Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

Wydanie bezpłatne

Luty 2019, nr 2 (286)

Rusza remont
!
o
g
e
i
k
s
d
u
s
ł
i
P
y
c
uli

WOKÓŁ NAS
WYJĄTKOWY KONCERT NOWOROCZNY PO RAZ KOLEJNY ZACHWYCIŁ PUBLICZNOŚĆ W DOMU MUZYKI I TAŃCA

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Tak wkroczyliśmy w 2019 rok

Efektowne popisy tancerzy...

– Koncert Noworoczny w Domu Muzyki
i Tańca to jedno z tradycyjnych wydarzeń związanych z rozpoczęciem nowego roku. Jak zawsze na najwyższym
poziomie zaprezentowała się Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego, soliści oraz tancerze. Mieszkańcom raz jeszcze życzę wszystkiego
co najlepsze w 2019 roku – uśmiecha
się prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

Podczas „Wielkiej Gali Straussowskiej” usłyszeliśmy m.in. niezapomniane utwory ze znanych operetek
w wykonaniu Katarzyny Trylnik, Adama Zdunikowskiego i Adama Zaremby. Widzowie mogli także podziwiać

umiejętności tancerzy: Mileny Burchardt, Joanny Lichorowicz-Greś, Zofii Czechlewskiej, Sławomira Gresia
oraz Mateusza Ludwikowskiego.


GOR

Fot. Igor Cieślicki

Przepiękna muzyka, wspaniałe stroje i efektowne popisy
tancerzy zachwyciły publiczność, która 1 stycznia zasiadła na widowni Domu Muzyki
i Tańca. Koncert Noworoczny,
który na stałe wpisał się już
w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym mieście,
przygotowali artyści Filharmonii Zabrzańskiej oraz soliści i tancerze.

...wspaniałe występy solistów...

...sprawiły, że do tańca dał się zaprosić również maestro Sławomir Chrzanowski
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naszego miasta!
Aż miliard złotych to wartość tegorocznego budżetu
Zabrza! To prawie dwa razy więcej niż jeszcze w 2007 r. Prawie co czwarta złotówka przeznaczona została na realizację
kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wśród nich
są m.in. niezwykle oczekiwana przebudowa ul. Piłsudskiego,
dokończenie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
czy termomodernizacje następnych szkół i przedszkoli.
– Priorytetem przy opracowywaniu budżetu na 2019 rok było zapewnienie dalszego rozwoju Zabrza jako miasta przyjaznego dla mieszkańców, otwartego
dla gości i atrakcyjnego dla inwestorów

s. 32-33

KULTURA
W klimacie studniówek i walentynek
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– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W 2019 roku,
podobnie jak w latach poprzednich,
dominujący udział w strukturze wydatków mają działania w sferze oświaty

BUDŻET ZABRZA NA 2019 r.

dochody – 980,5 mln zł
wydatki – 1,007 mld zł
wydatki majątkowe – 221,7 mln zł

WOKÓŁ NAS

Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza

– U progu nowej kadencji liczę na
konstruktywną współpracę. Mam
nadzieję, że jej efektem będzie realizacja kolejnego programu rozwoju
miasta, który zaowocuje wzrostem
majątku i zwiększeniem satysfakcji
wśród mieszkańców z podejmowanych działań. Wierzę, że dla dobra
miasta możemy łączyć się ponad
podziałami, że potrafimy w dyskusji
przyjąć wspólne stanowisko oraz że
chcemy pracować nad urzeczywistnieniem założeń strategii rozwoju.

i szeroko rozumianej pomocy społecznej. W dalszym ciągu koncentrować
się będziemy na możliwie największym
pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków
unijnych. Priorytetem polityki budżetowej w 2019 roku i w kolejnych latach będzie więc sięganie po środki zewnętrzne
– dodaje prezydent Zabrza.

MAJĄTEK ZABRZA
W PRZELICZENIU
NA JEDNEGO
MIESZKAŃCA:
2007 r. – 5505 zł

2017 r. – 17 615 zł
liwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu
przez miasto środków unijnych – zaznacza Joachim Wienchor ze „Skutecznych dla Zabrza”.
Przygotowany projekt budżetu poparła większość radnych.

GOR

Fot. UM Zabrze

W tegorocznym budżecie Zabrza dochody przekraczają 980
mln zł. Wydatki to
nieco ponad miliard
złotych. Aż 222 mln zł
z tej kwoty przeznaczono na inwestycje.
Tak
przygotowany
projekt budżetu został
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Na
zwołanej 28 grudnia
sesji dokumentem zajęli się zabrzańscy radni.
– Budżet na poziomie
Na budowie nabiera obecnie kształtów płyta lądowis
ka dla helikopterów
miliarda złotych robi
wrażenie – przyznaje Adam
Ilewski z PiS. – Analizując projekt budżetu, doszliśmy do wniosku, że jest
on odpowiednio zbilansowany. Cieszą
zwłaszcza ujęte w nim duże, ważne dla
mieszkańców inwestycje, jak chociażby
przebudowa ulicy Piłsudskiego. Chciałoby się, żeby takich inwestycji było
jeszcze więcej, ale zdajemy sobie sprawę, że budżet nie jest z gumy – dodaje.
– W budżecie na 2019 rok zapewniono
sfinansowanie nie tylko obligatoryjnych zadań miasta, ale również szereg
działań
rozwojowych. Należy szczególLICZĘ NA KONSTRUKTYWNĄ
nie
zwrócić
uwagę na wysoki poziom
WSPÓŁPRACĘ
wydatków majątkowych. Jest to moż-

Głosowanie nad budżetem

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2019 ROKU:
– zakończenie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
– przebudowa ul. Piłsudskiego
– budowa Centrum Kultury Carbonart
– kontynuacja budowy dróg na osiedlu Słoneczna Dolina
– termomodernizacje kolejnych obiektów
użyteczności publicznej
– przebudowa żłobka przy ul. Buchenwaldczyków
– kontynuacja budowy sal gimnastycznych
przy Zespole Szkół Sportowych
oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
– przebudowa budynku przy ul. Niedziałkowskiego na żłobek
– kontynuacja przebudowy budynku byłej gazowni
na Zandce na Centrum Usług Społecznych
– modernizacja budynku Teatru Nowego
– II etap przebudowy boiska przy SKS Gwarek
– kontynuacja projektu poprawy jakości terenów zielonych
– utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny w Parku Hutniczym
– budowa schroniska dla zwierząt
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WOKÓŁ NAS
SZYKUJE SIĘ NASTĘPNA INWESTYCJA USPRAWNIAJĄCA KOMUNIKACJĘ W NASZYM MIEŚCIE
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odcinków
stycja, oprócz poprawy bezpieczeństwa
i komfortu, ma również swój wymiar
proekologiczny.
– Transport zbiorowy to nasze zadanie
związane również z dbałością o jakość powietrza – zwraca uwagę wiceprezydent
Zabrza Katarzyna Dzióba. – Poprawianie
stanu technicznego torowisk, w połączeniu z wymianą taboru, ma zachęcić mieszkańców do tego, by z tej formy transportu zbiorowego korzystać – dodaje.
Modernizacja torowisk w Zabrzu to
element gigantycznego projektu realizowanego przy wsparciu środków unijnych przez spółkę Tramwaje Śląskie.
Spory udział w finansowaniu inwestycji
ma również miasto.

GOR

W pierwszej kolejności modernizacja obejmie torowiska w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Religi

6

kontynuacja projektu, który realizowany był już w Zabrzu w ostatnich latach.
Nowe torowiska pojawiły się wówczas
między innymi wzdłuż ulic 3 Maja, Brysza, Bytomskiej oraz Wolności w Maciejowie. Warto zwrócić uwagę, że inwe-

Wymiana torowiska w rejonie placu Krakowskiego
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Nowe torowisko w Biskupicach

Fot. UM Zabrze

– Przed nami kolejna inwestycja usprawniająca komunikację w mieście – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dalsza modernizacja torowisk
tramwajowych to bardzo oczekiwane,
ale jednocześnie trudne przedsięwzięcie,
zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej. Musimy się do niego dobrze
przygotować – dodaje.
Prace obejmą m.in. odcinki torowisk
tramwajowych wzdłuż ul. Powstańców
Śląskich, Religi, Wolności od browaru
do granicy z Rudą Śląską oraz od skrzyżowania ul. Dygasińskiego z ul. Mikulczycką do pętli tramwajowej w Mikulczycach. – Zakres robót jest bardzo duży
i dlatego ich realizacja została rozłożona
na dwa lata – tłumaczy Grzegorz Janecki, główny inżynier miasta. – Remont
chcemy rozpocząć od centrum. Będzie to
rejon ulicy Powstańców Śląskich i Religi –
dodaje.
Planowana obecnie modernizacja to

Fot. Igor Cieślicki

Z tej inwestycji ucieszą się zarówno pasażerowie tramwajów,
jak i kierowcy. Pierwsi podróżować będą zdecydowanie bardziej komfortowo, drudzy nie będą już musieli omijać dziur
między szynami. Wkrótce rusza kolejny etap modernizacji torowisk tramwajowych w naszym mieście.

WOKÓŁ NAS
NA TĘ INWESTYCJĘ KIEROWCY CZEKALI OD DAWNA

Rusza remont ulicy Piłsudskiego!
TAKIE SĄ LICZBY:
806 metrów

to długość remontowanego
odcinka ul. Piłsudskiego
od ul. Roosevelta do wiaduktu
kolejowego

6736 m2

to obszar, na którym
pojawi się nowa nawierzchnia
Fot. Igor Cieślicki

1275 m

to długość objętej robotami
sieci kanalizacyjnej

8,2 mln zł

Podpisanie umowy z wykonawcą prac

– Rozpoczynamy w Zabrzu duże przedsięwzięcie, którego celem będzie
usprawnienie komunikacji w naszym
mieście. To inwestycja, na którą czekali wszyscy mieszkańcy. Remont ulicy
Piłsudskiego wpłynie na komfort poruszania się po naszym mieście – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Przebudowa ul. Piłsudskiego prowadzona będzie w trzech etapach.
Pierwszy, który właśnie rusza, obejmie odcinek drogi od ul. Roosevelta
do wiaduktu kolejowego. Istniejąca
tu do tej pory nierówna nawierzchnia z kostki brukowej zostanie zastąpiona asfaltem. Przebudowane
będą skrzyżowania z ulicami Chłopską, Webera, Zieleniewskiego, Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego.
Przebudowany i rozbudowany zostanie kolektor kanalizacji deszczowej.
Koszt robót, które mają potrwać do
września tego roku, to 8,2 mln zł.
– Aktualnie przygotowujemy szczegółowy harmonogram robót oraz projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Prace
rozpoczniemy z początkiem marca –
tłumaczy Michał Staszewski, wiceprezes firmy PBD DROGOPOL-ZW.

– Chcielibyśmy zakończyć zasadnicze
roboty pod koniec sierpnia, by nie był
utrudniony dojazd do szkół po rozpoczęciu roku szkolnego – dodaje.
– Natychmiast po opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu będziemy
informować mieszkańców o objazdach
– podkreśla Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Infrastruktury Informatycz-

nej w Zabrzu. – Ulica Piłsudskiego jest
dość szeroka. Dlatego istnieje możliwość takiego zorganizowania frontu robót, by nie sparaliżować ruchu
w mieście i nie zablokować dojazdu do
posesji – dodaje.
W drugim etapie modernizacji drogi
przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Roosevelta.
Powstanie tutaj rondo. Trzeci etap
robót obejmuje przedłużenie ul. Piłsudskiego do ul. Szkubacza.


GOR

Fot. Igor Cieślicki

To jedna z najbardziej wyczekiwanych przez kierowców inwestycji drogowych w Zabrzu! Z początkiem marca rusza przebudowa ulicy Piłsudskiego. W styczniu w ratuszu podpisana
została umowa z wykonawcą robót.

to koszt prac

Pierwszy etap robót obejmie odcinek ul. Piłsudskiego od ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego
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WOKÓŁ NAS
NA UCZNIÓW SPĘDZAJĄCYCH ZIMOWISKO W ZABRZU CZEKA SPORO CIEKAWYCH PROPOZYCJI

Ferie w mieście pełne atrakcji

– Już po raz kolejny spotykamy się w Miejskim Ośrodku Kultury, by kreatywnie
spędzić czas w okresie ferii
zimowych – mówi Małgorzata Kamińska, zastępca
dyrektora ds. artystycznych
MOK w Zabrzu. – Tradycyjnie
zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z przebogatej oferty zajęć organizowanych zarówno w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, jak i w Dzielnicowych
Ośrodkach Kultury oraz kinie Roma. Proponujemy różną tematykę zajęć, zabierając uczestników do artystycznej zabawy,
w tym roku pełnej atrakcji zarówno teatralnych, jak i podróżniczych – dodaje.
Uczestnicy warsztatów teatralnych
pracować będą nad stworzeniem etiudy, od momentu poznania tekstu, poprzez pracę nad ruchem scenicznym,
po przygotowanie własnej scenografii
i kostiumów. Kolejne sprawności będzie
można zdobywać podczas podróżniczej
gry terenowej. Zaplanowano dyskotekę
z animacjami dla dzieci w różnym wieku,
warsztaty z robotyki i turniej szachowy.
Szczegóły na www.mok.art.pl.
Gry i zabawy nawiązujące do wyzwań,
jakie stały przed bohaterami Akademii
Pana Kleksa, czekać będą podczas ferii
w Sztolni Królowa Luiza. Trzeba będzie
wykazać się znajomością baśni i męskich imion na literę „A”. Będą rzuty
piłką geograficzną i nauka kleksografii.
– Dodatkowo na powierzchni przygotowaliśmy warsztaty plastyczne, podczas których każdy uczestnik wykona swój łapacz

8

Fot. UM Zabrze

OK w Pawłowie
F o t. D

Lodowisko w naziemnej części kompleksu Sztolnia Królowa Luiza

snów do
niezwykłej kolekcji
Pana
Kleksa. Za
poprawnie
wykonane zadania otrzyma
najprawdziwsze
piegi. Jednym z wyzwań
czekających w podziemiach będą poszukiwania słynnego zagubionego guzika
z czapki niewidki Mateusza Szpaka – zachęcają organizatorzy. Szczegółowe
informacje na temat akcji „Sztolnia
z Panem Kleksem” można znaleźć na
stronie www.sztolnialuiza.pl.

Na miłośników aktywnego spędzania
wolnego czasu czeka lodowisko przygotowane w niecce kompleksu Sztolnia Królowa Luiza przy ul. Wolności. Można z niego korzystać do końca lutego. Nie trzeba
mieć własnych łyżew, ponieważ na miejscu czynna jest wypożyczalnia sprzętu.
Na wystawę ilustracji do książek dziecięcych autorstwa Justyny Stefańczyk
zaprasza Muzeum Miejskie. Ekspozycja
w Galerii Café Silesia będzie dostępna
do 10 marca. Więcej informacji na temat propozycji przygotowanych na ferie przez szkoły oraz instytucje kultury
będzie można znaleźć w informatorze,
który przed rozpoczęciem zimowiska
trafi do szkół. 
MM

Na młodych mieszkańców naszego miasta czeka podczas ferii sporo ciekawych zajęć
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Fot. DOK w Pawłowie

Jak w słynnej Akademii Pana
Kleksa będą się mogli poczuć
uczniowie, którzy podczas ferii
odwiedzą zabrzańską Sztolnię
Królowa Luiza. Na warsztaty
teatralne i podróżniczą grę terenową zaprosi Miejski Ośrodek Kultury. A to tylko niektóre z atrakcji czekających na
młodych zabrzan, którzy
nie wyjeżdżają w lutym na zimowisko.

WOKÓŁ NAS
TROJE DZIECI URODZIŁO SIĘ PIERWSZEGO DNIA TEGO ROKU W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA

Dr Mieczysław Rajs i mała Emilka z rodzicami
Fot. Tomasz Jodłowski

Helenka, Emilka i Filip to dzieci, które przyszły na świat
w Zabrzu 1 stycznia 2019 roku. Gratulacje szczęśliwym rodzicom złożyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która nowo
narodzone maleństwa odwiedziła w szpitalu.
– Mniej więcej przed godziną 14, przez cesarskie cięcie, udało mi się urodzić cudowną córeczkę, Helenkę Aleksandrę. To moja
druga córeczka. Mam już Hanię, która ma
4,5 roku. Hania nie może się doczekać, kiedy zobaczy swoją siostrę na żywo – uśmiecha się pani Anna, mama dziewczynek.
W wyjątkowy sposób 2019 rok przywitali również państwo Weronika i Krystian,
którym urodziła się Emilka. – Jako szczęśliwa mama czuję się naprawdę dobrze.
Zdrowie jest najważniejsze, więc bardzo
cieszymy się, że nasze pierwsze dziecko
jest już na świecie. Jesteśmy naprawdę
szczęśliwi – podkreśla pani Weronika.
1 stycznia na świecie pojawił się także
mały Filip. – Pierwszy termin miałam wyznaczony na 23 grudnia, drugi na 2 stycznia. Jak minęła ta pierwsza data, to chciałam, żeby synek urodził się już w 2019 roku
– mówi pani Anna, mama chłopczyka.
W otwartym w Zabrzu w 2014 r. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka z roku
na rok odbieranych jest coraz więcej
porodów. W 2018 r. było ich ponad 2,1
tysiąca. Dla porównania – w 2015 r.
w ośrodku przyszło na świat 1,4 tysią-

ca dzieci. – Do wyboru Zabrza zachęca
jeden z najnowocześniejszych ośrodków
ginekologiczno-położniczych w Polsce,
zaprojektowany właśnie po to, by służyć
pacjentkom. Mamy znakomity personel
medyczny, który ciągle wzmacniamy.
Obok pomocy lekarzy, pacjentki mogą

Przyjęte pacjentki
2017 r. – 4880
2018 r. – 5095
Wykonane operacje
ginekologiczne
2017 r. – 523
2018 r. – 694
Urodzone dzieci
2017 r. – 2051
2018 r. – 2109

skorzystać z konsultacji psychologicznych,
dietetycznych czy diabetologicznych. Do
rodzenia w Zabrzu każdego roku zachęcają też Dni Otwarte, bardzo licznie odwiedzane – mówi dr Mariusz Wójtowicz,
prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu,
w ramach którego działa Centrum.
– Myślę, że pacjentki są zadowolone
z tego, jak u nas można urodzić, przebywać i leczyć się – zaznacza dr Mieczysław
Rajs, zastępca kierownika Oddziału Ginekologii i Położnictwa Centrum Kobiety i Dziecka.
Maleństwa i ich rodziców odwiedziła
w szpitalu prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Narodzenie dziecka to wielka radość dla całej rodziny. Nasza placówka
cieszy się coraz większym uznaniem wśród
przyszłych mam z całego regionu. Przyczyniają się do tego znakomity personel, a także
komfortowe warunki – zwraca uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

MM

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Tomasz Jodłowski
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CENTRUM ZDROWIA
KOBIETY I DZIECKA W LICZBACH:

Szczęśliwych rodziców odwiedziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
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PLAN PRACY KOMISJI RADY MIASTA

WOKÓŁ NAS
Komisja Budżetu i Inwestycji
5.02 godz. 16.00 – analiza wieloletniej prognozy finansowej Zabrza
w oparciu o ustawę o finansach
publicznych.
Komisja Ekologii
13.02 godz. 16.00 – możliwości
pozyskiwania środków finansowych
przez gminę, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i mieszkańców na działania
ekologiczne.
Komisja Gospodarki Komunalnej
5.02 godz. 18.00 – komunikacja
publiczna, planowane zmiany, finansowanie.

ZA NAMI STYCZNIOWA SESJA RADY MIASTA

Pod znakiem kultury
i dzielnicowych inicjatyw
Uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia
w dziedzinie kultury przyjęli radni podczas styczniowej sesji. Wybrali również swoich przedstawicieli do komisji zajmującej się oceną wniosków złożonych w ramach konkursu
„Inicjatywy dzielnic w Zabrzu”.

Sprawy organizacyjne i bieżące.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Nagrody
Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury będzie można otrzymać za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Laureat musi być związany
z Zabrzem, wpływać na rozwój życia
kulturalnego miasta oraz promować je
w kraju i poza jego granicami. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować instytucje kultury, placówki
oświatowe, związki twórcze, organizacje
pozarządowe, członkowie kapituły lub
radni. Liczbę i wysokość nagród w danym roku określa prezydent miasta.
Radni wybrali również swoich przedstawicieli do komisji zajmującej się oceną
merytoryczną wniosków złożonych
w ramach konkursu „Inicjatywy dzielnic
w Zabrzu”. Zostali nimi Janusz Bieniek,
Łucja Chrzęstek-Bar, Adam Ilewski, Jerzy
Pabis i Dariusz Walerjański. Ferdynand
Reiss oraz Joachim Wienchor oddelegowani zostali z kolei do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Miasta Zabrze na lata 2017–2019.
Radni przyjęli także plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych. Powiatowy Urząd Pracy

Komisja wyjazdowa.

KONDOLENCJE

Komisja Kultury i Dziedzictwa
6.02 godz. 16.00 – zapoznanie się
z obiektem oraz sposobem funkcjonowania tzw. Małej Sceny Kameralnej w Zabrzu. Komisja wyjazdowa.
Komisja Oświaty
1.02 godz. 16.30 – organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
w mieście – zadania sportowe, rekreacyjne, turystyczne i oświatowe.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
13.02 godz. 18.00 – jakość i koszty
usług komunikacyjnych świadczonych w ramach GZM.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego
1.02 godz. 15.15 – sprawozdanie
z działalności Państwowej Straży
Pożarnej w Zabrzu za 2018 r.
Komisja Rewizyjna
6.02 godz. 14.30 – ocena działalności
Szkoły Podstawowej nr 8 w Zabrzu.

kieruje do nich osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Zakres prac
obejmuje m.in. pomoc w utrzymaniu
czystości, prace budowlano-remontowe w lokalach socjalnych, pomoc osobom niepełnosprawnym czy też pracownikom domów pomocy społecznej
w opiece nad osobami starszymi.

GOR

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

LUTY
5 (wt.)

Dariusz Walerjański
Adam Harasimowicz
Janusz Bieniek
7 (czw.)
Kamil Żbikowski
12 (wt.) Grzegorz Turek
Gabriela Bator
14 (czw.) Marian Rau
Dariusz Walerjański
Agnieszka Rupniewska
26 (wt.) Joachim Wienchor
Sebastian Markisch
28 (czw.) Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański

Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
1.02 godz. 16.30 – organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
w mieście – zadania sportowe, rekreacyjne, turystyczne i oświatowe.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
7.02 godz. 14.00 – plany inwestycyjne Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.;
ocena działalności za 2018 r. Posiedzenie wyjazdowe.
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Pani Łucji Chrzęstek-Bar
przewodniczącej Rady Miasta Zabrze
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza

WOKÓŁ NAS
JURORZY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ZACHWYCILI SIĘ EFEKTAMI NASZEJ TERMOMODERNIZACJI

Fot. UM Zabrze

Zabrzańskie przedszkole najładniejsze w Polsce

Nad wejściem do budynku została dobudowana strefa z salami

Przypominająca witraż przeszklona ściana zewnętrzna z daleka przyciąga wzrok przechodniów. Zachwyciła także jurorów organizowanego przez firmę Baumit ogólnopolskiego konkursu na najładniejszą
fasadę 2018 roku. Przedszkole nr 43 przy ul. Klonowej w Zabrzu zwyciężyło w nim w kategorii budynków po termomodernizacji.

Fot. Baumit

wyremontowana została klatka schodowa
i wymieniono schody wewnętrzne. Kompleksowa wymiana objęła także instalacje
centralnego ogrzewania i elektryczną. Położono nową posadzkę i wyremontowano
kuchnię. Wymieniliśmy też dach i dociepli-

ykle efektownie po zmroku

Przedszkole prezentuje się niezw

liśmy całą elewację   – wylicza naczelnik
Leszek Szczygielski.
Efekt prac, za które odpowiadało biuro
ProjektPlusArchitekci Grzegorza Tkacza
i Tomasza Borkowskiego oraz Zakład
Remontowo-Budowlany Plast-Bud Mariusza Dawidowskiego, z pewnością robi

Fot. UM Zabrze

W najnowszej edycji konkursu rywalizowało ponad 150 projektów zgłoszonych
z całej Polski. Budynki oceniane były
w kilku kategoriach: budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny
nowy, budynek mieszkalny nowy, budynek zabytkowy po renowacji oraz
budynek po termomodernizacji. Jurorzy brali pod uwagę m.in. kolorystykę
i strukturę odnowionej elewacji oraz
architektoniczne detale. W kategorii
obiektów po termomodernizacji bezkonkurencyjne okazało się Przedszkole nr 43 w Zabrzu.
„W wyniku przeprowadzonych prac
przedszkole zmieniło się nie do poznania. Nie tylko zyskało nowoczesny,
stylowy wygląd, lecz – co najważniejsze – po raz pierwszy od lat naprawdę
przypomina miejsce, w którym swój
czas spędzają najmłodsi. (…) Jeszcze do
niedawna staromodny, daleki od kanonu współczesnej architektury budynek,
dziś zachwyca formą i funkcjonalnością
przestrzeni” – czytamy w uzasadnieniu
werdyktu.
– Projekt wiązał się z gruntowną przebudowa tego obiektu – podkreśla Leszek
Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Nad wejściem została dobudowana strefa z salami. W starej części

wrażenie. W swoim werdykcie jurorzy
zwrócili m.in. uwagę na dostosowanie
rozbudowy do nowych funkcji obiektu,
elegancję w użytej kolorystyce oraz doskonałą kompozycję kolorów.
– Jesteśmy bardzo dumni, że nasza elewacja okazała się najładniejsza. Mamy
nadzieję, że będzie się też podobać mieszkańcom miasta, którzy mogą do nas wysłać swoje dzieci – mówi Elżbieta Olejnik,
dyrektor Przedszkola nr 43 w Zabrzu.
– Otrzymaliśmy także nowe pomoce dydaktyczne, w tym tablicę multimedialną,
dającą szerokie możliwości nauczania
i wychowania. Mamy również pomoce do
zajęć korekcyjnych, socjoterapii, logopedycznych, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej – dodaje.
Konkurs „Fasada Roku” od lat organizuje firma Baumit. W jury zasiadają
architekci, osoby zawodowo związane
z budownictwem oraz przedstawiciele
mediów branżowych. Zwycięstwo w krajowym konkursie oznacza nominację
do międzynarodowej odsłony konkursu Baumit Life Challenge. Zabrzańskie
przedszkole będzie walczyć o tytuł Europejskiej Fasady Roku.
– Przedszkole nr 43 przy ulicy Klonowej jest
jednym z blisko 80 obiektów oświatowych,
w których przeprowadziliśmy inwestycje
w zakresie termomodernizacji – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Obecnie termomodernizacje trwają
w dwóch placówkach, a w kolejnych czterech przygotowujemy
się do rozpoczęcia prac – dodaje.

WG

Mali podopieczni przedszkola
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WOKÓŁ NAS
W STYCZNIU OBCHODZILIŚMY DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

Były laurki, uściski i życzenia.
W styczniu obchodziliśmy
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Wnuczętom nie brakowało
pomysłów, by dla ich bliskich
były one niezapomniane.
Mogliśmy się o tym przekonać m.in. w Przedszkolu nr 1,
gdzie maluchy przygotowały
dla swoich wyjątkowych gości
specjalny program artystyczny i upiekły ciasteczka.

Fot. Igor Cieślicki

Wnuczęta podziękowały dziadkom za ich miłość

Przygotowane przez maluchy przedstawienie

Fot. Igor Cieślicki

– Kocham babcię Ulę, bo się ze mną bawi
i robi pyszną zupę. Moja babcia ma na
imię Monika i jest bardzo miła – mówiły z przejęciem maluchy z Przedszkola
nr 1 w Zabrzu, które dla swoich babć
i dziadków przygotowały występy.

Fot. Igor Cieślicki

Stanisław Trojanowski z wnuczkiem Michałkiem

– uśmiecha się pan Stanisław, przytulając 4-letniego Michałka.
– Dzieci przygotowały superwystęp.
To było bardzo wzruszające. Chyba
wszyscy dziadkowie są dumni ze swoich
wnuków – mówi pani Barbara.
Dyrektor Przedszkola nr 1 Aleksandra
Graczewska zwraca uwagę, że przygotowana uroczystość to wyraz wdzięczności dla cudownej babci i cudownego dziadka, ale jednocześnie nauka
określonych zachowań społecznych.
– To bardzo ważne, aby dzieci wiedziały jak świętować, jak zachowywać się
w stosunku do osób starszych, jak okazywać im szacunek – mówi Aleksandra
Graczewska. – Dzieci nie tylko przygotowały przedstawienie, ale również piekły
ciasteczka i zaprosiły babcie i dziadków
do wspólnej zabawy, bo przecież mamy
czas karnawału – dodaje.

GOR

– Bycie babcią to coś pięknego. Jestem
bardzo szczęśliwa – podkreśla Danuta
Jaskowska. – Moja najstarsza wnuczka
ma już 17 lat. Gdy się urodziła, byłam
najszczęśliwsza na świecie. To się nie
zmienia, bo mam już ośmioro wnucząt.
Kocham te moje kruszynki – dodaje pani
Danuta, która w przedszkolu podziwiała występ 4-letniej wnuczki Martynki.
Stanisław Trojanowski przyznaje, że
radość z bycia dziadkiem trudno wyrazić słowami. – Mam i wnuczkę, i wnuka. Czego mogę więcej chcieć od życia?

12

Dziadkowie z zachwytem oglądali popisy swoich wnucząt
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Fot. Igor Cieślicki

Danuta Jaskowska z wnuczką Martynką

WOKÓŁ NAS

Fot. Igor Cieślicki

PRAWIE OŚMIUSET ZABRZAŃSKICH MATURZYSTÓW SPOTKAŁO SIĘ NA PLACU WARSZAWSKIM

Efektowna choreografia przygotowana przez uczniów

Maturzyści dostali od prezydent miasta
zaproszenie do Sztolni Królowa Luiza
Fot. Igor Cieślicki

Poloneza czas zacząć!

Fot. Igor Cieślicki

Tym razem w pierwszych parach
zatańczyli uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu. To właśnie bowiem ich szkoła
koordynowała przygotowania do tegorocznego poloneza maturzystów.

Julia i Maciej z ZSO nr 11

Towarzyszyli im tancerze Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”.
– Przygotowania trochę trwały. To duże
wydarzenie, więc chcieliśmy dobrze wypaść – przyznaje Maciej Kołodziejski
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 11. – Trochę jesteśmy zestresowani,
ale myślę, że będzie dobrze. Damy radę!
To jest bardzo fajny pomysł. W Zabrzu
jest duża grupa młodzieży. Dobrze jest
zrobić coś wspólnie i fajnie pokazać się
przed całym miastem – dodaje.
– Od grudnia się przygotowywaliśmy,
bo chcieliśmy ładnie zatańczyć na
studniówce, więc myślę, że tu też nam
wszystko pójdzie zgodnie z planem. Pomysł wspólnego poloneza jest świetny.
Nawet pomimo zimna, super, że udało
nam się dziś tu spotkać – uśmiecha się
Julia Krzywicka z ZSO nr 11.
Plenerowy polonez zorganizowany
został już po raz dwunasty. Co roku
przygotowania
koordynuje
inna
szkoła. – Od trzech lat towarzyszy
nam Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. To
wszystko, co tu widzimy, napawa radością. Mimo że jest dziś bardzo zimno,

Fot. Igor Cieślicki

Ach, cóż to były za emocje! Prawie ośmiuset zabrzańskich maturzystów spotkało się 24 stycznia na placu Warszawskim, by
zatańczyć tradycyjnego poloneza. To już 12. edycja imprezy,
która na stałe wpisała się w kalendarz zabrzańskich wydarzeń
kulturalnych. I tym razem młodych zabrzan poprowadzili tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Pierwsze pary ubrane były w szlacheckie kontusze.

Uczniów poprowadzili do tańca artyści
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

gdzieś w głębi serca czujemy ogromne
ciepło i radość. Z wdzięcznością spoglądamy na pedagogów, nauczycieli,
którzy podtrzymują te tradycje i zagrzewają do działania. Młodzież potrafi się zmobilizować, niestraszna jej
pogoda. Jestem przekonana, że nasi
tegoroczni maturzyści zdali egzamin
z poloneza, teraz niech zdadzą egzamin maturalny. Czekają na nich uczelnie w Zabrzu, ale i na Śląsku. Wierzę,
że ci młodzi ludzie wrócą do Zabrza
jako wspaniali i wykwalifikowani pracownicy i będą budować i tworzyć to
miasto z nami – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
która na ręce uczniów przekazała zaproszenie do zwiedzania kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza.
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WOKÓŁ NAS
W 2018 ROKU W ZABRZU WYKONANO NAJWIĘCEJ W HISTORII TRANSPLANTACJI SERCA I PŁUC

Rekordowy pod względem
liczby wykonanych przeszczepów serca i płuc był rok 2018
w Śląskim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu. Okazją do
podsumowania
prowadzonych w naszym mieście programów był przypadający
w styczniu Dzień Transplantacji. O swoim życiu przed i po
przeszczepie opowiadali również pacjenci.
Docent Michał Zembala i prof. Marian Zembala, czyli dwa pokolenia kardiochirurgów

LICZBA PRZESZCZEPIEŃ
PŁUC W POLSCE W 2018 r.
Poznań – 2
Gdańsk – 4
Szczecin – 10
Zabrze – 27

z Gliwic, dla którego jedyną szansą na
powrót do normalnego życia okazał się
przeszczep. Z nowym sercem pan Jan
żyje już 13 lat.
Dziewięć lat temu transplantację płuc
przeszedł Patryk Koczyba z Lublińca,
który obecnie działa w Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, promując ideę transplantacji. – Każda osoba,
która umiera, a jej narządy przekazane
są do transplantacji, ratuje życie innych
– podkreśla Patryk.
Wśród pacjentów oczekujących w Śląskim Centrum Chorób Serca na transplantację serca jest 7-letnia Klaudia.
Dziewczynka trafiła tu w kwietniu ubie-

Fot. Igor Cieślicki

– Do 58. roku życia w ogólne nie wiedziałem, że mam serce. Byłem okazem zdrowia, na nic poważnego nie chorowałem.
Czynnie uprawiałem sport. Pewnego
dnia źle się poczułem. Został rozpoznany zawał serca – mówi Jan Malinowski

Fot. Igor Cieślicki

Mała Klaudia ze swoją mamą

Docent Michał Zembala z pacjentami po retransplantacji serca
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Fot. Igor Cieślicki

Spełniło się marzenie profesora Religi

głego roku z województwa warmińsko-mazurskiego. Przy szpitalnym łóżku każdego dnia towarzyszy jej mama.
– Klaudia już po urodzeniu miała stwierdzoną wadę serca. Kilka lat temu przeszła zabieg. Leczyliśmy się w Warszawie.
W ubiegłym roku, podczas jednej z kontroli, u Klaudii stwierdzono kardiomiopatię rozstrzeniową i trafiliśmy do Zabrza.
Nie ma możliwości, że serduszko Klaudii
się zregeneruje. Jedynym ratunkiem jest
przeszczep – opowiada Agnieszka Olszewska, mama dziewczynki. – Klaudia
jest bardzo dzielna. Mamy nadzieją, że
jak najszybciej uda się wykonać prze-

TAKIE SĄ LICZBY:
76

transplantacji serca wykonano
w Śląskim Centrum Chorób
Serca w 2018 r.

27

transplantacji płuc wykonali
w tym samym czasie
zabrzańscy specjaliści

Fot. Igor Cieślicki

szczep i wszystko będzie dobrze – dodaje
pani Agnieszka.
W 2018 r. w Zabrzu wykonano 103 przeszczepy, wśród nich było 76 transplantacji serca. Śląskie Centrum Chorób
Serca dołączyło tym samym do ekskluzywnego grona sześciu szpitali na
świecie, które przeszczepiają ponad 75
serc rocznie. – Na 107 zgłoszeń dawców
zaakceptowanych zostało 76, co stanowi 71 procent akceptacji, w porównaniu
z 40–50 procent wcześniej. Sięgamy po
dawców trudniejszych, nierzadko po 50.
roku życia, po szczegółowych badaniach
czy stan narządów tej zmarłej osoby jest
prawidłowy. W sukurs idzie rozwój medycyny. Narządy można coraz lepiej przygotować do transplantacji – zwraca uwagę
dr hab. Michał Zembala, szef programu transplantacji serca w ŚCCS.
– Taka liczba przeszczepów to spełnienie marzeń profesora Zbigniewa
Religi, który zawsze podkreślał,
że im więcej zabiegów w danym
ośrodku, tym lepsze wyniki leczenia – zwraca uwagę prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
– To wielka radość i uznanie dla całej

zabrzańskiej transplantologii: lekarzy
i pielęgniarek, fizjoterapeutów, kardiologów, kardiochirurgów, pulmonologów, anestezjologów, lekarzy innych
specjalności i personelu medycznego.
Radość jest tym większa i ważniejsza, że
w Polsce, w 38-milionowym kraju, jeszcze do niedawna chorzy z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc, dorośli i dzieci,
szansy ratunku nie mieli. Obecnie jest
to jeden z najbardziej dynamicznych
i aktywnych programów transplantacyjnych w Europie, zarówno pod względem
jakościowym, jak i ilościowym. Stanowi
o postępie całej polskiej transplantologii
i medycyny, z której jesteśmy tak bardzo
dumni i której rozwój jest bardzo potrzebny – dodaje.
W Zabrzu z sukcesem rozwijany jest
też program retransplantacji, czyli ponownych transplantacji. Wśród
ubiegłorocznych sukcesów zabrzańskich kardiochirurgów jest też wszczepienie sztucznego serca pacjentowi,
który po kilku miesiącach doczekał
przeszczepu. Obecnie dochodzi do
zdrowia i wkrótce ma opuścić szpital.

Oddział dla pacjentów po transplantacji płuc, powyżej dr Marek Ochman (z prawej)
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Fot. Igor Cieślicki
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Prof. Piotr Przybyłowski

– Liczba 76 przeszczepów serca to powód
do ogromnej radości – przyznaje prof.
Piotr Przybyłowski, prezes Polskiego
Towarzystwa Transplantacyjnego i dyrektor ds. medycznych ŚCCS w Zabrzu.
– Jeśli chodzi o transplantacje płuc, staramy się dołączyć do grona ośrodków,
które wykonują powyżej 30 przeszczepów rocznie – dodaje.
To powinno nastąpić już w tym roku,
ponieważ w 2018 r. transplantacji
płuc w Zabrzu było 27, a tendencja jest wzrostowa. – W latach
2014–2017 liczba przeszczepień
obu płuc w naszym ośrodku
wynosiła średnio około dziesięciu rocznie. Jeszcze większy
skok dotyczy przeszczepień płuc
w mukowiscydozie, czyli grupie
chorób powodujących zgon najczęściej w wieku 22–23 lat. W latach 2014–2017 były średnio cztery takie przeszczepy rocznie, w roku
2018 już 15. To oznacza poprawę o prawie 300 procent. Te liczby mówią same
za siebie – wylicza dr Marek Ochman,
który w Śląskim Centrum Chorób Serca kieruje zespołem zajmującym się
transplantacjami płuc.
– Dziękuję wszystkim liderom zabrzańskiej kardiochirurgii i transplantologii
oraz współpracującym z nami lekarzami z całego kraju. Dziękujemy także
za dobrą i profesjonalną współpracę
z Poltransplantem oraz za wsparcie ministra zdrowia, Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego. Bez tej pomocy i życzliwości byłoby nam trudno wypełnić te ambitne i trudne zadania – podsumowuje
prof. Marian Zembala.

GOR
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WOKÓŁ NAS
NA ZABRZAŃSKIEJ LOGISTYCE RUSZAJĄ W LUTYM TZW. STUDIA DUALNE

Prof. Krzysztof Wodarski

– Staramy się cały czas pracować nad
naszą ofertą studiów i ją rozbudowywać.
Naszą najnowszą propozycją są studia
dualne na kierunku logistyka. Będą to
trzysemestralne studia drugiego stopnia –
mówi prof. Krzysztof Wodarski, dziekan
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
– Zajęcia na uczelni odbywać się będą na
pierwszym i trzecim semestrze. Będą je
prowadzić zarówno nasi wykładowcy, jak
i wysoko wyspecjalizowane osoby z zewnętrznych przedsiębiorstw. Podczas drugiego semestru studenci będą podejmowali 6-miesięczny płatny staż w wybranej
jednostce z otoczenia społeczno-gospodarczego – tłumaczy dr inż. Jadwiga Grabowska z Zakładu Logistyki WOiZ. Studenci
mają do wyboru dwie specjalności:
menedżer ds. logistyki oraz menedżer
w sektorze usług logistycznych. Studia
kończą się egzaminem magisterskim.
Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych. Na uruchomienie dualnej
logistyki uczelnia pozyskała dofinansowa-
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Strefa studenta na Wydziale Organizacji i Zarządzania

nie w wysokości ponad 934 tys. zł. – Pozwoli to na wypłacanie stypendiów osobom,
które podejmą studia dualne na logistyce
– zwraca uwagę prof. Krzysztof Wodarski.
Rekrutacja na studia dualne jest dwuetapowa. – W pierwszej kolejności kandydaci
wysyłają CV i list motywacyjny. Kolejno kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę
kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi
wydziału. Po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej według
harmonogramu rekrutacji zimowej – wyjaśnia dr inż. Jadwiga Grabowska.
Politechnika Śląska jest pionierską
uczelnią w Polsce w zakresie dualnego
kształcenia studentów. Pierwsze studia
dualne na uczelni ruszyły już dwa lata
temu. Logistyka jest jednym z pięciu

Kampus uczelni przy ul. Roosevelta
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kierunków, na jakich nową propozycję
przygotowano w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Łącznie uczelnia pozyskała na ten cel 7,7 mln zł.
– Bardzo się cieszymy, że udało nam się
zdobyć tak wysokie finansowanie na realizację aż pięciu projektów studiów dualnych – podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk,
rektor Politechniki Śląskiej. – Jednym
z głównych celów naszej uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na
potrzeby współczesnego przemysłu. Jako
uczelnia techniczna jesteśmy ściśle związani z otoczeniem gospodarczym i przykładamy dużą wagę do tego, aby sprostać
oczekiwaniom pracodawców. Dlatego też
postanowiliśmy rozwijać ofertę studiów
dualnych – dodaje.
GOR

Fot. Politechnika Śląska

Fot. Politechnika Śląska

Nowa propozycja pojawiła
się w zabrzańskiej ofercie
edukacyjnej. To studia dualne uruchomione na kierunku logistyka przez Wydział
Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej. Realizowany przy wsparciu funduszy unijnych projekt daje
studentom możliwość zdobywania wiedzy zarówno od
wykładowców, jak i współpracujących ściśle z uczelnią
przedsiębiorców.

Fot. Igor Cieślicki

Wiedza od wykładowców i przedsiębiorców

WOKÓŁ NAS
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁĄ A UCZELNIĄ

Fot. UM Zabrze

Pomogą rozwijać pasje uczniów

Prof. Marek Gzik i dyrektor ZSO nr 12 Maria Skrzypczyk

Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej podpisali
16 stycznia dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. Marek Gzik oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu Maria Skrzypczyk.
W efekcie porozumienia Wydział Inżynierii Biomedycznej objął patronat
naukowy nad uczniami i nauczycielami
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
12. W praktyce chodzi o rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych
i naukowych, tworzenie możliwości
rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów szkoły oraz
prowadzenie wymiany doświadczeń
w zakresie nauczania i wychowania

młodzieży pomiędzy nauczycielami
a pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni.
Przypomnijmy, że działający w Zabrzu
Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej jest pierwszym, i jak
do tej pory jedynym, takim wydziałem
w Polsce. Od 2010 r. kształci on specjalistów z takich dziedzin, jak: informatyka medyczna, biomechatronika,
inżynieria biomateriałów czy wyrobów

medycznych oraz analiza i rejestracja
sygnałów biologicznych.
– Proces dydaktyczny na wydziale został dostosowany do aktualnych potrzeb regionu
i kraju oraz wymagań unijnych stawianych
nowoczesnym jednostkom uczelni wyższych
– podkreśla prof. Marek Gzik. – Istotny
wpływ na profil kształcenia ma wieloaspektowa współpraca pracowników wydziału
z ośrodkami służby zdrowia oraz przemysłem związanym z medycyną. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w murach
uczelni, jak i w ośrodkach medycznych. Studenci odbywają praktyki oraz staże zawodowe w firmach o profilu medycznym – dodaje.
Wyrazem tego jest m.in. współpraca nawiązana przez wydział z firmą Philips,
światowym liderem w dziedzinie technologii medycznych. Jej efektem będzie
stworzenie w Zabrzu Śląskiego Centrum
Inżynierskiego Wspomagania Medycyny
i Sportu. Znajdzie się w nim jedenaście
laboratoriów wyposażonych w sprzęt
najnowszej generacji. Wartość projektu
sięga prawie 92 mln zł.
Platformę wymiany doświadczeń w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych wspomagających diagnostykę
i terapię stanowiła organizowana przez
Wydział Inżynierii Biomedycznej od 2012 r.
konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. W 2016 r. formuła przedsięwzięcia zmieniła się i konferencja nabrała charakteru międzynarodowego.
Obecnie odbywa się pod nazwą „Innovations in Biomedical Engineering”.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Politechnika Śląska

Siedziba Wydziału Inżynierii Biomedycznej

Ćwiczenia z użyciem laparoskopu
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WOKÓŁ NAS
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA JUŻ PO RAZ 27. PRZYZNAŁA SWOJE PRESTIŻOWE NAGRODY

W uznaniu umiejętn
WYBITNE OSOBISTOŚCI

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał w tym roku prof. Marian Zembala

Już po raz 27. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała Laury Umiejętności i Kompetencji. Nagrodziła nimi liderów w dziedzinach gospodarki, nauki i kultury. Gala w Domu
Muzyki i Tańca odbyła się 19 stycznia. W gronie tegorocznych
laureatów nie zabrakło osób związanych z naszym miastem.
Statuetki trafiły m.in. do profesorów Mariana Zembali, Lecha
Polońskiego i Antoniego Cygana.
– Dzisiejsi laureaci reprezentują różne
środowiska. To niesamowite postacie,
niesamowite życiorysy. Wybór należał
do 36-osobowej kapituły złożonej także
z przedstawicieli wielu środowisk. W trudnym momencie żałoby narodowej pokazywanie życiorysów wybitnych ludzi i wyróżnienie ich było nie tylko naszą powinnością,
ale i obowiązkiem – mówił podczas gali
Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach.
W tym roku podczas uroczystości wręczono 87 statuetek przyznanych w różnych kategoriach. Kilka z nich trafiło do
osób związanych z Zabrzem. – To czas,
gdy pokazujemy ludzi, którzy dla śląskiej
ziemi i Polski zrobili bardzo, bardzo dużo.
Dlatego to wyjątkowy dzień i bardzo się
cieszę, że Zabrze może być współgospodarzem tej uroczystości, a wielu zabrzan
co roku jest w gronie wyróżnionych. Myślę, że dziś, gdy przeżywamy trudne chwile
pożegnania prezydenta Pawła Adamowicza, uświadamiamy sobie, jak ważne jest,
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by dzielić się dobrem i być blisko drugiego
człowieka – podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Najwyższe wyróżnienie, czyli Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji,
otrzymał w tym roku prof. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kryształowy Laur Umiejętności

Gala po raz kolejny odbyła się w Domu Muzyki i Tańca
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Ojciec Święty Jan Paweł II, prezydent Czech Vaclav Havel, przewodniczący Komisji Europejskiej José
Manuel Durão Barroso, Sekretarz
Generalny NATO Javier Solana,
emisariusz Komendy AK i Rządu
RP w Londynie Jan Nowak Jeziorański, komisarz UE ds. energii Andris
Piebalgs, marszałek Senatu RP
Bogdan Borusewicz czy wybitny
polski kompozytor Krzysztof
Penderecki.
i Kompetencji z Diamentem kapituła
przyznała prof. Lechowi Polońskiemu,
znanemu kardiologowi, wieloletniemu
kierownikowi III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Śląskim Centrum
Chorób Serca w Zabrzu. Z kolei prof.
Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach i przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni
Artystycznych, został uhonorowany
Kryształowym Laurem Umiejętności
i Kompetencji.
– Czuję radość z powodu zauważenia wysiłku pracy całych zespołów ludzi. Mój sukces był możliwy tylko dlatego, że wspaniały
zespół tworzył rozwiązania ratujące ludz-

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

Wśród dotychczasowych
laureatów znalazły się takie
osobistości, jak:

WOKÓŁ NAS

Fot. Dziennik Zachodni

ności i kompetencji
Wyróżnienie odbiera prof. Antoni Cygan
Fot. Tomasz Jodłowski

Orła Piastów Śląskich
otrzymał bp Andrzej Czaja

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

kie życie i zdrowie. To jest pewna
realizacja testamentu profesora
Zbigniewa Religi, szczególnie
w chwili, gdy w kraju przeżywamy swoiste katharsis związane
z dramatem w Gdańsku. Jedyną szansą na naprawienie tego
wszystkiego jest czynienie dobra.
Musimy sobie kilkanaście razy
Wśród laureatów znalazł się prof. Lech
dziennie powtarzać maksymę
Poloński
„zło dobrem zwyciężaj”, by zrozumieć te oczywiste prawdy.
Dziś, kiedy zwracamy uwagę na działalność wszystkich laureatów, możemy mówić o czynieniu dobra, a to zawsze wraca
– mówił prof. Marian Zembala.
– Powoli kończę swoją zawodową karierę,
więc ta nagroda jest jakimś podsumowaniem, bardzo pięknym, bardzo eleganckim. Kryształowy Laur z Diamentem

TAKIE SĄ LICZBY:

27 razy

przyznała już Regionalna
Izba Gospodarcza Laury
Umiejętności i Kompetencji

87 osób

i instytucji wyróżniono
podczas tegorocznej gali

skonała kardiochirurgia
w skali nie tylko kraju,
ale i Europy. I to udało
się w ostatnich 35 latach
zrobić właśnie w Zabrzu
– mówił laureat.
Platynowy Laur „Nauka
i innowacyjność” trafił w tym roku do prof.
Arkadiusza
Mężyka,
rektora Politechniki Śląskiej, która dwa swoje
wydziały ma w Zabrzu.
Statuetkę Orła Piastów
Śląskich odebrał z kolei
bp Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji
opolskiej. Platynowe Laury otrzymali m.in. Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce oraz Cezary Kaźmierczak,
współtwórca i prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Polsce.
Złoty Laur w kategorii Kultura otrzymał
m.in. Miłosz „MIUOSH” Borycki – raper,
producent muzyczny, współzałożyciel
wytwórni płytowej Fandango Records.
– Celem rozdania Laurów Umiejętności
i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na
autorytety – niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach
poprzez osoby, w których działaniach
można je odnaleźć – podsumowuje Tadeusz Donocik, honorowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Kapituły
Laurów Umiejętności i Kompetencji.

WG

Ambasador Izraela Anna Azari

ładnie brzmi. To cieszy, że ktoś zauważył,
że człowiek w życiu coś zrobił, więc mogę
być dumny w takiej chwili i zadowolony.
To wyróżnienie należy jednak dedykować
całemu zespołowi Śląskiego Centrum
Chorób Serca. Ja tylko je odebrałem –
zastrzegał prof. Lech Poloński. – Nasz
ośrodek to doskonała kardiologia, do-
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WOKÓŁ NAS
PRAWIE 300 WOLONTARIUSZY KWESTOWAŁO W ZABRZU PODCZAS 27. FINAŁU WOŚP

Marcin Plaza, jeden z wolontariuszy

Na ulice naszego miasta wyruszyło 13 stycznia 274 wolontariuszy. – Pogoda jest kiepska, ale liczymy na dobrą atmosferę. Jestem
w Ochotniczej Straży Pożarnej i kwestuję wraz
z kolegami. Po prostu lubimy pomagać. Nasza
praca opiera się na pomaganiu. Praktycznie
24 godziny jesteśmy na służbie i to kwestowanie na rzecz WOŚP właściwie wpisuje się w ideę
naszej pracy. Przyłączamy się do takich akcji
wszędzie tam, gdzie tylko możemy – podkreślał Marcin Plaza, jeden z wolontariuszy.
Wśród kwestujących były również całe rodziny. – Pomagam cioci Oli zbierać pieniądze
dla Orkiestry. Warto pomagać w taki sposób,

TAKIE SĄ LICZBY:

257 tys. zł

zebrano w naszym mieście
podczas finału WOŚP
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Fot. Magdalena Mionc

274

wolontariuszy kwestowało
13 stycznia na ulicach Zabrza

Dagmara Kierońska z dziećmi Oliwką i Kacprem
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Fot. Igor Cieślicki

W Zabrzu Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ruszył już w sobotę 12 stycznia.
Tego dnia na placu Teatralnym rozpoczął
się dwudniowy Zlot Food Trucków pod hasłem „FOOD TRUCK DLA WOŚP”. Podczas
sobotniego koncertu dla mieszkańców zagrał Gutek, natomiast w niedzielę publiczność rozgrzewał Pokahontaz. Fokus, Rahim
oraz DJ West zaprezentowali materiał z najnowszej płyty „Reset”, a także najbardziej
znane przeboje grupy.
– Cały czas coś się dzieje – uśmiechała się
Anna Tamas z zabrzańskiego sztabu
WOŚP. – Są z nami strażacy ochotnicy i twórcy rękodzieła. Jest namiot zagadek. Można
posłuchać dobrej muzyki i obejrzeć superwystępy – dodała.
Pieniądze zebrane podczas tegorocznego
Finału WOŚP zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Obecnie w Polsce jest około 50 tego typu
placówek. – W naszych szpitalach, przychodniach jest mnóstwo sprzętu oznakowanego
serduszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Dziękujemy za wszystko, co robicie
dla naszych dzieciaków. Wielkie dzięki! Siema! – mówił na scenie WOŚP wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.

Zabrzańska scena Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

bo wtedy dzieci będą zdrowe. Trochę ciężko
się zbiera pieniądze w taką pogodę, ale dajemy radę – mówiła Oliwka Kierońska, której towarzyszyli rodzice, ciocia i brat Kacper. – Co roku włączamy się w tę akcję. Dziś
wprawdzie tylko towarzyszę, ale ja też byłam
w poprzednich latach wolontariuszką. Zawsze staraliśmy się pomagać i tego uczymy
swoje dzieci – zaznaczała Dagmara Kierońska, mama Oliwki i Kacpra.

Jolanta Cholewińska od lat wspiera WOŚP

Zabrzanie chętnie wrzucali pieniądze do
puszek. – Od wielu lat wspieramy Wielką
Orkiestrę. W ubiegłym roku ze sprzętu, który
został zakupiony dzięki tej wspaniałej akcji,
korzystała moja wnuczka. Każdy sposób pomagania dzieciom jest ważny, a to, co robi
Orkiestra, to jest coś wspaniałego i tylko pogratulować Jurkowi Owsiakowi takiej pięknej
inicjatywy – mówiła Jolanta Cholewińska.
W ramach tegorocznego Finału WOŚP w Zabrzu odbył się III Zabrzański Bieg Orkiestrowy, podczas którego promowano program
„Policz się z cukrzycą”, a także Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi
Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. Wzięło w nim
udział ponad pięćset osób. W klubie fitness
ReShape chętni mogli z kolei włączyć się
w bicie rekordu w liczbie kilometrów przebiegniętych na bieżni w ciągu 12 godzin.

MM

Fot. Magdalena Mionc

Ponad 257 tysięcy złotych
udało się w tym roku zebrać
w Zabrzu podczas 27. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcji wzięło
udział 274 wolontariuszy, którzy mimo niezbyt sprzyjającej
aury z ogromnym zaangażowaniem zbierali datki na zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitali dziecięcych.

Fot. UM Zabrzet

Zabrzanie otworzyli serca dla potrzebujących

WOKÓŁ NAS
W ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ ODBYŁ SIĘ FINAŁ COROCZNEJ AKCJI DZIENNIKA ZACHODNIEGO

Czytelnicy wybrali swoich Mikołajów

Fot. UM Zabrze

Prawie 30 znanych osób ze świata polityki, kultury, medycyny czy
biznesu wcieliło się w rolę Mikołaja
podczas najnowszej odsłony świątecznej akcji Dziennika Zachodniego. Czytelnicy gazety odbierali
prezenty z rąk swoich ulubieńców
podczas gali zorganizowanej
w styczniu w Łaźni Łańcuszkowej.
Finał akcji odbył się w Łaźni Łańcuszkowej

Akcja „Wybierz sobie Mikołaja” została
zorganizowana już po raz osiemnasty.
W tym roku Mikołajów można było wybierać za pośrednictwem SMS-ów. Jednocześnie należało uzasadnić swoją decyzję. Redakcja wybrała najciekawsze i najbardziej
oryginalne uzasadnienia.
– Można powiedzieć, że nasza akcja osiągnęła w tym roku pełnoletność – uśmiecha się
Zenon Nowa, prezes Prasy Śląskiej, wydawcy Dziennika Zachodniego. – To zabawa i okazja do spotkania się. Chcemy, żeby
nasza uroczystość miała rodzinny, kameralny charakter. W tym roku mamy zarów-

no nowych Mikołajów, jak i takich, którzy są
z nami już od osiemnastu lat – dodaje.
Wśród tych ostatnich jest m.in. Jan Olbrycht, europoseł, który tym razem ufundował ekspres do kawy i zaproszenie do
Brukseli. Na wycieczkę wybierze się Iwona
Bukała z Jastrzębia-Zdroju. Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przygotował obraz
i długopis do podpisywania korzystnych
kontraktów. Zestaw porcelany ufundował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
– To wyjątkowe uczucie, gdy można zostać

Mikołajem – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Bardzo
się cieszę, że Dziennik Zachodni zaprasza
swoich gości właśnie do Zabrza. Radość jest
więc podwójna – dodaje pani prezydent,
która ufundowała rower i zaproszenie do
zwiedzania zabrzańskich atrakcji na szlaku
turystyki industrialnej. Marcin Krupa, prezydent Katowic, przekazał z kolei Weronice
Śmiei z Katowic tablet oraz bilety do NOSPR na benefis Krystyny Prońko. W części artystycznej gali wystąpiła Katarzyna
Skrzynecka. 
GOR

KOLEJNE OBIEKTY NA SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI ODZYSKAJĄ DAWNY BLASK

Na ratunek niszczejącej cechowni
W ramach przedsięwzięcia naprawiona
zostanie elewacja budynku, powstaną
nowe ściany wewnętrzne, dach oraz
instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.
Zamontowane zostaną nowe okna i
drzwi, a teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, w efekcie czego
powstanie m.in. parking. Na realizację
projektu Zabrze pozyskało dofinansowanie z funduszy unijnych.
W styczniu podpisano również umowę
na roboty budowlane dotyczące remontu maszynowni szybu Prinz Scho-

naich i warsztatu elektrycznego przy
ul. Wolności 410. Budynki te stanowią
część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Prace rozpoczną się w lutym, natomiast ich zakończenie planowane jest
na trzeci kwartał 2020 r.
W budynku maszynowni przygotowana zostanie m.in. wystawa poświęcona katastrofom górniczym i górnikom,
którzy nieśli pomoc innym poszkodowanym. W budynku dawnej skraplarni
powietrza (nazywanym również warsztatem elektrycznym) powstanie z kolei

Wizualizacja: MGW

Ruszył remont budynku dawnej cechowni przy ul. Wolności 387. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamierza
stworzyć tu magazyny na eksponaty, salę do ich prezentacji oraz pracownię umożliwiającą wykonywanie drobnych
zabiegów konserwatorskich.

Tak ma wyglądać odrestaurowana cechownia

pokazowa kuźnia, gdzie odbywać się
będą zajęcia edukacyjne z zakresu konserwacji muzealiów.

GOR
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WOKÓŁ NAS
ULICAMI NASZEGO MIASTA PRZESZEDŁ 6 STYCZNIA TRADYCYJNY ORSZAK TRZECH KRÓLI

Fot. UM Zabrze

W kolorowym orszaku

Niebieski orszak wyruszył sprzed kościoła św. Józefa

Wyruszyli z trzech punktów naszego miasta, by spotkać się przy
kościele św. Anny i oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi.
Pomimo mroźnej pogody zorganizowany 6 stycznia tradycyjny
Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy zabrzan.
– Dzielimy się naszą wiarą. Idziemy całymi
pokoleniami, zaczynając od najmłodszych.
Jesteśmy tu bez względu na warunki atmosferyczne, śpiewamy wspólnie kolędy
i dzielimy się z innymi naszą radością –
uśmiecha się ks. Józef Dorosz, proboszcz
parafii św. Józefa w Zabrzu.
– Najważniejsze jest, by się połączyć w idei
głoszenia, że pan Jezus jest z nami i pokazywać to światu codziennym życiem – mówi

ks. Rafał Przybyła z parafii św. Franciszka
w Zabrzu. – W takim dniu ważne są nie tylko złożone ręce, ale też zewnętrzna oprawa
tej uroczystości, co pokazuje wielkość i zarazem popularność tego święta. To bardzo
fajny pomysł z tymi kolorami, balonami,
strojami, bo ten nasz świat jest czasem trochę smutny. Takie spotkanie jest świetną
okazją do tego, żeby się cieszyć i uśmiechać
– dodaje ks. Rafał Przybyła.

Fot. UM Zabrze

Kolorowe orszaki wyruszyły z trzech
punktów Zabrza symbolizujących trzy
kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. Sprzed
kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny ruszył czerwony pochód, sprzed kościoła św. Józefa – niebieski, a sprzed hali Pogoń – żółty. Orszaki
połączyły się w jedną, wielobarwną grupę
na placu przy pomniku Braci Górniczej,
która następnie przeszła na plac przed
kościołem św. Anny. Przygotowana tu
została stajenka, przed którą uczestnicy
uroczystości oddawali pokłon Dzieciątku
i Świętej Rodzinie. Później odbył się koncert kolędowy w wykonaniu Chóru Katedry Metropolitalnej w Katowicach.
– To przedłużenie świąt, coś bardzo sympatycznego. Jest kolorowo i wesoło. Można
się ruszyć z domu zamiast siedzieć w fotelu. Podoba mi się ta wspólnota – mówili
mieszkańcy Zabrza uczestniczący w tegorocznym orszaku. 
WG

PRZED NAMI 65. FESTIWAL KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IM. NORBERTA KROCZKA

Ruszają festiwalowe przesłuchania
W marcu już po raz 65. zorganizowany zostanie w Zabrzu Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im.
Norberta Kroczka. Tradycyjnie zaplanowano Dni Teatru, Dni Muzyki i Dzień Tańca. Przesłuchania
odbywać się będą na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury oraz w Młodzieżowym Domu Kultury
nr 2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 lutego do 8 marca.
Pierwszy Festiwal pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych odbył się w 1952 r.
Później zmieniała się jego nazwa, kształt,
terminy, lecz idea przedsięwzięcia pozostawała niezmienna. W 1992 r. nadano
Festiwalowi imię Norberta Kroczka, zasłużonego twórcy zabrzańskiej kultury. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem
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Festiwalu był Władysław Rzeszowski, wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 (obecnie Młodzieżowy Dom Kultury nr 2), które już od pół wieku kontynuuje
to dzieło.
W ostatnich kilku latach Festiwal cieszył się
wielką popularnością. Do organizatorów
napływa ponad sto zgłoszeń w różnych
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kategoriach, co daje łącznie około 1,4 tysiąca uczestników. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej
www.mdk2.zabrze.magistrat.pl. Wybrane
przez jury zespoły otrzymają zaproszenie
do udziału w koncercie galowym, który
odbędzie się 29 marca o godz. 17. 

GOR

WOKÓŁ NAS
W ZABRZAŃSKIM DOMU DZIECKA ZAKOŃCZYŁA SIĘ KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA

Dzieci wróciły do swojego domu

– Dom Dziecka jest jedną z form
wsparcia w ramach pieczy zastępczej.
Niezmiernie się cieszymy, że standard
jest tu teraz fantastyczny – mówi Czesława Winecka, naczelnik Wydziału
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, że
mamy teraz taką siedzibę. Budynek
został wyremontowany od piwnic aż
po dach – podkreśla Lucyna Skutnik,
dyrektor Domu Dziecka w Zabrzu.
– Czujemy się tutaj jak w normalnym
domu. Nie widać różnicy. Wychowawcy są znakomici. Czujemy się jak jedna
wielka rodzina – mówią zgodnie podopieczni placówki.
Prowadzone w ostatnich miesiącach
prace pochłonęły ponad 1,5 mln zł.
W budynku przy ul. Park Hutniczy
15 docieplone zostały ściany wewnętrzne, w ymieniono pokrycie
dachu oraz okna. Pojawiła się nowa

Fot. Tomasz Jodłowski

Przed rokiem w jednym z jego
pomieszczeń wybuchł pożar.
Od tego czasu wychowankowie korzystali z gościnności
hostelu Guido. Teraz wrócili
do dotychczasowej siedziby.
Zabrzański Dom Dziecka został nie tylko wyremontowany,
ale przeszedł też kompleksową termomodernizację.

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

instalacja centralnego ogrzewania, zagospodarowany został teren
wokół budynku. – Ale najważniejsze
jest to, co znajduje się wewnątrz, czyli
wspaniała atmosfera. Dzieci mają tu
bezpieczną przystań i przyjaciół. To
bardzo istotne, że potrafimy łączyć
się w dziele, które dedykujemy drugiemu człowiekowi – podsumowuje
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Na termomodernizację
Domu Dziecka miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

GOR

Fot. Tomasz Jodłowski

Oficjalne przekazanie do użytku wyremontowanej placówki

Remont Domu Dziecka kosztował ponad 1,5 mln zł
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WOKÓŁ NAS
TRAGEDIA, KTÓRA WSTRZĄSNĘŁA POLSKĄ

Fot. Igor Cieślicki

Zabrzanie uczcili pamięć prezydenta Gdańska

Do księgi kondolencyjnej wpisuje się prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

czyny haniebne. Niech ta ofiara życia
obudzi szacunek dla innych i przypomina o odpowiedzialności za słowo, za
wspólne dobro, za naszą małą Ojczyznę
oraz za nasz kraj. Rodzinie, najbliższym
oraz wszystkim mieszkańcom Gdańska
składam wyrazy głębokiego współczucia – mówi pani prezydent.
Kondolencje można było wpisywać
do księgi, którą przygotowano w Sali
Historycznej zabrzańskiego ratusza przy ul. Religi. Księgę wyłożono
również w kościele św. Kamila, gdzie
w niedzielę 20 stycznia odprawiona została msza w intencji śp. Pawła
Adamowicza. W związku z ogłoszoną
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę

Mieszkańcy wpisywali się do księgi kondolencyjnej, a na placu Wolności zapłonęły znicze. Msza w intencji śp. Pawła Adamowicza odprawiona została w kościele św. Kamila. W mieście wyłączona została świąteczna iluminacja. Wydarzenia
w Gdańsku wstrząsnęły również mieszkańcami Zabrza, którzy
uczcili pamięć tragicznie zmarłego samorządowca.
– Pogrążeni w bólu pożegnaliśmy człowieka, który zginął pełniąc służbę na
rzecz społeczeństwa – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz,
doświadczony
samorządowiec, zawsze oddany sprawom
mieszkańców, padł ofiarą bezprecedensowego aktu przemocy. Wielokrot-

nie spotykałam śp. Pawła Adamowicza
i miałam okazję przekonać się o jego
otwartości, życzliwości i niezwykłej samorządowej pasji. Pełniąc obowiązki
prezydenta Gdańska traktował to jako
służbę wobec społeczności lokalnej. Doskonale wypełniał swoją misję. Zabójstwo samorządowca ukazuje, jak mowa
nienawiści usypia sumienia i rodzi

Fot. UM Zabrze

Śp. Paweł Adamowicz

Msza w kościele św. Kamila
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żałobą narodową, w naszym mieście
odwołane zostały wydarzenia kulturalne. Teatr Nowy przesunął premierę
najnowszej sztuki, a Filharmonia Zabrzańska koncert. Wyłączona została
świąteczna iluminacja ratusza oraz
choinki na placu Wolności. Na flagach znajdujących się na budynkach
Urzędu Miejskiego oraz jednostek
samorządowych został zawieszony
żałobny kir. Prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik zdecydowała również,
że w najbliższym czasie w szkołach
zostanie podjęty temat zagrożeń wynikających z mowy nienawiści. 

GOR

WOKÓŁ NAS
W STYCZNIU ZMARŁ JACEK SZKARŁAT, WIELOLETNI DYREKTOR ZSO NR 12

Odszedł autorytet i przyjaciel młodzieży

Ta wiadomość była szokiem dla osób
związanych z zabrzańską oświatą.
– Jacek był naszym przyjacielem, fantastycznym człowiekiem, osobą, która emanowała kapitalnym poczuciem
humoru. Zawsze miał wielki dystans
do trudności, które przy okazji kolejnych reform oświaty się pojawiały i my
tego dystansu uczyliśmy się od niego
– mówi Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Był bardzo ciepłym człowiekiem, otwartym na młodych ludzi.
Często widywaliśmy go siedzącego
z uczniami, rozmawiającego o ich problemach. Pięknie w jego szkole wdrożyło się ratownictwo medyczne i to jego
uczniowie uratowali człowiekowi życie,
wracając z matury. Jacek to był bardzo
magiczny człowiek – dodaje.
Jacek Szkarłat urodził się w 1959 r.
Był nauczycielem języka polskiego, przez lata zajmował stanowisko
dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja i Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 12. Koordynował projekt „Moda na polski”,
który ma na celu skupienie uwagi
młodzieży na pięknie i bogactwie języka ojczystego. – Realizował to przez
wszystkie lata. W tym roku, już bez niego, będziemy przeżywać dziesiątą edycję „Mody na polski” – zwraca uwagę
Ewa Wolnica.
Zajmował się organizowaniem cyklicznych
inicjatyw
kulturalnych
i sportowych, jak np. Zabrzański Festiwal Kolęd i Pastorałek czy Konkurs
Ratowniczo-Obronny „Tarcza”. Jego
działania na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych młodzieży doprowadziły do zlikwidowania w szko-

Fot. UM Zabrze

Był koordynatorem projektu
„Moda na polski”, laureatem
licznych nagród i wielkim przyjacielem młodzieży. Przez lata
pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 12. W styczniu zmarł Jacek
Szkarłat, jeden z najbardziej
znanych zabrzańskich nauczycieli. Miał zaledwie 59 lat...

Śp. Jacek Szkarłat

le barier architektonicznych. Budynek ZSO nr 12 jako pierwszy w Zabrzu
stał się w pełni dostępny dla uczniów
niepełnosprawnych ruchowo.
Dzięki podjętej współpracy międzynarodowej ze środowiskiem oświatowym Nadrenii Palatynatu zorganizowano wymianę młodzieży oraz wizyty
seminaryjne dla nauczycieli. Efektem
tych działań jest współpraca z fundacją Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży w zakresie pozyskiwania
środków finansowych. Angażował
się również w pozyskiwanie środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne oraz doskonalenie zawodowe
nauczycieli. Był wielokrotnie wyróż-

niany nagrodą prezydenta miasta.
– Ze smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Jacka Szkarłata,
człowieka zaangażowanego w proces kształcenia młodzieży oraz troszczącego się o rozwój zabrzańskiej
oświaty. Rodzinie i bliskim składam
wyrazy głębokiego współczucia –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
W kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Rokitnicy odprawiona
została 24 stycznia msza żałobna. Jacek Szkarłat został pochowany dwa
dni później w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim.

MM
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O TYM, JAK NA PRZESTRZENI LAT ZMIENIAŁA SIĘ CZĘŚĆ OBECNEGO ŚRÓDMIEŚCIA

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Małe Zabrze i jego mieszkańcy

Pozdrowienia z Małego Zabrza – skrzyżowanie obecnych ulic Z. Krasińskiego i Buchenwaldczyków

Od kilku lat opisujemy poszczególne części naszego miasta.
Tym razem przyszedł czas na fragment obecnego śródmieścia,
a dokładnie jego centralną część.
Trzecią kolonią Macieja Wilczka było Małe
Zabrze (Klein Zabrze) założone w 1775 r.
Kolonia ta powstała w pobliżu zabrzańskiego dworu, na południe od Bytomki
i znana była w pierwszych latach istnienia również jako Kolonia Piaskowa (Sand
Kolonie) oraz Kolonia Zamkowa (Schloss
Kolonie). W 1783 r. składała się z 12 zagród z 12 kolonistami – wszystkich mieszkańców było 31, pięciu z nich było obcokrajowcami.
W opisie geograficznym Śląska autorstwa J.G. Knie, a wydanym po raz pierwszy w 1830 r., zapisano, że w kolonii Małe
Zabrze znajduje się 25 domów zamieszkałych przez 491 osób, w tym 34 ewangelików należących do parafii w Gliwicach
i pięciu żydów. Pozostali mieszkańcy byli
katolikami należącymi do parafii w Zabrzu. Częścią Małego Zabrza było „Klein
Zabrze Bergmmännisch”, czyli górnicza
część kolonii, w której znajdowało się
siedem budynków: dom spedycji kró-
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lewskiej, dom mierniczego węgla, dom
kowala górniczego, trzy domy dla górników oraz dom mistrza śluzowego. W tej
części kolonii zaczynał się Kanał Sztolniowy, znajdowały się: królewska kopalnia
„Królowa Luiza” i kopalnia „Amalia”. Drugie wydanie dzieła J.G. Knie ukazało się
w 1845 r. Według zamieszczonych w nim
danych w Małym Zabrzu stały 43 domy,
w których mieszkały 363 osoby. Większość z nich stanowili katolicy, a poza
nimi było tu 35 ewangelików i 15 żydów
należących do gminy żydowskiej w Bytomiu. Do dyspozycji mieli oni jedną karczmę i 11 rzemieślników. Hodowano tu 158
sztuk bydła i 89 świń. W części górniczej
Małego Zabrza stało siedem domów zamieszkałych przez 69 osób, wśród których było 12 ewangelików.
Wydawnictwo „Ortschafts- und Entfernungs-Tabellen des Regierungsbezirks
Oppeln”, które ukazało się w 1860 r., zawiera ciekawe informacje pochodzące
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z 1858 r. W tym czasie Małe Zabrze było już
wsią podzieloną na kilka części. Największą z nich była część określana jako „rustica”, czyli wiejska. Znajdowało się w niej 79
budynków mieszkalnych, jeden przemysłowy i 77 gospodarczych. Liczba mieszkańców wzrosła do 1758 (1477 katolików,
173 ewangelików, 108 żydów). Poza tym
w domu należącym do hrabiego Henckel
von Donnersmarcka mieszkały 164 osoby
(w tym 9 ewangelików); w domu należącym do fabryki kotłów Kötza mieszkało
268 osób (w tym 57 ewangelików i 2 żydów); na terenie tejże fabryki znajdowały
się jeszcze cztery domy, w których mieszkały 173 osoby (w tym 41 ewangelików).
W części określanej jako górnicza stało 19
budynków mieszkalnych, dwa przemysłowe i sześć gospodarczych. Mieszkało
tam 210 osób (w tym 30 górników). Łączna liczba mieszkańców Małego Zabrza
wyniosła 2573 osoby.
W 1861 r. we wsi stało 90 budynków
mieszkalnych, jeden budynek przemysłowy i 78 budynków gospodarczych. Wśród
2044 mieszkańców było 1672 katolików,
250 ewangelików i 122 żydów. Powierzchnia gruntów wynosiła tylko 60 mórg pól

LEKCJA HISTORII

Fot. Archiwum Państwowe w Gliwicach

1 grudnia 1871 r. odbył się w Prusach spis
powszechny. W Małym Zabrzu spisano
4723 mieszkańców zamieszkałych w 168
domach. Tworzyli oni 932 gospodarstwa
domowe wieloosobowe i 17 gospodarstw
jednoosobowych. Wśród mieszkańców
było 2440 mężczyzn i 2283 kobiety, urodzonych w Małym Zabrzu było 1277 osób,
10 osób nie posiadało obywatelstwa pruskiego. Oprócz 3956 katolików mieszkało
tam też 482 ewangelików i 285 żydów.
Mniej niż jedna czwarta mieszkańców
Małego Zabrza (1029) była analfabetami,
2344 osoby powyżej 10. roku życia umiały
czytać i pisać, a 1350 dzieci miało mniej
niż 10 lat. We wsi mieszkał jeden niewidomy, czworo głuchoniemych i jeden chory
psychicznie. W Małym Zabrzu wyróżnio-

Pieczęć gminy Małe Zabrze sprzed 1873 r.

no w tym czasie osiem zamieszkanych
miejsc: wieś Małe Zabrze – 66 domów
i 1541 mieszkańców; kolonia hrabiego
Henckla – dziewięć domów i 200 mieszkańców; dom rodzinny hrabiego Henckla ze 193 mieszkańcami; dom rodzinny
Kötza z 279 mieszkańcami; fabryka kotłów Kötza – pięć domów i 212 mieszkańców; kolonia Przy Gazowni (Colonie an
der Gasanstalt, obecne ul. Cmentarna
lub P. Stalmacha) – sześć domów i 197
mieszkańców; kolonia Szpitalna (Lazarethcolonie na południe od obecnej ul. Z.
Krasińskiego) – 36 domów i 1050 mieszkańców; kolonia Kolejowa (Eisenbahn-Colonie pomiędzy obecnymi ul. K. Pułaskiego i Szczęść Boże – 44 domy i 1051
mieszkańców).
W marcu 1873 r. utworzono powiat zabrski i to właśnie w Małym Zabrzu wybu-

dowano starostwo, oddane do użytku 1
października 1875 r. Tu również wybudowano wcześniej synagogę, poświęconą 2
kwietnia 1873 r., oraz kościół ewangelicki
poświęcony 25 października 1874 r.
W 1887 r. opublikowano dane ze spisu powszechnego przeprowadzonego 1 grudnia 1885 r. W ciągu czternastu lat liczba
mieszkańców Małego Zabrza wzrosła do
6237 – 3150 mężczyzn i 3087 kobiet. Zdecydowana większość z nich, bo 5176, była
katolikami. Poza nimi było tu 601 ewangelików, 459 żydów i jeden członek innego
kościoła chrześcijańskiego. Powierzchnia
Małego Zabrza wynosiła 73 ha, z czego
37 zajmowały pola uprawne. I tym razem
wyróżniono dodatkowe siedem zamieszkałych miejsc w tej gminie: Kolonia Kolejowa – 13 domów i 346 mieszkańców;
dom rodzinny huty Donnersmarck ze 159
mieszkańcami; kolonia Glasera (Glaserkolonie pomiędzy obecnymi ul. Z. Krasińskiego i Szczęść Boże) – 30 domów i 653
mieszkańców; kolonia hrabiego Henckla
– 21 domów i 394 mieszkańców; kolonia Przy Gazowni – siedem domów i 164
mieszkańców; kolonia Szpitalna – 47 domów i 1136 mieszkańców; huta Reden
(dawniej fabryka kotłów Kötza) – 13 domów i 524 mieszkańców.
Kolejny spis przeprowadzono w Niemczech dziesięć lat później, 2 grudnia 1895 r.
Przez dekadę liczba mieszkańców Małego Zabrza wzrosła do 8598 (4333 mężczyzn i 4265 kobiet). Tworzyli oni 1778
gospodarstw domowych zamieszkałych
w 319 domach. Oprócz 7307 katolików
było też 763 ewangelików, 522 żydów
oraz sześciu wyznawców innych religii
chrześcijańskich.
Zanim 1 grudnia 1905 r. w Niemczech
odbył się kolejny spis powszechny, Małe
Zabrze przestało istnieć jako samodzielna gmina. Stało się to 1 kwietnia 1905 r.,
kiedy to na mocy dekretu Jego Królewskiej Mości Wilhelma II do gminy Małe
Zabrze przyłączono gminy Stare Zabrze
i Dorota, a także obszar dworski Zabrze.
Dodatkowo włączono także Kolonię
Skarbową C należącą do Zaborza i fragmenty obszaru dworskiego Zaborze.
W nowo powstałej gminie Zabrze spisano kilka miesięcy później 55 629 osób
(28 136 mężczyzn i 27 493 kobiety). Naliczono 1820 budynków mieszkalnych
zamieszkałych i 13 niezamieszkałych.
Podano również, że w ciągu ostatnich
pięciu lat przybyło 10 938 zabrzan.
W ten sposób Zabrze znalazło się w grupie największych gmin wiejskich Prus.
Według informacji opublikowanych
w październiku 1906 r. w gliwickim „Der

oberschlesische Wanderer” największą
był Hamborn w Zagłębiu Ruhry z liczbą mieszkańców sięgającą 63 tys. Na
drugim miejscu uplasował się Wilmersdorf (obecnie dzielnica Berlina) z 59
tys. mieszkańców, który uzyskał prawa
miejskie pół roku przed ukazaniem się
tego artykułu (1 kwietnia 1906 r.) Ostatnie miejsce na podium miał zajmować
Bobrek z 59 tys. mieszkańców – nie wiadomo jaką miejscowość miała na myśli
redakcja gazety, ponieważ, poza obecną
dzielnicą Bytomia, nie udało się znaleźć
innej miejscowości w Prusach o tej nazwie. A ówczesny Bobrek liczył jedynie
8,2 tys. mieszkańców. Czwarte miejsce

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

uprawnych – piasków i glin. Gospodarzyło na nich sześciu kolonistów i 88 chałupników, którzy hodowali 33 konie, 50 sztuk
bydła i 40 świń. W części górniczej stało
21 budynków mieszkalnych i sześć gospodarczych. Wśród 211 mieszkańców
było 162 katolików i 49 ewangelików.

Tłok pieczętny „Gemeinde Kl. Zabrze Rustical
Kr. Zabrze O/S”

zajmowało Zabrze z liczbą mieszkańców
sięgającą 56 tys. osób.
Pełniejsze informacje na temat Zabrza zachowały się z kolejnego spisu powszechnego przeprowadzonego 1 grudnia 1910 r.
Powierzchnia gminy wynosiła wtedy 1681
ha, a liczba domów wzrosła do 1933. Spisano 63 373 zabrzan (31 878 mężczyzn
i 31 495 kobiet) tworzących 12 071 gospodarstw domowych wieloosobowych
i 1102 gospodarstwa jednoosobowe.
W spisie tym pytano o język ojczysty
– 39 088 podało niemiecki, 16 493 polski,
7747 niemiecki i inny (zapewne polski), 45
inny niż niemiecki lub polski. Wśród osób
niemieckojęzycznych było 34 378 katolików, 3775 ewangelików, 913 żydów i 22
wyznawców innych religii chrześcijańskich. Wśród osób, które podały język polski jako ojczysty, było 16 458 katolików, 33
ewangelików i dwóch żydów. Wyznania
osób dwujęzycznych nie podano. Kiedy
1 kwietnia 1911 r. również Hamborn uzyskał prawa miejskie, Zabrze zostało „największą wsią Europy” i dzierżyło ten tytuł
przez następnych 11,5 roku.



Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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SPORT
KOLEJNE INWESTYCJE W OBSZARZE SPORTU I REKREACJI NABIERAJĄ TEMPA

Nowe sale powstają na Zaborzu
i w Grzybowicach
TAKIE SĄ LICZBY:
5,2 mln zł

to koszt budowy sali
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8

16,2 mln zł

Sala przy Zespole Szkół Sportowych jest już zadaszona

W ekspresowym tempie prowadzone są prace na budowie sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego. Obiekt, którego budowa ruszyła latem ubiegłego roku,
został już zadaszony. Wykonawca deklaruje, że możliwe jest zakończenie robót nawet pół roku przed planowanym terminem.
Największym wyzwaniem, jakie do tej
pory stanęło przed budowlańcami, był
montaż prefabrykowanych belek, które tworzą konstrukcję zadaszenia hali.
Pod koniec ubiegłego roku dostarczonych zostało sześć takich belek. Każda
z nich ważyła około 40 ton i miała rozpiętość 40 metrów.
Obecnie na budowie pracuje około
40 osób, ale już wkrótce ta liczba ma
się zwiększyć. – Będzie to związane
z rozpoczęciem robót instalacyjno-wykończeniowych. Aktualnie na budowie
trwają prace dekarskie. Na przełomie
marca i kwietnia planujemy rozpoczęcie montażu okien i drzwi zewnętrznych
– tłumaczy Adam Pogoda z firmy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego,
kierownik kontraktu.
Sala ma być gotowa do czerwca 2020 r.,
ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, obiekt może zostać oddany
do użytku znacznie wcześniej. – Planujemy zakończenie budowy do końca
tego roku – mówi Adam Pogoda.
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Oprócz samej hali wykonane zostaną
także łączniki pomiędzy nowym obiektem a budynkiem szkoły oraz dotychczas wykorzystywaną salą. Uczniowie
dostaną również do dyspozycji nowy
sprzęt do ćwiczeń. – Gimnastykę sportową trenują w naszej szkole zarówno młodzi mieszkańcy Zabrza, jak i innych miast.

Mamy uczniów z Krakowa, Szczecina czy
Olsztyna – wylicza Wioletta Stępień, dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu. – Z nowej sali będą również korzystać
piłkarze ręczni – dodaje.
Łączny koszt inwestycji to 16,2 mln zł,
a 5,7 mln zł z tej kwoty stanowi pozyskane przez miasto dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. – Zespół
Szkół Sportowych może się pochwalić
znakomitymi wynikami osiąganymi przez
swoich wychowanków. Nową salę można
uznać za podziękowanie i prezent dla nich
– uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Jestem przekonana, że dzięki stworzeniu dużo lepszych
warunków do treningów uda się osiągać
jeszcze lepsze rezultaty – dodaje.
Przypomnijmy, że nowa sala gimnastyczna powstaje również przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Grzybowicach. Prace ruszyły jesienią ubiegłego roku. 
GOR

Pomimo mrozów na budowie trwają intensywne prace
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

to koszt budowy sali przy
Zespole Szkół Sportowych
im. Janusza Kusocińskiego

SPORT
ZA NAMI 37. PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW ZABRZA

Fot. Igor Cieślicki
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Tegoroczni laureaci plebiscytu na scenie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Niespodzianki nie było. Mimo słabszej jesieni, to osoby związane z piłkarskim klubem Górnik Zabrze zdominowały kolejny
plebiscyt na najpopularniejszych sportowców naszego miasta. Wśród zawodników wygrał Szymon Żurkowski, najlepszym trenerem po raz drugi z rzędu został Marcin Brosz.
Wyniki 37. już edycji plebiscytu poznaliśmy podczas zorganizowanego 12
stycznia Balu Sportowca. Tradycyjnie
odbył się on w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki. Trójkolorowych, niestety, na gali zabrakło,
ponieważ byli w tym czasie na zgrupowaniu na Cyprze.
– Dziękuję za wybór, docenienie naszej
pracy i do zobaczenia na stadionach
– podkreśla trener Marcin Brosz, który – przypomnijmy – latem ubiegłego
roku wprowadził zabrzan po 24 latach
do europejskich pucharów i został
wybrany trenerem sezonu w polskiej
ekstraklasie. Nagrodę w imieniu Szymona Żurkowskiego odebrał Stanisław
Oślizło, legendarny kapitan Górnika.
Czy popularny „Zupa” zrobi podobną
karierę? Poprzeczka jest zawieszona
bardzo wysoko, skoro pan Stanisław
zagrał blisko 60 razy w kadrze i strzelił
gola w finale europejskich pucharów.
– Pewnie nie zdobędzie z Górnikiem tylu
trofeów, ale w kadrze może być nawet
lepszy. Tego mu życzę – uśmiecha się

Stanisław Oślizło, który zaliczył większość z prawie 40 balów, a wspólnie
z żoną Heleną bawił się do czwartej
nad ranem. Szacunek! Przypomnijmy,
że ten wspaniały przed laty piłkarz
w tym roku skończy 82 lata.
Bal pierwszy raz odbywał się pod patronatem katowickiego „Sportu”. – Byłem w tej hali wiele razy, opisując mecze
Walki Makoszowy w boksie. Nie przypuszczałem, że można ją tak wspaniale
zaadaptować na bal. Jestem pod wrażeniem scenerii i samego balu. Nie ma
podobnych imprez w innych miastach,
ale też mało kto ma tak piękne tradycje,
tak dobrych sportowców i takiego gospodarza, jakim jest pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która kocha sport,
co widać na każdym kroku – przyznaje
redaktor naczelny „Sportu” Andrzej
Wasik.
Tuż za plecami piłkarskiego Górnika
znaleźli się przedstawiciele Górnika
grającego w piłkę ręczną. Rastislav
Trtik zajął drugie miejsce wśród trenerów, a Mateusz Kornecki wśród spor-

Trener Rastislav Trtik

towców. – Bal jest kapitalny. Dziękuję
za wyróżnienie i… za rok chciałbym być
pierwszy – z uśmiechem mówi czeski
trener.
– Te bale są już piękną tradycją. Piłka
nożna i ręczna są naszymi flagowymi
dyscyplinami, dzięki którym o Zabrzu
mówi się w całej Polsce, ale mnie cieszy
też, że są przedstawiciele innych dyscyplin, sala tradycyjnie jest wypełniona do
ostatniego miejsca, a ludzie fantastycznie się bawią – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Zabrzanie wybrali również najlepszych
nauczycieli wychowania fizycznego.
W tej kategorii zwyciężył Mariusz Kocur z Zespołu Szkół nr 10.

(NIK)
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SPORT
PO ZNAKOMITEJ JESIENI NASI PIŁKARZE RĘCZNI WRACAJĄ DO WALKI O LIGOWE PUNKTY

Szczypiorniści znów na parkiecie

Mecz z Zagłębiem Lubin

my go w pełni zrealizować. Jesteśmy ku
temu na dobrej drodze. O większych
osiągnięciach, sukcesach możemy rozmawiać dopiero wtedy, gdy one realnie
przyjdą. Wcześniej to tylko zawsze będą
marzenia, marzenia, marzenia... – zaznacza trener Górnika Rastislav Trtik.
Przerwę w rozgrywkach zabrzanie spędzili głównie na budowaniu wytrzymałości w terenie, treningach we własnej
hali i na sparingach. Zmierzyli się m.in.
z Frydkiem Mistkiem i dwukrotnie zagrali z czeskim HC ROBE Zubri, odnosząc dwa zwycięstwa 28:27 i 30:27.
Ważniejsza od wyniku była okazja do
przetestowania młodych graczy, któ-

Emocji na parkiecie nie brakowało

rzy w przyszłości mogliby zasilić kadrę
pierwszego zespołu. 

WG

GÓRNIK ZABRZE ZAJĄŁ PIERWSZE MIEJSCE W HALOWYM TURNIEJU O PUCHAR PREZYDENTA ZABRZA

Młodzi piłkarze Górnika triumfowali w XXVII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Zabrza, rozgrywanym 21 i 22 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W rywalizacji, obok polskich drużyn, wzięli
udział goście z Ukrainy i Słowacji.
W finałowym meczu Trójkolorowi,
prowadzeni przez trenerski duet Marek Piotrowicz i Dariusz Koseła, pokonali reprezentację Podokręgu Zabrze
1:0, a jedynego gola strzelił z rzutu
wolnego Bartłomiej Eizenchart. Utalentowany obrońca juniorów Górnika
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strzelił w sumie trzy gole i dobrym
występem wpadł w oko trenerowi
Marcinowi Broszowi, który zabrał go
na zgrupowanie na Cyprze.
– Ten chłopak zasłużył swoją pracą, by
dostać szansę treningu z pierwszym zespołem. Obserwowaliśmy go jesienią,
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Fot. UM Zabrze

Zwycięscy młodzi Trójkolorowi

Zwycięska drużyna

świetnie wypadł na turnieju. Ma dobrą
lewą nogę, może grać w obronie i w drugiej linii. Zobaczymy, jak wypadnie
w treningu z seniorami – mówi Marcin
Brosz. 
WG

Fot.
fot. Patryk Pyrlik

Zabrzanie do meczu podeszli w okrojonym składzie, bez Łukasza Gogoli,
Ignacego Bąka, Huberta Korneckiego
i Patryka Głucha, ale i tak poradzili sobie z zawsze groźnym przeciwnikiem,
wygrywając po trudnym i zaciętym
boju 28:26. Do wyniku najbardziej
przyłożyli się Aleksander Buszkow
i kapitan zespołu Bartłomiej Tomczak,
którzy zdobyli po sześć goli. W kolejnej
rundzie Pucharu Polski przeciwnikiem
Górnika została drużyna Energa MKS
Kalisz, prowadzona przez byłego szkoleniowca zabrzan Patrika Liljestranda.
Rozgrywki superligi nasi szczypiorniści
wznawiają zajmując w tabeli znakomite drugie miejsce. – Przed nami ciężkie
mecze na wiosnę, w tym trudne wyjazdy
i mimo drugiego miejsca musimy wciąż
stąpać twardo po ziemi, z chłodną głową. To nasza filozofia, by nie nosić tej
głowy gdzieś w chmurach. Mamy jasno
określony przez władze klubu cel i chce-

Fot.
fot. Patryk Pyrlik

Po zimowej przerwie na ligowy
parkiet wracają szczypiorniści.
NMC Górnik Zabrze ma już
za sobą potyczkę w Pucharze
Polski. We własnej hali Trójkolorowi pokonali 20 stycznia
Zagłębie Lubin.

SPORT
NAJDROŻSZY TRANSFER W HISTORII KLUBU Z ROOSEVELTA

Fiorentina sięgnęła po „Zupę”
Ta wiadomość zelektryzowała piłkarską Polskę. Szymon
Żurkowski podpisał kontrakt z Fiorentiną. Jak podała włoska strona, Górnik dostanie za piłkarza 3,7 miliona euro,
a z bonusami kwota może wzrosnąć powyżej czterech milionów. To najwyższy transfer w historii Górnika i jeden
z najdroższych w historii polskiej ligi.
Wcześniej klubowym rekordzistą był
Arkadiusz Milik, który za 2,5 mln euro
odszedł do Bayeru Leverkusen. Co jednak najważniejsze, 22-letni piłkarz zostanie w Zabrzu do końca sezonu i pomoże klubowi w walce o utrzymanie się
w ekstraklasie.
– Bardzo dużo zawdzięczam Górnikowi.
W tej trudnej sytuacji znaleźliśmy się
razem. Biorę w tym udział od początku
sezonu, dlatego bardzo chciałem dokończyć rozgrywki w Zabrzu i pomóc drużynie w poprawieniu miejsca w tabeli. Po
prostu taki mam charakter i wszyscy
o tym wiedzą. Cieszę się z tego rozwiązania – mówi sam piłkarz, co zostało
bardzo ciepło przyjęte przez kibiców.
– Cieszę się, że udało się wypracować
model, który jest optymalny dla wszystkich stron. Szymon najbliższe miesiące spędzi w Górniku, a następnie
przeniesie się do Serie A. W umowie zawartej pomiędzy klubami,
oprócz kwoty transferowej,
przewidzieliśmy także bonusy związane z progresem
kariery Szymona. Były też
inne propozycje, ale nie
tak korzystne i Fiorentina
zgadzała się, by piłkarz
dokończył u nas sezon –
mówi Bartosz Sarnowski, prezes Górnika.
O potencjalnym transferze pomocnika spekulowano
od
kilku
miesięcy, a pierwszy raz
o zainteresowaniu Fiorentiny Żurkowskim pisano już rok temu. Sam zawodnik do tematu zawsze podchodził
bardzo spokojnie i profesjonalnie. –
Starałem się nie zaprzątać sobie głowy
tymi tematami, zdając się na klub i menedżera, do których mam zaufanie. Dzięki temu mogłem spokojnie zająć się treningami. Cieszę się jednak, że sytuacja

się już wyjaśniła. Chcę w stu procentach
poświęcić się pracy – podkreśla Żurkowski, dla którego minione dwa lata były
wyjątkowo gorącym czasem.
Przypomnijmy, że pochodzący z Jastrzębia pomocnik do
Górnika trafił latem
2016 r. z Gwarka
Zabrze. W marcu 2017 r. zagrał
pierwszy raz 55
minut w pierwszej
drużynie
w
przegranym

meczu w Siedlcach w pierwszej lidze.
Na dobre trener Marcin Brosz postawił na niego 5 maja tego samego roku,
kiedy Górnik w zasadzie nie miał szans
na awans do ekstraklasy. Tego dnia
zabrzanie wygrali z Chojniczanką 6:1,
Żurkowski już do końca wychodził na
boisko w pierwszym składzie, by po 4
czerwca świętować awans.
W ekstraklasie był objawieniem, zaczął
regularnie grać w „młodzieżówce”, został wybrany na odkrycie roku i sezonu
w ekstraklasie, znalazł się w szerokiej
kadrze na mistrzostwa świata w Rosji.
Już wtedy transfer do zagranicznego
klubu był tylko kwestią czasu. Dwa lata
po debiucie w pierwszej lidze „Zupa”
jest graczem jednego z najbardziej
znanych włoskich klubów. Trzeba też
podkreślić, że wygranym transferu jest
Górnik. Umowa piłkarza wygasłaby
latem 2020 r., więc otrzymanie 4 mln
euro dziś i zatrzymanie gracza na pół
roku jest na pewno dobrym interesem.
– Co ważne, przykład
Szymona
doskonale
potwierdza
przyjętą
przez Górnik politykę stawiania na
młodych
utalentowanych
piłkarzy – dodaje Bartosz
Sarnowski.
– Jestem głęboko przekonany, że
będzie jednym z kluczowych
piłkarzy
w bardzo
ważnym
dla klubu
okresie,
a w przyszłym sezonie
swoją postawą potwierdzi
markę szkolenia w Górniku.
Niech jego przykład będzie
wskazówką dla innych, że
Górnik to dobre miejsce na
rozwój – mówi prezes zabrzan.

NIK
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – kończy pierwszy kwartał,

1

5 – niejeden w wyposażeniu wędkarza, 8 – futrzana narzutka, 9 – można
go zastąpić stewią, 10 – upust, zmniejszenie ceny, 11 – siostra Balladyny, 12 –
klient ZUS-u, 14 – pozostaje po zżętym
zbożu, 16 – współbrzmienie minimum
trzech dźwięków, 19 – z niej strzela się
bełtami, 21 – najpospolitszy minerał,
22 – kalosze, 23 – roślina wodna, glon,
24 – wpada do łuzy, 26 – aromatyczna przyprawa w laskach, 28 – huczne
przyjęcie, 29 – mały sklep z ciuchami,
30 – kompres, 33 – drążek pod kopułą
cyrkową, 35 – stół ofiarny, 37 – pseudonim Adolfa Dymszy, 38 – ostatnia
faza baroku, 39 – zbiór praw judaizmu,
40 – trzęsawisko, 41 – wykaz kto kogo
zagrał w filmie, 42 – ze stolicą w Kigali.
Pionowo: 1 – pachnie wieczorami, 2 –
kolekcja np. znaczków, 3 – plastikowy
obrus, 4 – gra z „mydłem”, 5 – uprawiany w kasynie, 6 – najludniejsze państwo,
7 – osioł, 13 – wybuch, 15 – jabłecznik,
17 – palenisko w salonie, 18 – bunt, rebelia, 20 – meksykański sukulent, 21
– popularna turecka potrawa, 25 – niezbędne w damskiej torebce, 27 – ma je
ptak i samolot, 30 – niejedna na choin-

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

ce, 31 – część rośliny, 32 – habilitowany
niekoniecznie jest lekarzem, 34 – mowa
niewiązana, 36 – komplet kart.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z STYCZNIOWEGO NZS

1. Co ma piernik do wiatraka
2. ZSO nr 11
3. Monstera
Fot. Jerzy Przybysz

4. Halina Poświatowska
5. Piękne kobiety zostawmy
mężczyznom
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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bez wyobraźni

ROZRYWKA
3

Przychodzi baba do apteki
i mówi do aptekarza,
że chce kupić arszenik.
– Po co pani arszenik?
– pyta aptekarz.
– Chcę otruć mojego
męża, który mnie zdradza.
– Droga pani, nie mogę pani sprzedać
arszeniku, aby otruła pani męża!
Na to kobieta wyciąga zdjęcie, na którym
jej mąż kocha się z żoną aptekarza.
– Oooo! – mówi aptekarz. – Nie wiedziałem,
że ma pani receptę!

Wiosna
Jeśli przyjdzie kiedykolwiek ta dziewczyNa,
Która stała zeszłej wiosny u mych wrót,
Ty jej powiedz, że się wiosnA znów zaczyna
I że wrota nadal patrzą się na wsChód.
Jeśli spyta, jAk w tym roku mi na imię,
Jak się wciela niewidzialna moJa twarz,
Ty jej powiedZ, że tęskniłem do niej w zimie,
Bezimienną w snach jej śnieżnycH pełniąc straż.

Żona pokazuje mężowi magazyn mody
z najnowszymi modelami zimowymi
i mówi:
– Chciałabym mieć takie futro.
Na co mąż zza gazety:
– To jedz Whiskas.

Niech przybędzie nieoBecna między nami,
Niech starannie spłoszy cienia swEgo chłód;
Ja tak samo będę czuwał za wRotami
I tak samo nie otWorzę jej twych wrót.

Na wczasach jedna wczasowiczka
zwierza się drugiej:
– Powiedziałam mężowi, że jeśli nie będę
otrzymywała od niego dziennie SMS-a
to natychmiast wracam do domu.
– I co, pisze?
– Dwa razy dziennie.

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza, należy z 11 liter wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.
4
1. za karę wtaczał
głaz pod górę,
2. w papierowej
kopercie ze znaczkiem,
3. syberyjski las,
4. chronologiczny
zapis dziejów,
5. widział zajście,
6. luty lub październik,
7. z nią udajemy się do apteki,
8. Białowieska lub Kampinoska.

1
2
3
4
5
6
7

Nowak wpada do księgarni
i sapiąc pyta sprzedawcę:
– Czy to pan sprzedał mojej żonie książkę
kucharską?
– Ja, a co się stało?
– Zaraz się pan dowie!
Idziemy do mnie na obiad!
– Na korytarzu czeka ojciec pani dziecka
z ogromnym bukietem róż – mówi salowa
w szpitalu do szczęśliwej mamy.
– Czy mam go wprowadzić?
– Ależ broń Boże! Tu w każdej chwili może
pojawić się mój mąż.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Matki Teresy z Kalkuty.
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KULTURA

Fot. fotomakar.pl

POCZĄTEK ROKU TO DLA MATURZYSTÓW CZAS NIEZAPOMNIANYCH BALI

Polonez to nieodłączny element każdej studniówki

W klimacie studniówek...

– Na naszej studniówce tradycyjne hasło
„Poloneza czas zacząć!” padło zarówno
dla młodzieży, jak i nauczycieli. Ważnym
głosem doradczym służyli rodzice naszych
uczniów. Każda klasa miała swój układ taneczny i mogła go zaprezentować innym
do muzyki Wojciecha Kilara. Nie zabrakło
przeróżnych konkursów i zabaw. To niezapomniane chwile, bo przecież studniówkę
w życiu ma się tylko jedną – uśmiecha się
Lidia Szafrańska, dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Zabrzu.

Założenie na nogę czerwonej podwiązki czy pastowanie butów
tylko w jedną stronę to przykładowe studniówkowe zwyczaje,
które można traktować mniej lub bardziej poważnie. Inaczej
wygląda już kwestia tradycyjnego poloneza, który stanowi nieodłączny element jedynego w życiu balu maturalnego.
JUŻ 14 LUTEGO ŚWIĘTOWAĆ BĘDĄ WSZYSCY ZAKOCHANI

Już w lutym swoje święto będą mieli wszyscy zakochani.
W Zabrzu nie brakuje propozycji, dzięki którym walentynki
będzie można uczcić w wyjątkowy sposób.
Na koncert walentynkowy w wykonaniu zespołu Enej oraz znakomitego
akordeonisty Marcina Wyrostka zaprasza 16 lutego Dom Muzyki i Tańca.
Zapowiada się bardzo energetyczny
i żywiołowy wieczór.
W klimatach disco polo będzie się
można z kolei bawić w hali Miejskie-

go Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie
10 lutego wystąpi Zenek Martyniuk
z zespołem Akcent. O dobrą zabawę
zadba również Krzysztof Hanke z kabaretu RAK.
Spektakl walentynkowy zaserwuje
widzom Teatr Nowy. 14 lutego o godzinie 19 będzie można zobaczyć

Fot. Igor Cieślicki

...i walentynek
Enej to gwarancja pełnej energii zabawy

przedstawienie „Śmiech wzbroniony”
w reżyserii Zbigniewa Stryja. To zaskakująca opowieść, pełna nagłych zwrotów akcji, spotkań na granicy zdrowego rozsądku i humoru, który... czasem
gorzko smakuje. 
WG

WIĘCEJ O KULTURZE CZYTAJ NA WWW.POKLADYKULTURY.PL
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