kobiety, która
podczas ciąży zachorowała na
skrajnie ciężką postać COVID-19 to
tylko niektóre historie, jakimi żyła
i żyje cała Polska.
Zabrze to kolebka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To w Rokitnicy powstał w 1948 r. jego pierwszy
– i do 1971 r. jedyny – wydział. Me-
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dyczną markę Zabrza umacnia systematycznie modernizowany Szpital
Miejski. Działające w nim Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka to jeden
z najnowocześniejszych w kraju
ośrodków ginekologiczno-położniczych. Unikatowym w skali europejskiej wyposażeniem i modelową
strukturą organizacyjną może się
pochwalić utworzony niedawno
Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów.
Do Zabrza trafiają pacjenci z całej Polski. W ratowaniu ich zdrowia
i życia wspaniali lekarze mogą liczyć
na wsparcie ze strony inżynierów.
Prace dotyczące sztucznego serca
czy też wykorzystania w praktyce klinicznej robotów kardiochirurgicznych prowadzone są w Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi. W należącym do

Pacjentka po przeszczepie płuc Fot. TVZ

Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej
powstają m.in. podwajające możliwości respiratorów aparaty Ventil.
Wykorzystywany podczas leczenia
chorych na COVID-19 oraz przy
szczepieniach sprzęt jednorazowy
dostarcza do szpitali w całej Polsce
firma ZARYS, której siedziba również znajduje się w Zabrzu.
To w Zabrzu Politechnika Śląska utworzyła pierwszy, i do tej
pory jedyny w Polsce, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Docenił to
globalny koncern Philips, który
właśnie nasze miasto wybrał na
realizację projektu stworzenia
Śląskiego Centrum Inżynierskiego
Wspomagania
Medycyny
i Sportu. Prowadzona w zabrzańskim kampusie uczelni budowa
kompleksu nowoczesnych labora-

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Miejskim Fot. Igor Cieślicki

Operacja endometriozy w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Fot. Igor Cieślicki
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toriów dobiega właśnie końca.
Wykorzystywane w medycynie innowacyjne materiały powstają
w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. Projekty z obszaru e-zdrowia czy też biotechnologii realizowane są w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Ośrodek otrzymał właśnie
prawie cztery miliony złotych unijnego dofinansowania na realizację
projektu z zakresu medycyny spersonalizowanej oraz bioregeneracji.
W programie zorganizowanego
19 czerwca wydarzenia znalazło się
odsłonięcie popiersia prof. Tomasza
Cieszyńskiego, znakomitego chirurga,
a przede wszystkim pioniera echokardiografii serca w świecie. W części artystycznej wystąpili artyści Filharmonii Zabrzańskiej.
GOR

Centrum Symulacji Medycznej SUM Fot. I. Cieślicki

19

Występ dziecięcej orkiestry smyczkowej Fot. UM Zabrze

W ŚRÓDMIEJSKIEJ OAZIE ZIELENI CZEKAŁY ATRAKCJE DLA CAŁYCH RODZIN

Do botanika powrócił
Festiwal Kwiatów
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Miejskiego Ogrodu Botanicznego powrócił Festiwal Kwiatów. Przygotowano moc atrakcji dla całych rodzin.

A

tmosfera jest znakomita. Mieszkańcy są już bardzo spragnieni
wyjścia na świat i kontaktu z innymi
ludźmi – mówi Czesław Zdechlikiewicz z Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, które organizuje
imprezę. – Staraliśmy się utrzymać
ten rytm natura-sztuka-piękno,
przygotowaliśmy więc bardzo zróżnicowane propozycje dla naszych
gości – dodaje.
W programie dwudniowej imprezy znalazły się m.in. warsztaty

Czesław Zdechlikiewicz Fot. TVZ
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ogrodnicze i zielarskie. Można było
spróbować swoich sił w budowaniu
budek dla ptaków. Nie zabrakło występów utalentowanych przedszkolaków oraz dziecięcej orkiestry
smyczkowej Zabrzańskiej Szkoły
Suzuki. Coś dla siebie mogli znaleźć
miłośnicy produktów ekologicznych
i ogrodniczych. W botaniku pojawiły
się stoiska ze zdrową żywnością, sadzonkami ziół, ceramiką ogrodową
czy ręcznie robioną biżuterią. Dużym zainteresowanie cieszył się Sa-

lon Poetycki – Zabrze miasto słów
niezbędnych.
W części koncertowej wystąpili
artyści Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego, Opole Quartet, Kajetan Drozd Band, Blue Dragonfly
oraz Grzegorz Płonka i zespół Ligocianie, który dopełnił wydarzenie
projekcją związanego z rocznicą powstań śląskich widowiska „Powstanie w nas”. To efekt współpracy Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru Nowego.
GOR

Spektakl plenerowy „Święto Jana" Fot. UM Zabrze
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Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza Fot. UM Zabrze

ZA NAMI XVI ZABRZAŃSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH
IM. EDWARDA E. CZERNEGO

Orkiestry znów zagrały
Dźwięki górniczych orkiestr dętych ponownie rozbrzmiały na ulicach naszego miasta. Po
przerwie związanej z pandemią w niedzielę 27 czerwca odbył się XVI Zabrzański Festiwal
Orkiestr Dętych im. Edwarda E. Czernego.

A

le ten czas leci. Niektórzy myśleli, że będzie pierwszy, drugi
festiwal i tyle. A my spotykamy się
już po raz szesnasty i myślę, że dalej będzie wszystko grało – uśmiecha się Henryk Mandrysz, dyrygent
Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego, której występ otworzył festiwal.
Dla mieszkańców zagrały również orkiestry kopalń „Bielszowice”,
„Pokój”, „Piekary” i „Halemba”. Uroczystemu przemarszowi artystów
przez miasto tradycyjnie już towarzyszyły popisy mażoretek. Honorowym gościem festiwalu była córka jego patrona – Emanuela Czerny.
– Jak ja się stęskniłam za Zabrzem.
Dopiero pandemia uświadomiła
mi, jak ważny jest ten zabrzański festiwal. Przecież bez tego nie da się
żyć. Gdzie grałyby orkiestry? Gdzie
tak pięknie występowałyby mażoretki? Jestem przeszczęśliwa – podkreśla Emanuela Czerny.
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Przypomnijmy, że Edward E.
Czerny urodził się w Zabrzu w 1917 r.
Miał słuch absolutny. Już jako nastolatek pisał aranżacje dla orkiestr
rozrywkowych „Haus Metropol”
oraz „Admiralpalast”, które potem
prowadził. Po wojnie twórczo orga-

Gościem honorowym była Emanuela Czerny

nizował życie kulturalne w Zabrzu.
Zajmował się komponowaniem
i aranżacjami dla orkiestr symfonicznych i rozrywkowych. Przez wiele lat
prowadził stałe audycje radiowe
w I i II Programie Polskiego Radia.
Zmarł w 2003 r. w Niemczech.
GOR

Muzykom towarzyszyły mażoretki Fot. UM Zabrze
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UWAGA! Rekrutacja

PRZEDSZKOLE MIRIADA
Język angielski Zajęcia z języka angielskiego
w naszym przedszkolu odbywają się codziennie i obejmują dzieci z wszystkich grup wiekowych.

Sala terapii SI Sala do terapii SI wyposażona
jest w urządzenia dostarczające dzieciom
różnego rodzaju wrażeń dotykowych, przedsionkowych i proprioceptywnych.

Gabinety pedagogiczno-psychologiczne Dysponujemy licznymi, ciekawymi pomocami,
które zachęcają dzieci do nauki i terapii poprzez zabawę.

Sala Doświadczania Świata Zajęcia w Sali
Doświadczania Świata to przede wszystkim
wszechstronna stymulacja układu nerwowego dziecka oraz dostarczanie mu bodźców,
które pozytywnie wpływają na koncentrację,
pamięć i aktywność fizyczną.

Gabinet logopedyczny Nowoczesne pomoce,
w tym również specjalne programy komputerowe, w znaczący sposób podnoszą skuteczność prowadzonej terapii.

Zajęcia artystyczno-ceramiczne To ćwiczenie
cierpliwości, koncentracji, precyzji i konsekwencji w tworzeniu pracy, a także doskonalenie zdolności manualnych.

Od ponad 20 lat
przedszkole specjalizuje się
w prowadzeniu i kształceniu
dzieci z autyzmem oraz
z zespołem Aspergera.

www.miriada.edu.pl
Zabrze, ul. Park Hutniczy 12,
tel. 32 271 68 79
Bytom Stroszek
ul. Strzelców
Bytomskich 200,
tel. 32 778 34 54
Bytom-Centrum
ul. Strzelców
Bytomskich 16a,
tel. 32 280 10 55
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Zakład Prefabrykacji Betonu Knurów
producent kostki brukowej i innych materiałów budowlanych

Duża gama wzorów i kolorów kostki brukowej, donice prostokątne,
kwadratowe, okrągłe, palisady, obrzeża, płyty ażurowe, pustaki.
DO WYBORU, DO KOLORU NIE ZABRAKNIE TEŻ I WZORU!
Zapraszamy do ogrodu firmy czynnego codziennie przez cały rok,
gdzie można zapoznać się z produktami. Fachowa obsługa pomoże
w podjęciu decyzji dotyczącej zakupu oraz w organizacji transportu.
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44-190 Knurów
ul. Wilsona 32
tel. 32 236 16 91,
504 096 516
www.zpb.com.pl
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SPRZEDAŻ OZDOBNYCH KAMIENI OGRODOWYCH

Przygotowane przez uczniów występy Fot. UM Zabrze

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 ŚWIĘTOWAŁA WYJĄTKOWY JUBILEUSZ

120. urodziny szkoły
z Mikulczyc
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 24 było okazją do uczczenia jubileuszu 120-lecia tej najstarszej w Mikulczycach placówki oświatowej. Były gratulacje, przygotowane przez uczniów występy, a przede wszystkim dużo wspomnień i wzruszeń.

To

olbrzymie emocje, radość,
drżenie serca. Wszystkim
nam się to udziela. To przecież już
więcej niż wiek naszej szkoły –
mówi Barbara Wichary, dyrektor SP
nr 24.
– Mam dzień samych wzruszeń.
Moja mama chodziła do tej szkoły,
przez pewien czas również mój mąż
– opowiada Maria Kroczek, współzałożycielka związanego z Mikulczycami chóru Resonans con tutti.
– Tutaj się wykuwają talenty literackie, taneczne, muzyczne. Nauczyciele są bardzo zaangażowani i tak
samo dzieci. Z okazji jubileuszu życzę kontynuowania wszystkiego, co
szkoła robi. I przede wszystkim,
żeby skończyło się już siedzenie
i nauka w domu – dodaje.
Szkoła Podstawowa nr 24 im.
Norberta Kroczka jest kontynuatorką szkoły zbudowanej na Wzgórzu
Kościelnym. Dynamiczny rozwój

Mikulczyc wymusił budowę nowego gmachu. W 1997 r. patronem SP
nr 24 został Norbert Grzegorz Kroczek, muzyk, kompozytor i dyrygent, założyciel oraz wieloletni kierownik chóru Resonans con tutti.
Kilka lat temu mikulczycka podsta-

Dyrektor SP nr 24 Barbara Wichary Fot. UM Zabrze
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wówka przeszła kompleksową termomodernizację. W zabytkowym
budynku objęte renowacją zostały
wykonane z cegły i piaskowca zewnętrzne ściany. Wymieniono okna
i drzwi oraz instalację centralnego
ogrzewania.
GOR

Szkoła przeszła termomodernizację

Fot. UM Zabrze
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SPRZEDAŻ
OZDOBNYCH
KAMIENI
OGRODOWYCH
ZABRZE,
ul. Ofiar Katynia 56
Tel. 32 274 93 92

reklama

Zabrze - Grzybowice
ul. Szczecińska 45
Kwiaty na rabaty,
balkony itp.
Rozsady warzyw i ziół
Krzewy i drzewa
owocowe oraz ozdobne
Róże aż 250 odmian
Fachowe doradztwo

Tel. 739 974 699

24

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Pani Maria Dylus w swoim mieszkaniu Fot. Tomasz Jodłowski

W CZERWCU SETNE URODZINY OBCHODZIŁA PANI MARIA DYLUS

Z dala od kawalerów,
czyli jak dożyć setki
Trzeba się trzymać z dala od kawalerów i nie martwić się na zapas. Taka jest recepta na
długowieczność pani Marii Dylus, która 23 czerwca obchodziła setne urodziny. Z okazji
pięknego jubileuszu życzymy dalszych lat w zdrowiu i uśmiechu na co dzień.

P

ani Maria urodziła się w 1921 r.
Była najstarsza z ósemki rodzeństwa. Naukę w gimnazjum dla
dziewcząt przerwał jej wybuch wojny. Podczas okupacji była bileterką
i motorniczą tramwaju kursującego
między Zabrzem a Gliwicami. Po
wojnie kontynuowała edukację. Została nauczycielką. W zabrzańskich
szkołach uczyła fizyki i chemii. Swoją pasją do przedmiotów ścisłych
dzieliła się również z najbliższymi.
– Jak wracałam z pracy, to moje
dzieci wybiegały i krzyczały: mamo,
mamo, chodzimy po równi pochyłej. A ciocia brała stare wiadro, deskę i od razu tłumaczyła, co to jest
równia pochyła. Albo wspólnie
przygotowywali roztwory chemiczne – wspomina Beata Dyllus-Rorot,
bratanica jubilatki. – Ciocia nie założyła swojej rodziny, ale całe życie
poświęciła dzieciom. Nie tylko tym
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z rodziny, ze szkoły, ale udzielała się
również jeżdżąc na kolonie charytatywne czy opiekując się dziećmi
przy parafii – dodaje.
Pani Maria uwielbiała górskie
wycieczki. – Potrafiła zniknąć na kilka dni, żeby pochodzić po górach.
Zamartwialiśmy się o nią wtedy, bo
nie tłumaczyła nigdy, gdzie i na ile
jedzie – uśmiecha się pani Beata.
Jeszcze niedawno pani Maria urządzała sobie kilkugodzinne spacery
po Zabrzu. Wędrowała od kościoła
do kościoła, wstępując na modlitwę. Dzisiaj spaceruje głównie po
mieszkaniu, ale na modlitwę wciąż
poświęca dużo czasu. – U nas
w domu zawsze się „rzykało”. Jak
byliśmy dziećmi, to nas tego uczyli.
Mój tata prowadził pielgrzymki,
więc inaczej być nie mogło. Teraz
też modlitwa musi być – zaznacza
pani Maria.

W życiu pani Marii nie brakuje
też humoru. – Gdybym się miała
ciągle martwić, to już bym dawno
w skrzyni była. Nie należy się przejmować. Trzeba po prostu żyć. Śmiej
się z siebie, to będziesz śmiał się do
końca życia – przekonuje pani Maria, dodając, że długowieczności
sprzyja też proste jedzenie. Najbardziej smakuje jej... wodzionka
z czosnkiem.
Pani Maria ma trochę problemów ze wzrokiem, ale cieszy się dobrym zdrowiem. – Mieszka sama,
nie zażywa żadnych tabletek. Ogląda telewizję, słucha radia. Kiedy do
niej zaglądamy, mieszkanie jest zawsze posprzątane – mówi pani Beata.
– W życiu najważniejsze jest to,
żeby nie przejmować się życiem
– podsumowuje z uśmiechem pani
Maria.
MM
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TRZY NOWE PLACE ZABAW ZOSTAŁY OTWARTE W CZERWCU
W NASZYM MIEŚCIE

Kolorowo i bezpiecznie
na wakacje
Są kolorowe, bezpieczne i najmłodszym mieszkańcom przynoszą sporo frajdy. W czerwcu
zostały oddane do użytku trzy nowe place zabaw. Jeden z nich powstał w Kończycach,
drugi – na Zaborzu, a kolejny w Rokitnicy.

P

lac zabaw przy ul. Miłej powstał
w ramach finału akcji zbierania
odpadów komunalnych „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę”.
Wartość projektu wyniosła ponad
114 tys. zł. Dla najmłodszych przygotowano urządzenia do zabaw,
ławki, stojaki na rowery oraz piaskownicę.
W ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego powstały
place zabaw w Rokitnicy i na Zaborzu. Pierwszy z nich przygotowano
na skwerze w rejonie ulic Jabłońskiego i Andersa. Obiekt kosztował
105 tys. zł. Mieszkańcy Zaborza
mogą z kolei cieszyć się nową przestrzenią przygotowaną przy ul.
Lompy. Przygotowano tu atrakcje
zarówno dla najmłodszych, jak
i młodzieży oraz dorosłych. To m.in.
stoły do gry w piłkarzyki oraz pingponga. Obiekt kosztował 150 tys.
złotych.
GOR

Plac zabaw w Kończycach... Fot. UM Zabrze

...i na Zaborzu Południe Fot. UM Zabrze

reklama
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W Parku 12C nie brakuje atrakcji dla najmłodszych

Fot. MGW

W ZABRZU PODCZAS WAKACJI Z PEWNOŚCIĄ NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ

Lato w mieście
pełne atrakcji
Wycieczki, przedstawienia teatralne, wystawy, konkursy, turnieje i warsztaty – to tylko
niektóre z propozycji na tegoroczne lato. Zabrze przygotowało bogatą ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych, plastycznych i edukacyjnych, z których skorzystać mogą uczniowie
spędzający wakacje w mieście.

W

ariacje na wakacje – Planeta
Lema artystycznie” to hasło
wakacyjnej akcji przygotowanej
przez Miejski Ośrodek Kultury.
W programie znalazły się m.in. wyjątkowe zajęcia teatralne. Tzw. czarny teatr to niezwykła przygoda, która wywodzi się z techniki lalkarskiej
i polega na animowaniu przedmiotów w całkowicie czarnej przestrzeni za pomocą fluorescencyjnych
farb i światła UV. Na najmłodszych
czekają również warsztaty wokalne,
plastyczne, szczudlarskie i krawieckie. Na seanse Kina Familijnego zaprasza z kolei kino Roma. Szczegóły
na www.mok.art.pl.
Wakacyjne atrakcje przygotowało Muzeum Górnictwa Węglowego. W Parku 12C Sztolni Królowa
Luiza czekają gry i zabawy na świeżym powietrzu, zimne napoje,
prawdziwa plaża w centrum miasta
i dużo pożytecznej wiedzy. Więcej
informacji na www.sztolnialuiza.pl.
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Ciekawe lekcje muzealne proponuje podczas wakacji Muzeum
Miejskie w Zabrzu. Tematy spotkań
to m.in. „Tajniki sztuk plastycznych”, „Mistrzowie malarstwa polskiego”, „W kręgu dawnych wierzeń
ludowych – demony”, „Najsłynniejsze polskie baśnie, podania i legen-

dy” oraz „Plebiscyt i powstania śląskie”. Szczegóły na www.muzeumzabrze.pl. Na warsztaty „Lato
z teatrem” zaprasza po raz kolejny
Teatr Nowy w Zabrzu. Zaplanowano dwa turnusy, podczas których
będzie można szlifować swój talent
aktorski.
GOR

Warsztaty „Lato w teatrze" Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy
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Na boisku „Walki" rozgrywany był niedawno Turniej Piłki Nożnej im. Włodzimierza Lubańskiego Fot. Górnik Zabrze

KOLEJNY OBIEKT SPORTOWY W MIEŚCIE PRZEJDZIE METAMORFOZĘ

Boisko „Walki” otrzyma
nową nawierzchnię
Boisko piłkarskie w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Walka” przy ul. Jaskółczej to kolejny obiekt sportowy Zabrza, który zmieni swoje oblicze. W czerwcu w ratuszu podpisana
została umowa dotycząca wymiany nawierzchni i montażu nowych bramek.

Z

myślą o sporcie profesjonalnym, jak również amatorskim
i rekreacyjnym, konsekwentnie
rozbudowujemy miejską infrastrukturę – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Ta modernizacja była długo
oczekiwana przez zawodników
i uczniów. Pozwoli ona kształcić
przyszłe pokolenia zabrzańskich
sportowców – dodaje.
W ramach projektu usunięta
i zutylizowana zostanie dotychczasowa nawierzchnia z trawy
syntetycznej. Następnie ekipy
budowlane wyrównają warstwę
podbudowy, na której ułożona
zostanie nowa nawierzchnia. Pojawią się także nowe bramki. Prace mają się zakończyć jesienią
tego roku. Całkowita wartość inwestycji to 2,25 mln zł. Połowę tej
kwoty miasto pozyskało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu „Sportowa
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Polska”. Resztę dokłada z własnego budżetu.
– Nowa nawierzchnia będzie
spełniać najwyższe wymogi FIFA dotyczące piłkarskich nawierzchni syntetycznych – podkreśla Szymon Kurdziel, prezes spółki Interhall, która
jest wykonawcą prac. – Nawierzchnia będzie wypełniona ekologicznym granulatem, posiada wszystkie
atesty, co pozwala na bezpieczne

TAKIE SĄ LICZBY

2,25 mln zł
to wartość inwestycji

1,125 mln zł
to wysokość pozyskanego
przez miasto dofinansowania

korzystanie z niej przede wszystkim
przez dzieci – dodaje.
To już kolejna inwestycja w Zabrzu, która pozwoli na szlifowanie
sportowych talentów najmłodszych
mieszkańców. – Widzimy, że te
obiekty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Są obłożone nawet
do godzin wieczornych. Dlatego kolejne boiska z pewnością się przydadzą – nie ma wątpliwości Tomasz
Saternus, dyrektor Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu.
– Potrzebujemy takich boisk
zwłaszcza w miesiącach, kiedy nie
rośnie naturalna trawa. Ten obiekt
posiada dodatkowo oświetlenie, co
pozwala na korzystanie z niego niezależnie od pory dnia – podsumowuje Dariusz Czernik, prezes Górnika Zabrze, który na obiekcie przy ul.
Jaskółczej będzie szkolić m.in. wychowanków swojej akademii piłkarskiej.
GOR
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MIESZKAŃCY ZABRZA ZYSKALI KOLEJNE MIEJSCE DO AKTYWNEGO
SPĘDZANIA CZASU

Sportostrada zaprasza
na spacery i przejażdżki
Prawie kilometr długości ma przygotowana na osiedlu Janek ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Zabrzańską Sportostradę przetestowali już także miłośnicy jazdy na rolkach.
Wszyscy zgodnie podkreślają, że taka inwestycja była bardzo potrzebna.

Sportostradą są zachwyceni m.in. miłośnicy jazdy na rolkach Fot. UM Zabrze

K

iedyś były tu wyłącznie dziury,
teraz cudownie się biega.
Można to połączyć z wyjściem
z dzieckiem na rower i spędzić
wspólnie czas. Jeździ się bardzo
dobrze. Nie ma żadnych wyrw
– mówią mieszkańcy osiedla.
Zabrzańska Sportostrada powstała w śladzie drogi wewnętrznej, biegnącej od skrzyżowania ulic
Sportowej i Rogera. Ma 850 metrów długości. Jej stworzenie kosztowało prawie milion złotych.
– Projekt utworzenia Sportostrady
został złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego,
jednak dwukrotnie przekroczył li-

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

mity finansowe. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację tej inwestycji w ramach zadania Zabrzańskie Trasy Rowerowe – tłumaczy
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Sportostrada jest elementem konsekwentnie realizowanej w Zabrzu polityki rowerowej.
W mieście jest już wykonanych ponad sto kilometrów ścieżek rowerowych, a w planach inwestycyjnych ujęte są kolejne odcinki.
Wspólnym wysiłkiem stworzyliśmy
miejsce służące różnym rodzajom
aktywności osób w każdym wieku.
Ta piękna trasa będzie służyć nie
tylko mieszkańcom dzielnicy, w

której się znajduje, ale wszystkim
zabrzanom – dodaje.
Wzdłuż trasy powstało niezbędne oświetlenie, wykonane zostały
również zatoki z ławkami, na których można odpocząć. Z nowej
ścieżki pieszo-rowerowej cieszą się
także rolkarze. – Aktualnie korzystamy z obiektu Areny Zabrze,
dawnej
hali
lekkoatletycznej,
w której odbywają się cotygodniowe zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Teraz zyskaliśmy wspaniałe miejsce, w którym będziemy
mogli jeździć na łonie natury
– uśmiecha się Bartosz Kozłowski
z programu Aktywne Zabrze. GOR
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Treningi przed rozpoczęciem nowego sezonu Fot. Górnik Zabrze

POD KONIEC LIPCA RUSZAJĄ ROZGRYWKI EKSTRAKLASY

Trójkolorowi trenują
przed nowym sezonem
W połowie czerwca piłkarze Górnika Zabrze rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu.
Zawodnicy po raz pierwszy spotkali się wtedy z nowym trenerem Janem Urbanem i resztą
sztabu szkoleniowego.

W

szeregach Trójkolorowych
nie zabrakło nowych twarzy. Jako pierwszy wzmocnił klub
pochodzący z okolic Cieszyna Robert Dadok, który ostatnio reprezentował barwy Stali Mielec. Kolejnym zawodnikiem, jaki pojawił
się w Zabrzu w letnim oknie transferowym, jest Mateusz Cholewiak.
Pochodzący z Jasła na Podkarpaciu piłkarz związał się z klubem
umową obowiązującą do końca
czerwca 2023 r. z opcją przedłużenia o kolejny rok. Owym zawodnikiem Górnika został 21-letni
bramkarz Paweł Sokół.
Kontrakty przedłużyli Piotr
Krawczyk, Dariusz Pawłowski, Michał Rostkowski, Daniel Bielica,
Aleksander Paluszek i Alasana
Manneh. – Jestem w Zabrzu bardzo szczęśliwy – podkreśla Alasa-
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Nowy trener Górnika Jan Urban wita się ze swoimi piłkarzami Fot. Górnik Zabrze

na Manneh, który podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2023 r. – Na początku swojej
gry w Górniku spodziewałem się
czegoś innego. Przychodząc tutaj
myślałem, że będzie łatwiej. Tak
jednak nie było. Klub bardzo mi
pomógł w adaptacji i rozwoju mo-

jej gry. Jestem za to bardzo
wdzięczny – dodaje Gambijczyk.
W nowym sezonie w barwach
zabrzańskiego Górnika nie zobaczymy już Martina Chudego, Dawida Kudły oraz Giannisa Masourasa. Pierwszą kolejkę rozgrywek zaplanowano na 24–25 lipca.
GOR
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Radość zawodników ze zdobycia mistrzostwa Polski Fot. UM Zabrze

ZŁOTE MEDALE MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH TRAFIŁY
DO NASZEGO MIASTA

SPR Górnik Zabrze
mistrzem Polski!
Kolejny sukces młodych szczypiornistów z Zabrza! Drużyna SPR Górnika Zabrze w finale
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych pokonała Anilanę Łódź i zdobyła złoty medal. Decydujące mecze rozgrywane były 19 i 20 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej
„Pogoń”.

W

szystkie rozgrywane w Zabrzu mecze stały na bardzo
wysokim poziomie, a sam finał był
niezwykle zacięty i emocjonujący
do ostatniej minuty. W decydującym spotkaniu zmierzyli się piłkarze ręczni UKS-u Anilany Łódź oraz
SPR-u Górnika Zabrze. Zabrzanie
pokonali rywali 27:24. Warto
zwrócić uwagę, że po 30 minutach
lepsi byli łodzianie, którzy prowadzili aż 16:10. Nasi zawodnicy w
drugiej odsłonie jednak pokazali
wyjątkową klasę i nie dość, że
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odrobili sześciobramkową stratę,
to jeszcze zdołali wygrać.
– Pokazaliśmy to, do czego
przygotowywaliśmy
się
przez
ostatnie tygodnie – mówi Kamil
Szeląg z SPR Górnik Zabrze, najlepszy zawodnik turnieju. – Pierwsza
połowa nam nie wyszła, ale potem
pokazaliśmy charakter i wolę walki.
– Wiedziałem, że chłopaków na
wiele stać. Były hektolitry potu,
bólu i wyrzeczeń, ale to się opłaciło – podkreśla Arkadiusz Miszka,
trener SPR Górnik Zabrze. – To

motywacja do dalszej pracy – dodaje. W meczu o trzecie miejsce
KS Vive I Kielce pokonał SKF KRP
Spartę Oborniki 44:26. Zabrze wyrasta na lidera szkolenia młodzieży w piłce ręcznej. Przypomnijmy,
że w marcu po wicemistrzostwo
Polski sięgnęły juniorki Pogoni
1945 Zabrze.
– Gratuluję serdecznie naszym
sportowcom, trenerom i działaczom klubowym – uśmiecha się
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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W XVII WIEKU W EUROPIE ZACZĘŁY POWSTAWAĆ SZKOŁY DLA POŁOŻNYCH

Położna – zawód
dla kobiet
wyjątkowych (cz. I)
Okres ciąży, porodu oraz połogu zawsze był szczególnym czasem dla kobiet. Rodzącym od zawsze towarzyszyły inne kobiety, a wiedza na temat porodu przekazywana była z pokolenia na
pokolenie. Kobiety te – zwane akuszerkami, a później położnymi – nie mogły być jednak osobami z przypadku, spoczywała na nich bowiem odpowiedzialność za życie zarówno matki, jak
i dziecka. Dlatego z czasem coraz większą wagę zaczęto przykładać do odpowiedniej edukacji
kandydatek na położne.

P

ierwszą szkołę dla położnych
otwarto we Francji w XVII wieku, a w XVIII wieku placówki położnicze powstały w Niemczech. Na terenie Śląska od I połowy XIX wieku
funkcjonowały dwie szkoły dla położnych, w których nauki pobierały
kobiety zainteresowane tym zawodem, m.in. z terenu powiatu zabrskiego. Jak wspomniano wyżej, nie
mogły być to osoby przypadkowe,
dlatego kandydatki do zawodu położnej były wybierane bardzo starannie, o czym świadczą zasady
przyjęcia do Prowincjonalnej Szkoły
Położnych i Kliniki Kobiecej w Opolu i we Wrocławiu wydrukowane
w dzienniku urzędowym „Zabrzer
Kreisblatt” z 1912 roku.
Nauka w szkole położnych rozpoczynała się 1 stycznia oraz 1 lipca
i trwała 9 miesięcy. Koszty kursu
dla uczennic z terenu Prowincji Śląskiej wynosiły 600 marek, a spoza
niej – 700 marek. W kwocie tej, płatnej przy przyjęciu, mieściły się koszty mieszkania, wyżywienia oraz nauka. Do szkoły mogły dostać się
kobiety, które ukończyły 20. rok życia i nie rozpoczęły 30., nie były
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w ciąży i „fizycznie oraz duchowo”
przygotowane były do zawodu położnej (tu wymagane było zaświadczenie lekarza powiatowego). Jeżeli
ktoś chciałby wiedzieć, jak miałaby
wyglądać owa „fizyczna i duchowa”
gotowość do pracy położnej, warto
spojrzeć do podręcznika dla położnych z końca XVII wieku. Wymagania w nim zawarte powtarzały się
w późniejszych, opracowywanych
na nowo, podręcznikach, a niektóre
z nich (takie, jak np. wymagany
wiek położnych, lecz nie tylko) znalazły swoje odzwierciedlenie w późniejszych zarządzeniach władz państwowych.

***
Otóż kandydatka na położną
„przede wszystkim musi być żywa,
zdrowa, a nie chorowita i słaba,
a co za tym idzie nie za stara, aby
ręce nie były zgrubiałe. Dłonie nie
mogą być grube i niezgrabne, palce
muszą być proste, dłonie wąskie,
a ich skóra miękka. Od akuszerki
wymaga się dojrzałej inteligencji
oraz naturalnych zdolności do zrozumienia problemu podanego

w formie lekcji ustnych lub dobrej
książki. Po drugie – kobieta ta koniecznie musi czytać biegle i ze zrozumieniem, jest też niezbędne, aby
coś przynajmniej potrafiła napisać,
aby w razie kłopotów móc pisemnie powiadomić najbliższego lekarza lub by mogła spisać jakieś
szczególne wydarzenia w swojej
praktyce, co może być dla niej bardzo przydatne, nie wspominając
już o tym, że w pewnych okolicznościach położna zobowiązana jest
do wystawienia pisemnego zaświadczenia, nie mówiąc już o innych zaletach umiejętności pisania.
Po trzecie, najważniejszą ze wszystkich cech położnej jest dobre usposobienie i godne postępowanie. Zanim kobiety zechcą poświęcić się
temu zawodowi, muszą przedstawić zaświadczenie od władz sądowych o swoim pobożnym i moralnym sposobie życia, bez którego
nie mogą zostać dopuszczone do
tego urzędu. Jeżeli zostaną dopuszczone do zawodu, muszą tym bardziej prowadzić się po chrześcijańsku, honorowo i moralnie, a nade
wszystko unikać używania alkoho-
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lu, jako największego z występków”. Ponadto położną winny cechować:
„uprzejmość,
spokój,
współczucie, cierpliwość, oszczędność, czystość”. Wymagania te pozostały uniwersalne, powtórzono je
więc w cytowanym już dzienniku
„Zabrzer Kreisblatt”, a także uzupełniono o nowe: kandydatki musiały potrafić czytać biegle i ze zrozumieniem, napisać dyktando bez
rażących naruszeń ortografii, musiały mieć opanowane podstawy
arytmetyki, ułamki zwykłe i liczby
wielocyfrowe, ponadto znać aktualne miary i wagi oraz być odpowiednio poinformowane o obliczaniu
procentów. Musiała także cechować je niezawodność, musiały cieszyć się dobrą opinią, a przede
wszystkim urodzić się w ważnie zawartym związku małżeńskim. Kandydatka na położną musiała także
przedstawić świadectwo szczepienia przeciwko ospie. Bezpłatnie
mogły kształcić się jedynie te osoby, które zostały wybrane na stanowisko położnej powiatowej przez
Wydział Powiatowy albo przez
Związek Położnych Śląska i jako takie zaproponowane przez starostę
powiatu do pobierania nauki w wybranej szkole. Jeśli taka kandydatka
została zwolniona z kosztów nauki,
musiała następnie pracować w wyznaczonym jej okręgu przynajmniej
przez pięć lat. Kobiety mające pełnić obowiązki położnej powiatowej
oprócz wniosku o przyjęcie do
szkoły i świadectwa moralności
musiały dodatkowo przedstawić
zaświadczenie o wyrażeniu zgody
przez męża oraz zaświadczenie
władz powiatu, iż zapewnią jej po
ukończeniu nauki natychmiastowe
zatrudnienie jako położna powiatowa w wyznaczonym okręgu.

***
Warunki zatrudnienia po zakończeniu edukacji regulował „Statut
o zatrudnieniu położnych powiatowych na terenie powiatu zabrskiego”, który w 1891 r. informował, iż
dla całego obszaru powiatu zabrskiego zostaną na nowo ustalone
okręgi dla położnych, przy czym
przewodnią zasadą było, że jedna
położna ma być zatrudniona na ok.
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Prowincjonalna Szkoła Położnych i Klinika Kobieca w Opolu Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

2500 dusz i że żadna miejscowość
nie powinna być oddalona o więcej
niż pięć kilometrów od miejsca zamieszkania położnej okręgowej.
W „Statucie…” znalazły się zapisy, iż
położna zobowiązana jest do przybycia na wezwanie do każdej rodzącej w promieniu siedmiu kilometrów
od
swego
miejsca
zamieszkania. Taka, która została
wezwana do rodzącej spoza swojego miejsca zamieszkania, miała
prawo do nieodpłatnego przejazdu
tam i z powrotem, jednakże była
zobowiązana natychmiast wyruszyć w drogę, nawet jeśli nie posiadała środka transportu. Jeśli mieszkanie rodzącej było oddalone od
miejsca pobytu położnej o trzy kilometry lub więcej, mogła ona pobierać opłatę w wysokości 20 fenigów
za każdy kilometr pokonany pieszo.
Narzędzia niezbędne w pracy, torba na utensylia oraz podręcznik położna otrzymywała nieodpłatnie
i były one jej własnością, względnie
własnością powiatu. Oczywiście położna była odpowiedzialna za powierzone jej mienie i była zobowiązana utrzymywać je w dobrym
stanie, jednakże w razie zniszczenia
spowodowanego nieostrożnością
położnej ta musiała naprawić
sprzęt we własnym zakresie. Władze powiatu zobowiązane były dostarczyć położnej niezbędne środki
dezynfekcyjne, których zużycie ta
zobowiązana
była
zapisywać
w książce kontrolnej. Położna podlegała kontroli lekarza powiatowego, do którego powinna zgłosić się

osobiście i przedstawić świadectwo
zaliczenia egzaminu, wskazać swoje miejsce zamieszkania oraz okazać narzędzia niezbędne w pracy
i dziennik pracy położnej. W pracy
powinna postępować zgodnie
z podręcznikiem (który zawsze powinna zabierać ze sobą) oraz z instrukcjami w nim zawartymi. Obowiązkiem położnej była opieka nad
kobietą w trakcie porodu i połogu,
a także opieka nad noworodkiem.
Położna zobowiązana była prowadzić dziennik rozwiązań. O każdym
przypadku gorączki połogowej lub
śmierci rodzącej położna miała niezwłocznie zawiadomić lekarza powiatowego. Ponadto położna zobowiązana
była
do
zgłaszania
przypadków prób dokonania aborcji, a jeśli sama przyczyniła się do
tego procederu groziła jej kara więzienia. Co trzy lata miała stawiać się
przed
lekarzem
powiatowym
w celu weryfikacji, a w przypadku
jej negatywnego wyniku stawiać się
na egzamin co kwartał, aż do czasu
spełnienia wymagań dotyczących
położnych. W weryfikacjach położnych powinien był uczestniczyć,
oprócz lekarza powiatowego, także
dyrektor lub wykładowca szkoły dla
położnych w roli egzaminatora.
W przypadku niestosowania się położnej do powyższych instrukcji
mogły znaleźć zastosowanie odpowiednie środki przymusu prawnego oraz szczegółowe przepisy policyjne.
Anna Kulczyk
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – podpowiada aktorom,
7 – sprawiedliwa, bo na wierzch wypływa,
8 – na dokumencie musi być własnoręczny,
9 – dzielnica Zabrza z kościołem pw. św. Jadwigi, 10 – opiekuje się cudzymi dziećmi, 11 – imię
czegoś, miano, 12 – skacze po tatrzańskich
turniach, 15 – tak miał na imię Balcy, współtwórca wielu polskich kreskówek dla dzieci,
18 – po drugiej stronie orła na monecie,
21 – nieudany wypiek, 24 – dosiada konia
w gonitwie, 25 – duża wiązka zżętego zboża,
26 – marka eleganckiej damskiej bielizny.
Pionowo: 1 – zdrowe zielone warzywo,
przysmak Papaja, 2 – najwybitniejszy starożytny rzeźbiarz grecki, 3 – manewr na szachownicy, 4 – przedsiębiorstwo składające się z kilku
zakładów, 5 – deklamuje go przedszkolak,
6 – w dłoni artysty malarza, 13 – inaczej bakłażan, 14 – wydawca Naszego Zabrza Samorządowego, 16 – cienka w talii, atakuje żądłem,
17 – drożdżowe placuszki, 19 – robimy je m.in.
w Lidlu, Biedronce, 20 – mieszka na sąsiadującym z nami kontynencie, 22 – sklep z używanymi przedmiotami, 23 – śląska awantura.
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Stana Borysa, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1 – tam żony sułtana,
2 – szef juhasów,
3 – olimpijski płonie podczas
igrzysk,
4 – gniazdo w drzewie,
5 – jest dźwignią handlu,
6 – płynie przez Pieniny,
7 – w wierszu Tuwima szukał
ich pan Hilary,
8 – karciana rozrywka.
Rozwiązaniem jest słowo,
które powstanie w zaznaczonej kolumnie.

FOTOZAGADKA

Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
Rozwiązania
z poprzedniego numeru
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach.
Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Julesa Masseneta.
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