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Pomoc najszybsza z możliwych!
W ciągu zaledwie dwóch minut pacjent ze śmigłowca może trafić
na stół operacyjny. W Zabrzu otwarty został oddział ratunkowy,
którego nie powstydziłyby się najlepsze szpitale w Europie.
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UNIKATOWY ODDZIAŁ RATUNKOWY OTWARTY ZOSTAŁ W ZABRZAŃSKIM SZPITALU MIEJSKIM

W dwie minuty ze śmigłowca
na blok operacyjny
Zaledwie dwie minuty zajmuje transport pacjenta ze śmigłowca do sali operacyjnej.
Tego czasu bardziej nie da się już skrócić. W zabrzańskim Szpitalu Miejskim otwarty
został w lipcu Szpitalny Oddział Ratunkowy. To obiekt unikatowy w skali kraju, a pod
pewnymi względami również Europy.
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA:

26 mln zł
kredyt inwestycyjny
8,5 mln zł
Ministerstwo Zdrowia
1,5 mln zł
środki własne szpitala

Prezes Mariusz Wójtowicz, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i minister zdrowia Łukasz Szumowski

– Łącznie wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy, zrewitalizowaliśmy ponad pięć tysięcy metrów kwadratowych
szpitala – wylicza dr Mariusz Wójtowicz,
prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
– Symbolem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest lądowisko dla śmigłowców, ale nasz projekt wiązał się przede
wszystkim ze stworzeniem Obszaru
Intensywnego Nadzoru nad Pacjentem.
Chory nie będzie musiał się przemieszczać w różne części szpitala. To specjaliści będą przychodzić do pacjenta, żeby
go leczyć i ratować życie. Realizacja projektu oznacza zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, którzy do nas trafią –
podkreśla Mariusz Wójtowicz.
– To pierwszy w Polsce tak przygotowany kompleks pomieszczeń i przestrzeni szpitala, który gwarantuje, że pacjent urazowy lub w ciężkim stanie może
być od razu zabezpieczony pod każdym
względem – tłumaczy dr Tomasz Klimkiewicz, koordynator Obszaru Intensywnego Nadzoru nad Pacjentem.
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trwała zaledwie rok. Wykonawcą
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Fot. I. Cieślicki

był Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
W ramach projektu zmodernizowany
i rozbudowany został także Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Swoje oblicze zmieniła izba przyjęć. Zakupiono najnowszej generacji sprzęt.
– Przez ostatnich osiem lat Szpital
Miejski w Zabrzu przeszedł długą drogę. Powstały nowe oddziały, unowocześniliśmy budynki, jesteśmy obecnie
jedną z najlepiej zinformatyzowanych
placówek służby zdrowia w Polsce. Budowa SOR i stworzenie docelowo w Zabrzu centrum urazowego jest kolejnym
krokiem w rozwoju szpitala. Zdecy-

Lądowisko znajduje się 21,5 metra nad ziemią

Fot. I. Cieślicki

dowanie najważniejszym – podkreśla
dr Mariusz Wójtowicz.
Nowy SOR zapewni większe bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom Zabrza, ale i regionu. Podobnego obiektu
nie ma bowiem w okolicznych miastach.
A warto pamiętać, że zabrzański szpital
usytuowany jest pomiędzy autostradami
A1 i A4 oraz Drogową Trasą Średnicową
i drogą krajową nr 88. Poszkodowani
w wypadkach będą więc mogli liczyć na
błyskawiczną pomoc. Z lądowiska ma
również korzystać usytuowane w pobliżu Śląskie Centrum Chorób Serca.
Realizacja projektu była możliwa
dzięki wsparciu miasta, które ujęło wydatki w wieloletniej prognozie finansowej. Tym samym zabezpieczona
została spłata zaciągniętego kredytu. –
Inwestycje w ochronę zdrowia to jeden
z priorytetów dla naszego samorządu.
Od lat modernizujemy Szpital Miejski.
Wykonaliśmy jego termomodernizację
oraz zbudowaliśmy Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka. Budowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego to kolejny etap
rozwoju placówki. Inwestycja umocni
markę miasta na medycznej mapie aglomeracji i kraju – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał pomiędzy istniejącymi wcześniej skrzydłami szpitala

– Stworzenie centrum urazowego
wpisuje się w celowe działania spółki,
w której zarządzie mam przyjemność
zasiadać od 2011 roku – mówi dr Ma-

Fot. I. Cieślicki

riusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – Rozmawiamy na ten
temat z Ministerstwem Zdrowia oraz
władzami województwa i miasta. W na-

PIĘTNAŚCIE W KRAJU
Centrum urazowe to wydzielona część szpitala, w której są diagnozowani i leczeni pacjenci z najcięższymi urazami. Powinno ono zabezpieczać świadczenia dla co najmniej jednego miliona mieszkańców, którzy
mieszkają w odległości pozwalającej na dotarcie z miejsca zdarzenia do
centrum w ciągu półtorej godziny. Centrum urazowe musi dysponować
lądowiskiem dla śmigłowca ratunkowego zlokalizowanym na tyle blisko, by można było przyjmować pacjentów urazowych ze śmigłowca
bezpośrednio do szpitala, bez konieczności przewożenia ich karetką.
W strukturach centrum urazowego muszą funkcjonować blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej oraz inne oddziały, w szczególności
chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, neurochirurgii. Wśród wymaganego wyposażenia znajdują się m.in. tomograf komputerowy
oraz rezonans magnetyczny.
W Polsce działa 15 centrów urazowych. W Białymstoku, Bydgoszczy,
Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie,
Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

w sieci Vectra
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szej części regionu aż prosi się o powstanie takiego ośrodka. Mamy już niezbędne kadry, jesteśmy w stanie w krótkim
czasie utworzyć oddział neurochirurgii.
Potężnej rewitalizacji ulega obecnie
zakład diagnostyki radiologicznej, który będzie najnowocześniejszym takim
miejscem na Śląsku. Tak naprawdę czekamy już tylko na decyzję ministra zdrowia – dodaje prezes Mariusz Wójtowicz.
W województwie śląskim działa
obecnie tylko jedno centrum urazowe.
Jest ono zlokalizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu. Zdaniem dr Jolanty Majer,
konsultant wojewódzkiej ds. medycyny
ratunkowej, biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców województwa śląskiego,
w regionie powinny działać trzy takie ośrodki. – Infrastruktura, jaką
zobaczyłam w Zabrzu, rewelacyjnie nadawałaby się na centrum urazowe. Potrzebna jest
jeszcze tylko neurochirurgia.
To miejsce, na które wszyscy
czekaliśmy. Ten oddział z lądowiskiem, biorąc również
pod uwagę transport do innych zabrzańskich szpitali, ma
ogromne znaczenie – podkreśla
dr Jolanta Majer.

Płyta lądowiska ma 27 metrów średnicy

Jedna z dwóch hybrydowych sal operacyjnych
Minister Łukasz Szumowski odpowiada
na pytania dziennikarzy Fot. I. Cieślicki

Życzliwość dla planów stworzenia
w Zabrzu centrum urazowego zadeklarował uczestniczący w otwarciu SOR-u
minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Biorąc pod uwagę z jednej strony
otwarcie tak doskonale wyposażonego
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
a z drugiej istnienie ogromnej aglomeracji z krzyżującymi się autostradami,
jest to do rozważenia – mówi prof. Łukasz Szumowski. – Ja jestem życzliwy takiemu projektowi. To jest świetne miejsce, oddział urazowy jest tu potrzebny.
Będziemy analizować otrzymane dokumenty i wszystkie elementy systemu.
Czas pokaże, jak będzie w zderzeniu ze
szczegółami – dodaje.
GOR
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Fot. Szpital Miejski

Koordynator SOR – dr Tomasz Klimkiewicz

Fot. I. Cieślicki

Fot. Szpital Miejski

UNIKATOWY SPRZĘT
Na wyposażeniu zabrzańskiego SOR-u znalazł się m.in.
analizator parametrów krytycznych. Po pobraniu krwi
pacjenta urządzenie pozwala
na oznaczenie w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund
najważniejszych
parametrów, takich jak enzymy sercowe, gazometria czy elektrolity. Analizator pokazuje
Mirosława Miś, pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego.
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Chcemy być zgranym zespołem
Rozmowa z dr. Tomaszem Klimkiewiczem, koordynatorem
Obszaru Intensywnego Nadzoru nad Pacjentem

Co kryje się pod nazwą Obszar Intensywnego Nadzoru nad Pacjentem?
To pierwszy w Polsce tak przygotowany kompleks pomieszczeń i przestrzeni szpitala, który gwarantuje, że
pacjent urazowy lub w ciężkim stanie
może być od razu zabezpieczony pod
każdym względem. Mamy zlokalizowane na dachu budynku lądowisko dla
helikoptera. Pod nim znajduje się odcinek natychmiastowej pomocy, który
obejmuje m.in. sale zabiegowe z respiratorami, OIOM i blok operacyjny. Pacjenta ze śmigłowca jesteśmy w stanie
przewieźć praktycznie bezpośrednio
na salę operacyjną. Jeśli pacjent nie wymaga aż tak błyskawicznej interwencji,
trafia na Szpitalny Oddział Ratunkowy
i tam jest diagnozowany.
Unikatowość zabrzańskiego projektu wiąże się bardziej z organizacją
pracy czy z wyposażeniem obiektu?
Przede wszystkim z organizacją. Są
szpitale, w których funkcjonują SOR-y, każdy większy szpital ma OIOM,
natomiast nasz szpital jest pierwszym
w kraju, w którym to wszystko zostało
w taki sposób zintegrowane.
Jak zatem od lipca wygląda droga
pokonywana przez pacjenta trafiającego do zabrzańskiego szpitala?
To zależy od pacjenta. Przygotowany obszar ma dwa wejścia. Jedno dla
tych pacjentów, którzy sami zgłaszają
się do szpitala. Oni wchodzą na SOR
6

od strony ambulatoryjnej. Tam są pokoje konsultacyjne. Jest triażysta, który
pacjentów wstępnie bada, rozpoznaje
problem i kieruje do odpowiedniego
specjalisty, który znajduje się w obrębie
części ambulatoryjnej.
Drugie wejście na SOR prowadzi od
lądowiska i wiaty dla karetek. Tam pojawiają się pacjenci w stanie zagrożenia
życia. Pacjent może trafić na salę obserwacyjną, która obejmuje siedem monitorowanych stanowisk. Dwa z nich to stanowiska intensywnej terapii kardiologicznej.
Bezpośrednio przy sali obserwacyjnej
znajduje się też sala resuscytacyjna.
Jeśli pacjent wymaga dalszej intensywnej terapii, SOR dysponuje obszarem z dwoma łóżkami OIOM-owymi,
w którym mogą być realizowane pobyty
do 48 godzin. Głównie chodzi o ostre
zatrucia. Jeśli konieczna byłaby dłuższa terapia, przedłużeniem SOR-u jest
Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, który w ramach projektu został
zmodernizowany i rozbudowany. Tam
jest kolejnych jedenaście łóżek.
Jakie są największe plusy tego typu
lądowiska, jak zbudowane w Zabrzu?
Chodzi przede wszystkim o czas, potrzebny na przetransportowanie pacjenta ze śmigłowca do najbliższego miejsca,
w którym można mu udzielić pomocy.
Bardziej tego czasu już skrócić się nie
da. Pacjent ze śmigłowca trafia prosto do
windy, a z windy wyjeżdża na Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym lub od razu na
bloku operacyjnym. Jeżeli sytuacja tego
wymaga, pacjent w ciągu dwóch minut
od wylądowania śmigłowca może być
już na stole operacyjnym.
To jest nie do przecenienia, biorąc
po uwagę, że większość lądowisk znajduje się w pewnej odległości od zabudowań szpitala lub dany szpital nie ma
w ogóle lądowiska i pacjent musi być
jeszcze dodatkowo transportowany karetką. Czasem zdarza się, że transport
pacjenta karetką z lądowiska na SOR
trwa dłużej niż sam lot śmigłowcem,
a to już trochę traci sens.

Sal operacyjnych, które powstały
na nowym oddziale, nie powstydziłyby się najlepsze szpitale w Europie. Co
w nich jest najbardziej unikatowego?
To tzw. sale hybrydowe, które są
w pełni zinformatyzowane. Zamontowana aparatura pozwala na przykład na
to, by lekarz przeprowadzający zabieg
laparoskopowy, widząc operowany narząd na monitorze, nakładał na niego
obrazy z tomografii czy rezonansu, by
zlokalizować jakąś zmianę. Dla celów
szkoleniowych każdy zabieg może być
transmitowany do pomieszczenia konferencyjnego. Jeśli chcemy nauczyć grupę ludzi operowania endometriozy, to ci
lekarze do nas przyjeżdżają, przechodzą
szkolenie teoretyczne, a potem na monitorze mogą śledzić przebieg operacji
z komentarzem operatora.
Ostatnio głośno było o przypadkach, które nie przysporzyły SOR-om
dobrej sławy. Jak uspokoiłby pan osoby zgłaszające się na oddział w Zabrzu?
Duży nacisk kładziemy na triaż,
czyli selekcję pacjentów. Chodzi o to,
by nie przeoczyć osoby, która wymaga
szybkiej pomocy. Przeprowadzany będzie również tzw. retriaż. Jeśli pacjent
będzie musiał czekać na udzielenie pomocy, triażysta co jakiś czas będzie miał
obowiązek sprawdzania czy z pacjentem jest wszystko w porządku. Retriaż
to procedura, która do tej pory nie była
w Polsce praktycznie stosowana. Liczymy, że z czasem ludzie zrozumieją, że
SOR jest dla osób w stanie zagrożenia
życia, a nie zastępstwem poradni, czy
też świątecznej i nocnej opieki.
Co będzie największym wyzwaniem po uruchomieniu SOR-u?
Na początku zawsze najtrudniejsze
jest poukładanie wszystkiego tak, żeby
sprawnie działało. To będzie duże wyzwanie, bo wszyscy mamy do czynienia z czymś nowym. Do tej pory przyjmowaliśmy pacjentów w ramach izby
przyjęć. SOR rządzi się trochę innymi
prawami. Dużym wyzwaniem będzie
stworzenie zgranego zespołu. Jeśli taki
zespół jest, to praca jest dużo bardziej
efektywna i przynosi więcej korzyści.
Rozmawiał: Igor Cieślicki

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Większe bezpieczeństwo pacjentów
Rozmowa z dr. Mariuszem
Wójtowiczem, prezesem
Szpitala Miejskiego

Szpitalny Oddział Ratunkowy
przyciąga wzrok lądowiskiem dla helikopterów. Ale ten projekt to dużo więcej. Na co warto zwrócić uwagę?
Symbolem Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego rzeczywiście jest lądowisko o bardzo ciekawej konstrukcji.
Zostało wyniesione na wysokość 21,5
metra i należy pod tym względem do
niewielu tego typu obiektów w Polsce. To nie była z naszej strony żadna
fanaberia. Chodziło o stworzenie warunków bezpiecznego lądowania dla
śmigłowców i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców. Oszczędziliśmy
również okoliczne tereny zielone.
Ale nasz projekt wiązał się przede
wszystkim ze stworzeniem Obszaru Intensywnego Nadzoru nad Pacjentem.
To coś wyjątkowego. W skład przygotowanej infrastruktury wchodzą Szpitalny
Oddział Ratunkowy, obszar intensywnej opieki, czyli tzw. OIOM, sale pooperacyjne oraz blok operacyjny. Pacjent,
w zależności od tego, jaki ma uraz, trafia
do odpowiedniej przestrzeni szpitala,
gdzie jest mu udzielana pomoc.
Co zyskają pacjenci dzięki otwarciu
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?
Doskonałe warunki opieki medycznej, zdecydowanie lepszy sprzęt, większą liczbę ratowników medycznych,
odpowiednią liczbę pielęgniarek, lekarzy. Pacjent nie będzie musiał się przemieszczać w różne części szpitala. To
specjaliści będą przychodzić do pacjen-
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ta, żeby go leczyć i ratować życie. A czas
w medycynie jest najważniejszy. Realizacja projektu oznacza zatem zwiększenie
bezpieczeństwa pacjentów.
To kolejna wielomilionowa inwestycja w Szpitalu Miejskim. Jaka jest
recepta na tak dynamiczny rozwój?
Niezbędna jest wizja i strategia. To
dotyczy zarządzania w każdej dziedzinie. No i oczywiście przychylność
władz. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że Zabrze jest wyjątkowym miastem. Na wsparcie prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik może liczyć nie tylko
nasz szpital. Pamiętajmy, że w Zabrzu
działa również Szpital Kliniczny nr 1,
podlegający Śląskiemu Uniwersytetowi
Medycznemu, mamy Szpital Specjalistyczny, który podlega marszałkowi
województwa, mamy Śląskie Centrum
Chorób Serca i pierwszy w regionie Śląski Park Technologii Medycznych. To
ewenement na skalę kraju, że mając tyle
jednostek o różnym stopniu referencyjności nie wchodzimy sobie w drogę,
nie rywalizujemy, tylko nawzajem zabezpieczamy pacjentów i uzupełniamy
swoje świadczenia medyczne.
To fenomen Zabrza i zasługa również prezydenta miasta, który rozmawia z dyrektorami, choć nie wszyscy
mu podlegają, prowadzi pewien dialog
i ten dialog powoduje, że uzupełniamy
swoje świadczenia medyczne. To jest
bardzo istotne i stanowi argument, by
wspomagać poszczególne szpitale.
Oczywiście w ramach prawa oraz istniejących możliwości. Najłatwiej jest
wspierać nas, czyli Szpital Miejski, który
jest spółką miejską.
Jeszcze kiedy byłem radnym, rozmawialiśmy czy sensowne jest powoływanie spółki, która przynosi stratę.
Każdy szpital na świecie przynosi stratę. I tu pojawia się odpowiedzialność
władz miasta, by pieniądze znaleźć,
odpowiednio podzielić i zapewnić tym
samym działania zdrowych ludzi w poszczególnych obszarach funkcjonowania miasta. To daje dobre efekty. Taka
wyjątkowa polityka powinna być pokazywana innym miastom i województwom, gdzie szpitali również jest dużo
i gdzie ciągle istnieje rywalizacja. Zabrze
pokazuje, że można funkcjonować ra-

zem, mając różne sposoby finansowania i władze poszczególnych jednostek
medycznych.
Otwarcie SOR-u miało być postawieniem kropki nad„i”, jeśli chodzi o rozwój
szpitala. To faktycznie koniec inwestycji
czy jeszcze coś się Panu marzy?
To nie jest kwestia marzeń, tylko
obserwowania rynku medycznego, zapotrzebowania pacjentów oraz możliwości znalezienia środków finansowych, żeby coś powstało. Medycyna to
innowacja, a innowacja jest procesem
ciągłym. Gdy otworzyliśmy Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka, już myśleliśmy o centrum urazowym. By mogło
powstać centrum urazowe, konieczny
jest bardzo dobry zakład radiologii i taki
powstanie. To inwestycja na poziomie
20 milionów złotych, która jest realizowana wspólnie z partnerem zewnętrznym. Całkowitej ewolucji musi ulec
laboratorium medyczne. Musi powstać
oddział neurochirurgii. Konieczny jest
też dobry oddział neurologii z pododdziałem udarowym. Kończymy już prace remontowe i tworzymy ten oddział.
Mamy już wstępnie przyznane środki
z NFOŚiGW na rewitalizację zabudowań technicznych szpitala. Będziemy
przebudowywać bramę wjazdową. Rewitalizujemy również park. Już teraz
mieszkańcy Biskupic przychodzą tutaj
z dziećmi. Zależy nam, by park nie stanowił jedynie przejścia z parkingu do szpitala, ale by służył mieszkańcom. Chcemy,
by lokalna społeczność mogła utożsamiać się z tym miejscem. Ulica Zamkowa
to Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
kompleks sportowy Gwarek Zabrze, nasz
szpital. To wszystko wkomponowuje się
w dzielnicę, w której kilkanaście lat temu
bezrobocie sięgało 30 procent.
Działania nasze i miasta są zsynchronizowane i o to w tym wszystkim chodzi.
Bo pamiętajmy, że medycyna to nie tylko
medycyna konwencjonalna. Owszem,
szpital musi operować, ale medycyna
to również psychika ludzi mieszkających w tej dzielnicy i w całym mieście.
Ambitnych planów nie brakuje. Mamy
do pokonania długą drogę, którą konsekwentnie podążamy przy wsparciu miasta z jego prezydentem na czele.
Rozmawiał: Igor Cieślicki
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Wspólnie tworzymy
silny ośrodek medyczny
Rozmowa
z Małgorzatą Mańką-Szulik,
prezydent Zabrza

Znakomita medycyna od dawna
jest jedną z wizytówek Zabrza, ale
można odnieść wrażenie, że miasto
ciągle jeszcze nie powiedziało w tej
dziedzinie ostatniego słowa...
To prawda. Nie bez przyczyny
mówi się, że Zabrze to miasto medycyny. Nie byłoby polskiej medycyny
w obecnym kształcie bez jej silnej,
śląskiej gałęzi. Nie byłoby śląskiej medycyny bez Zabrza.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
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Fot. I. Cieślicki

Pamiętamy, że właśnie w Zabrzu
profesor Zbigniew Religa wraz z zespołem dokonał pierwszego w Polsce
udanego przeszczepu serca, a przeprowadzane przez jego wychowanków, z profesorem Marianem Zembalą na czele, kolejne pionierskie
operacje stanowiły kamienie milowe
w rozwoju polskiej medycyny. To nasze miasto jest kolebką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W Rokitnicy
powstał bowiem w 1948 roku pierwszy, i do 1971 roku jedyny, wydział
uczelni. Obchodząca w ubiegłym
roku jubileusz 70-lecia uczelnia wykształciła, i nadal kształci, znakomitych lekarzy, których osiągnięcia niezmiennie dają nam powody do dumy.
Śląską pediatrię tworzyła profesor
Bożena Hager-Małecka, a w działania
na rzecz rozwoju hematologii zaangażowała się profesor Danuta SońtaJakimczyk. Pamiętamy o profesorach
Józefie Gasińskim, Kornelu Gibińskim, Stanisławie Szyszko, Wojciechu
Starzewskim, Witoldzie Zahorskim
czy Franciszku Kokocie. Tak można
by jeszcze długo wymieniać. Te tradycje zobowiązują i dlatego w obszarze
ochrony zdrowia wciąż podejmujemy
nowe wyzwania, dzięki czemu mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie.

Na jakie działania w tym zakresie warto zwrócić uwagę?
Inwestycje w ochronę zdrowia
to jeden z priorytetów dla zabrzańskiego samorządu. Naszą dumą
jest systematycznie modernizowany Szpital Miejski. Na jego prężnie
działających oddziałach chorzy
mogą liczyć na pomoc znakomitych
specjalistów. Ale żeby ta pomoc była
na jak najlepszym poziomie, trzeba
tworzyć odpowiednie warunki. Na
rozwój Szpitala Miejskiego przeznaczyliśmy w ostatnich latach ponad
140 milionów złotych. Dzięki temu
powstało między innymi Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka, jeden
z najnowocześniejszych w Polsce
ośrodków ginekologiczno-położniczych, którego budowa kosztowała
ponad 44 miliony złotych. Budowa
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to kolejny etap rozwoju naszego
szpitala. Inwestycja wzbogaci możliwości placówki i umocni markę
miasta na medycznej mapie aglomeracji. Cieszymy się i dziękujemy
również za wszystkie pozostałe inicjatywy Szpitala Miejskiego, podejmowane dla podniesienia jakości
świadczonych usług medycznych.
Serdecznie gratuluję zarządowi oraz

Docent Michał Zembala ze Śląskiego Centrum Chorób Serca z jednym ze swoich pacjentów
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Fot. T. Jodłowski
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Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to jeden z najlepszych ośrodków ginekologiczno-położniczych

wszystkim pracownikom. To dzięki
państwa codziennej służbie zdrowie
i życie mieszkańców Zabrza jest skutecznie chronione.
Zabrzańska medycyna to także
wiele innych ośrodków, z którymi
współpracujemy. Wspieranie inicjatyw Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zaowocowało między innymi
tym, że rozwija się baza dydaktyczna
wydziału z rewitalizowanym kampusem w Rokitnicy, a przy placu Dworcowym powstało Centrum Symulacji
Medycznej umożliwiające jeszcze
lepsze kształcenie przyszłych lekarzy
i stomatologów.
Istotny jest również rozwój dobrej
współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym, Szpitalem Klinicznym nr 1
oraz Śląskim Centrum Chorób Serca,
które po wielu ambitnych inwestycjach planuje obecnie uruchomienie
Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego.

Śląski Park Technologii Medycznych
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Fot. I. Cieślicki

W Zabrzu wspaniali lekarze
mogą również liczyć na wsparcie ze
strony inżynierów...
Dokładnie tak jest. To w naszym
mieście działają Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi oraz Instytut Techniki
i Aparatury Medycznej. Innowacyjne
metody leczenia opracowywane są
w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, a wykorzystywane w medycynie materiały powstają
w Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.
Politechnika Śląska utworzyła
w Zabrzu pierwszy, i do tej pory jedyny w Polsce, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Nawiązał on współpracę
z koncernem Philips. Jej efektem będzie stworzenie przy wydziale Śląskiego
Centrum Inżynierskiego Wspomagania
Medycyny i Sportu. To zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów, w których będą opracowywane nowoczesne
technologie oraz wyroby medyczne
mające być odpowiedzią na wyzwania

współczesnej medycyny. To projekt
o wartości ponad 90 milionów złotych,
a jego realizacja wpłynie z pewnością
na rozwój innowacyjnych technologii,
a także spowoduje wzmocnienie potencjału badawczego Zabrza w zakresie
inżynierii biomedycznej.
Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy
kilka lat temu nie podjęli decyzji o przekazaniu Politechnice Śląskiej budynków zajmowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie. Obie placówki mają teraz siedziby z prawdziwego zdarzenia, a kampus uczelni przy ulicy Roosevelta funkcjonuje z coraz większym rozmachem.
Jakie wyzwania w obszarze
ochrony zdrowia są przed nami?
Zależy nam na ugruntowaniu rozpoznawalnej marki naszego miasta
jako ośrodka nowoczesnej medycyny oraz centrum naukowego, dydaktycznego i wdrożeniowego w zakresie
innowacyjnych technologii medycznych. Zabrze ma wielkie szczęście do
ludzi i dotyczy to również sfery ochrony zdrowia. Silna pozycja Zabrza na
medycznej mapie Polski to zasługa
wszystkich niezwykłych osób, których
powołaniem stało się niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Osób,
które z myślą o chorych odważnie podejmują wyzwania, przecierając szlaki
dla innowacyjnych metod diagnostyki
i skutecznego leczenia. To ważne, aby
wspólnie tworzyć w Zabrzu silny ośrodek medyczny. Współpraca poszczególnych placówek daje bowiem efekt
synergii, stwarzając podwaliny pod
rozwój nowoczesnej medycyny.


Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Rozmawiał: Igor Cieślicki

Fot. I. Cieślicki
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ZA NAMI LIPCOWA SESJA RADY MIASTA

Komunikacja miejska zadaniem metropolii
Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Zabrza przyjęli radni podczas lipcowej sesji Rady Miasta. Zdecydowali również o powierzeniu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania w mieście publicznego transportu zbiorowego.

Radni w sali sesyjnej zabrzańskiego ratusza

P

Fot. I. Cieślicki

rzyjęcie uchwały było konieczne
w związku z likwidacją Komunikacyjnego Związku Komunalnego
GOP, który do tej pory zajmował się
organizacją komunikacji publicznej
w naszym regionie. Przypomnijmy,
że od tego roku nastąpiło zintegrowanie w ramach GZM zadań realizowanych wcześniej przez KZK GOP,
Międzygminny Związek Komunikacji
Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
oraz Miejski Zarząd Komunikacji
w Tychach.
Celem przyjętego w lipcu „Programu kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu
Zabrza” jest zwiększenie dostępności
i zapewnienie ciągłości terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży do 25. roku
życia. Limitowane świadczenia gwarantowane oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie zaspokajają
bowiem w pełni potrzeb rehabilitacyjnych i terapeutycznych najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Radni zdecydowali o przystąpieniu
10

do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
w rejonie ul. Bytomskiej 119 na osiedlu Borsig. Zmiana wynika z wniosku
właścicieli terenów będących przedmiotem opracowania o rozszerzenie
przyjętych zapisów dla terenów usług
o możliwość wprowadzenia funkcji
mieszkaniowych.

DYŻURY RADNYCH
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, wt. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30
1.08
Dariusz Walerjański
6.08
Gabriela Bator
8.08
Marian Rau

13.08
Mariola Olichwer

20.08
Dariusz Walerjański

22.08
Sebastian Markisch

Radni wyrazili również zgodę
na użycie herbu Zabrza w logotypie Zabrzańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Określili także wzór
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego obowiązującego w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych.
GOR

27.08
Kamil Żbikowski
29.08
Alojzy Cieśla
ŚRODY, GODZ. 13.00–16.00
Łucja Chrzęstek-Bar

/ po wcześniejszym umówieniu
– tel. 32 27-39-750 /

PIĄTKI, GODZ. 14.00–15.30
Sebastian Dziębowski
ŚRODY, GODZ. 15.00–16.30
Adam Ilewski
WTORKI, GODZ. 13.00–14.30
Krystian Jonecko
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NIE ŻYJE PROF. JERZY SIKORA, KIEROWNIK CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA W ZABRZU

Odszedł wyjątkowy człowiek i lekarz
Swoje zawodowe życie poświęcił przyszłym mamom i ich maleństwom. Przez ostatnie
lata kierował zabrzańskim Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. W lipcu, kilka dni przed
swoimi 62. urodzinami, zmarł prof. Jerzy Sikora, wyjątkowy lekarz, człowiek i nauczyciel.

Prof. Jerzy Sikora

Fot. I. Cieślicki

– Są momenty, gdy medycyna
przynosi nam wielką radość, ale
są też sytuacje, gdy uczy nas pokory, gdy ludzie odchodzą – mówi dr
Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala
Miejskiego w Zabrzu, którego częścią jest Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka. – Profesor Jerzy Sikora
był doskonałym fachowcem, fantastycznym człowiekiem i tytanem
pracy. Nauczył mnie, jak i wielu moich kolegów, jak należy postępować
w zgodzie z zasadami etyki, jak zachowywać się w bardzo trudnych
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sytuacjach. Nawet takich, które wydają się bez wyjścia. Wtedy właśnie,
ze spokojem, wskazywał drogę wyjścia – dodaje.
– Pożegnaliśmy człowieka wyjątkowego, który już na zawsze pozostanie na kartach historii Zabrza.
Profesor Jerzy Sikora tworzył z nami
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka,
bo właśnie ten maleńki człowiek był
dla niego bardzo ważny, temu maleńkiemu człowiekowi poświęcił niemal całe życie – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Prof. Jerzy Sikora urodził się 16 lipca 1957 r. w Częstochowie. W 1982 r.
ukończył zabrzański wydział Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbywał staże w Lublanie i Monachium.
Pracę zawodową rozpoczął w Klinice
Położnictwa i Ginekologii ówczesnego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. W 1993 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego,
a w 2010 r. otrzymał tytuł profesora.
Na przestrzeni lat kierował m.in. Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
oraz Katedrą i Kliniką Perinatologii
i Ginekologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Był autorem prawie 80 publikacji, w tym 45 artykułów
zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Prof. Sikora był członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego, a także przewodniczącym Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Perinatalnej. Zasiadał też w Radzie
Naukowej Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz w komisji powołanej w celu oceny realizacji
Ministerialnego Programu Leczenia
Niepłodności. Był odznaczony m.in.
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „50 lat Oddziału Śląskiego Towarzystwa Ginekologicznego”.
Od 2015 r. prof. Jerzy Sikora był ordynatorem Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Zabrzu
oraz kierownikiem istniejącego w nim
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. To
jeden z najnowocześniejszych ośrodków
ginekologiczno-położniczych
na południu Polski, specjalizujący się
m.in. w leczeniu endometriozy.
Uroczystości pogrzebowe prof. Jerzego Sikory odbyły się 19 lipca w zabrzańskim kościele św. Józefa.
WG
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W TEATRZE NOWYM WRĘCZONE ZOSTAŁY WYRÓŻNIENIA IM. ŚW. KAMILA

W podziękowaniu
za serce okazywane innym
Iwona Płatek, profesor Zbigniew Kalarus oraz Jan Widera, Hubert Wardenga i Społeczny Komitet
Organizacyjny Pochodu Barbórkowego w Biskupicach to tegoroczni laureaci wyróżnień im. św.
Kamila. Pamiątkowe statuetki wręczone zostały 13 lipca podczas gali w Teatrze Nowym.

Tegoroczni laureaci z przewodniczącą Rady Miasta Łucją Chrzęstek-Bar i wiceprezydentem Zabrza Krzysztofem Lewandowskim

P

rof. Zbigniew Kalarus ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu to znakomity kardiolog, obecnie
kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2013–2015 był prezesem
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od wielu lat wspiera akcje
prozdrowotne organizowane przez
Fundację Śląskiego Centrum Chorób
Serca i udziela konsultacji kardiologicznych ich uczestnikom. Poza godzinami pracy konsultuje również
mieszkańców Zabrza. Zawsze chętny do udzielania pomocy, otwarty na
podejmowane w mieście inicjatywy.
12

– W imieniu pana profesora,
który jest dziś nieobecny, składam
wielkie podziękowania dla kapituły za przyznanie tego wyróżnienia.
Jest ono wielkim zaszczytem – mówił podczas uroczystości reprezentujący laureata dr hab. Oskar Kowalski.
Iwona Płatek jest nauczycielem
dyplomowanym, dyrektorem Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu. W skład placówki wchodzą
żłobek integracyjny, przedszkole,
szkoła podstawowa, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
oraz
świetlica terapeutyczna dla dzieci
z głęboką niepełnosprawnością in-

Fot. UM Zabrze

telektualną. Dzięki jej staraniom
i działaniom Centrum stało się
placówką wzorcową, przykładem
dobrych praktyk w działalności
edukacyjnej, rehabilitacyjnej i wychowawczej. Nie zapomina także
o rodzinach osób z niepełnosprawnością, dla których opracowała
i wdrożyła wiele programów podnoszących jakość życia. Aktualnie współtworzy system środowiskowego wsparcia dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną w Zabrzu „Z Inkluzją na TY”,
który wspierany jest przez Ministerstwo Innowacji i Rozwoju. Jest
wiceprzewodniczącą
Społecznej
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Część artystyczna gali

Fot. UM Zabrze

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta i założycielką integracyjnego Teatru Prawdziwnego, którego celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem.
– Ten dzień jest dla mnie wielkim
świętem i towarzyszą mi wspaniałe
uczucia – uśmiecha się Iwona Płatek.

Jan Widera, Hubert Wardenga
i Społeczny Komitet Organizacyjny
Pochodu Barbórkowego w Biskupicach docenieni zostali za wkład
w podtrzymywanie dziedzictwa
kulturowego górników w zakresie
obchodów Barbórki i pielęgnowania
pamięci o braci górniczej w Biskupicach. Ich aktywność nie ograniczyła
się wyłączenie do organizacji Barbórki. Ich zaangażowanie okazało
się bezcenne w związku z przygotowaniem wniosku o wpisanie Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Wyróżnienie św. Kamila ustanowiono w 2001 r. Otrzymują je
osoby i instytucje, które pracują na
rzecz miasta, budują jego pozytywny wizerunek i zaangażowane są
w działalność na rzecz jego mieszkańców. – Główna idea jest taka:
praca dla tego miasta, poświęcenie
dla mieszkańców Zabrza i rozsławianie naszego miasta w kraju i na
świecie – mówi ojciec Wojciech Węglicki, proboszcz parafii św. Kamila
w Zabrzu.

Tegoroczni laureaci dołączyli do
grona, w którym do tej pory znaleźli
się m.in.: ks. infułat Paweł Pyrchała,
prof. Bożena Hager-Małecka, o. Andrzej Chorążykiewicz, prof. Marian
Zembala, prof. Irena Norska-Borówka, Śląskie Centrum Chorób Serca,
Politechnika Śląska czy też Państwowa Straż Pożarna w Zabrzu.
– To z całą pewnością jedna z najważniejszych nagród przyznawanych
w naszym mieście. Jest ona również
wręczana w wyjątkowym momencie wspomnienia świętego Kamila,
patrona naszego miasta – podkreśla
wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – Warto zwrócić uwagę,
że decyzja o wyborze właśnie takiego
patrona była jasnym sygnałem odnośnie tego, w jaki sposób nasze miasto
w przyszłości ma się rozwijać. Jeśli
dzisiaj spojrzymy, gdzie mamy najwięcej miejsc pracy, to okaże się, że
w szpitalach i szeroko rozumianym
obszarze ochrony zdrowia. Te wyznaczone przed laty kierunki są więc
cały czas realizowane – dodaje.
MM

Fot. TVZ

Fot. TVZ

Fot. SCCS

POWIEDZIELI NAM

PROF. ZBIGNIEW KALARUS

IWONA PŁATEK

JAN WIDERA

– Otrzymanie nagrody, zwłaszcza
tak prestiżowej, jak przyznawane
w uznaniu szczególnych zasług
dla miasta Zabrze wyróżnienie
im. św. Kamila, to uczucie radości
i szczęścia. Jednocześnie też zdziwienia, że ktoś uznał moją pracę,
coś, co ja traktuję jako codzienną
powinność, czymś wyjątkowym
i ważnym. Pragnę podkreślić, że
nagroda ta to wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale całego mojego zespołu. Dzisiejsze wyróżnienie to
wielki zaszczyt. Dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali.

– Wszystko to, co robię w życiu,
robię z głęboką wiarą, że to ma
sens. Nie patrzę wtedy na nagrody, na wyróżnienia. A tu
dziś zostaję wyróżniona, doceniona i powiem szczerze, że
jest to niezwykle przyjemne.
W takim momencie czuje się,
że warto działać, że warto pracować, angażować się. Słowa
niemieckiego powieściopisarza „Sprawiaj innym radość,
a zobaczysz, że radość cieszy”
są jak najbardziej aktualne. To
naprawdę działa.

– Myślę, że na to wyróżnienie zasłużyło o wiele więcej
ludzi, bo bez szerokiego grona nic nie da się załatwić.
To dzięki współpracy z wieloma osobami spotkało nas
takie wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy.
Czujemy wielką wdzięczność
wobec wszystkich osób, które z nami współpracowały.
Szczególna wdzięczność należy się tym, których już nie
ma wśród nas, którzy od nas
odeszli.
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TRWA MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIKULCZYCACH

Proekologiczny
projekt wodociągów
Coraz bardziej zaawansowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. Obiekt całkowicie zmienia swoje oblicze przy wsparciu środków unijnych. Realizacja wartego około 28 mln zł projektu w znacznej części ozstała dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
– Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw.
dyrektywy ściekowej oraz przepisów
krajowych – mówi Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. – Inwestycja objęła przebudowę części
obiektów i budowę nowych.
Spółka zakupiła również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód
do wywozu nieczystości płynnych. Przebudowa oczyszczalni
przyczyni się do dalszego wzrostu
atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu – dodaje.
W ramach projektu przebudowane
zostały pompownie ścieków, budynki
krat i stacji zlewnej, reaktor biologiczny, stacja odwadniania i higienizacji
osadu, pompownia odcieków, stacja
dmuchaw, stacja transformatorowa, kanał odpływowy ścieków oczyszczonych
oraz stacja dawkowania i magazyn reagentów. Pomniejszono istniejące reaktory biologiczne oraz rozebrano starą
pompownię wody technologicznej.

Fot. ZPWiK

Modernizacja oczyszczalni jest już zaawansowana w około 90 procentach

Wśród nowo wybudowanych
obiektów znalazł się m.in. piaskownik, koryto pomiarowe, stacja odbioru i separacji piasku, zadaszenie węzła załadunku i higienizacji osadu,
komora tlenowej stabilizacji osadu,
biofiltry, pompownia wody technologicznej i zbiorniki retencyjne zaadaptowane z osadników wtórnych.
Na terenie oczyszczalni położone
zostały nowe rurociągi technologiczne, wentylacyjne oraz kable
zasilające.

SKUTECZNIE ZAPOBIEGNIE AWARIOM
Ciśnieniowe czyszczenie oraz odsysanie nieczystości z przepompowni ścieków, kanałów i zbiorników umożliwia najnowszej generacji samochód zakupiony w ramach projektu przez
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Pojazd
kosztował niebagatelną sumę 1,7 mln zł, a zakup w 85 procentach został dofinansowany z funduszy unijnych.

Fot. ZPWiK

TAKIE SĄ LICZBY:

28 mln zł
to koszt
realizacji projektu
14 mln zł
to wysokość
dofinansowania
z unijnego Funduszu
Spójności
Zaawansowanie projektu sięga obecnie około 90 procent. Prace
mają się zakończyć jesienią. – Na
terenie naszego miasta wciąż podejmowane są kolejne działania proekologiczne. Z determinacją pozyskujemy środki na ten jakże ważny
dla naszych mieszkańców cel – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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DZIĘKI POZYSKANEMU DOFINANSOWANIU OBLICZE ZMIENIAJĄ KOLEJNE TERENY ZIELONE

Fontanna jak za dawnych lat
Efektowna fontanna pojawi się w parku przy ul. Dubiela. To jeden z elementów projektu
związanego z poprawą jakości terenów zielonych w mieście. Obejmuje on 21 obszarów
o łącznej powierzchni prawie 40 hektarów.

Podobnie jak przed laty w parku działać ma fontanna

R

ozpoczęte w czerwcu prace potrwają do końca roku. Do tej pory
rozebrano już betonowy krąg taneczny i wykonano wykop pod nieckę
fontanny. Ruszyły też roboty związane z budową przyłącza kanalizacyjnego do fontanny. Przedsięwzięcie,
którego wartość sięga prawie 1,3 mln
zł, w 85 procentach dofinansowane
jest z funduszy unijnych.
Budowa fontanny to kolejny etap
rewitalizacji chętnie odwiedzanego
przez mieszkańców parku. W ubiegłym roku pojawiło się w nim nowe
oświetlenie. Wykonano również
nową instalację służącą zasilaniu
imprez plenerowych. W planach jest
jeszcze renowacja muru oporowego
oraz schodów przy wejściu od strony
ul. Dubiela.
Rewitalizacja parku wpisuje się
w duży projekt poprawy jakości terenów zielonych w Zabrzu. Wartość
przedsięwzięcia to 8,4 mln zł, a na
jego realizację miasto pozyskało ponad 7 mln zł unijnego dofinansowania. Projekt obejmie ogółem 21 obszarów o łącznej powierzchni prawie
40 hektarów. Oprócz popularnych
parków to m.in. tereny w rejonie ulic
Bytomskiej, Cmentarnej, Gdańskiej,
Ofiar Katynia i Szkubacza.
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Wizualizacja: UM Zabrze

TAKIE SĄ LICZBY:

8,4 mln zł
to wartość projektu
poprawy jakości terenów
zielonych w Zabrzu
7,1 mln zł
to wysokość pozyskanego
przez miasto
dofinansowania
– Łącznie na działania związane z ochroną środowiska przeznaczyliśmy w ostatnich latach ponad

Park przy ul. Dubiela to idealne miejsce na spacery

dwieście milionów złotych. Dzięki
tym środkom między innymi realizowany jest program termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej, właściciele domów jednorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania w ramach programu
ograniczania niskiej emisji, a zdegradowane w wyniku działalności
przemysłowej obszary nad Bytomką
stały się terenami rekreacyjnymi,
z których chętnie korzystają mieszkańcy – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR, WG

UNIKAT NA SKALĘ EUROPEJSKĄ
Zabrzański park im. Poległych Bohaterów jest unikatem w skali europejskiej. Jego początki sięgają lat 20. minionego stulecia.
Kompleks na planie wydłużonego prostokąta zaprojektował znany
berliński architekt parków i zieleni prof. Gustaw Allinger. W parku
uwzględniono strefy rekreacyjno-spacerowe, przestrzenie do zabaw, przygotowano stoły do gry w skata. Kilka lat temu park został
wpisany na listę zabytków województwa śląskiego.
Park przy ul. Dubiela jest bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców Zabrza. Dostępna jest tu m.in. plenerowa siłownia, odbywają się też liczne imprezy, jak np. Majowe Granie, Dzień Nauki czy też
rodzinny piknik z okazji Święta Miasta.
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Fot. I. Cieślicki

TRWA REWITALIZACJA JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NASZEGO MIASTA

Wieża ciśnień - praca wre
Dobiegają już końca niezbędne roboty rozbiórkowe. Trwa wzmacnianie fundamentów i czyszczenie
elewacji. W zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego prace wre. Do końca roku jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów naszego miasta ma zaprezentować swoje nowe oblicze.

Wojciech Dywański, kierownik budowy

Fot. I. Cieślicki

– Kolejnym etapem robót będzie wykonanie poszczególnych poziomów wieży, czyli stropów, ścian
i niezbędnych instalacji – tłumaczy
Wojciech Dywański z firmy Banimex,
Tuż obok wieży powstaje nowy obiekt, w którym działać będzie winda

Stare stropy zostały wyburzone

16

Fot. I. Cieślicki

kierownik budowy. Ekipy budowlane
przygotowują również szyb windy,
która ułatwi dostęp na wyższe poziomy. Będzie ona działać w nowo
powstającym obiekcie sąsiadującym
z wieżą. W sierpniu mają ruszyć prace związane z zagospodarowaniem
terenu. Chodzi m.in. o budowę dróg
dojazdowych.
– Na budowie pracuje obecnie
około 40 osób. Roboty prowadzone
są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ich zakończenie planowane jest na listopad tego roku – mówi
Wojciech Dywański.
W wyremontowanej wieży ciśnień mają powstać m.in. kawiarnia, taras widokowy i interaktywna
wystawa dotycząca zagadnień związanych z węglem. – To będzie nowoczesna, interaktywna wystawa skoncentrowana wokół tematyki węgla,
który jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Śląska – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. –
Ekspozycja obejmować będzie trzy
obszary tematyczne. Pierwszy z nich
dotyczy pochodzenia i historii węgla. Kolejny to występowanie i obieg

Fot. I. Cieślicki

TAKIE SĄ LICZBY:

34,2 mln zł
to wartość projektu
rewitalizacji wieży ciśnień
23,7 mln zł
to wysokość pozyskanego
dofinansowania

węgla w przyrodzie. Trzeci element
to nowoczesne technologie związane z wykorzystaniem węgla – dodaje.
– Wieża ciśnień przy ulicy Zamoyskiego należy do symboli miasta. Od dawna zastanawialiśmy
się nad tym, jak ją uratować. Teraz
nie mówimy już o marzeniu, tylko
o konkretnych działaniach. Wieża
zyskuje nowe oblicze. Pozyskaliśmy
dofinansowanie, żeby to miejsce
służyło mieszkańcom oraz turystom i stało się kolejną zabrzańską
atrakcją na szlaku zabytków techniki – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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W ŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB SERCA OTWARTO NOWĄ SPECJALISTYCZNĄ PRACOWNIĘ

Ratunek dla słabnącego serca
Nową Pracownię Elektrofizjologii i Stymulacji Serca otwarto w czerwcu w Śląskim Centrum
Chorób Serca w Zabrzu. W historycznym miejscu, znanym z pierwszych przeszczepów serca
profesora Zbigniewa Religi, utworzono salę do zabiegów elektroterapii serca oraz pracownię hybrydową, wykorzystywaną m.in. do zabiegów ablacji i leczenia powikłań procedur elektroterapii.

Prof. Marian Zembala odbiera Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości

– Liczba transplantacji serca od lat
stale wzrasta. To ważna część kardiologii i ogromna szansa dla pacjentów,
zwłaszcza ze schyłkową postacią niewydolności serca, z nasilonymi objawami i złym rokowaniem. Dążenia
kardiologów koncentrują się wokół
tego, by jak najdłużej wspierać naturalną pracę serca pacjenta i niwelować
objawy chorób. W kontekście zaburzeń
rytmu serca, które nierozpoznane,
nieleczone lub leczone niewłaściwie
mogą w konsekwencji doprowadzić do
niewydolności serca, arsenał terapeutyczny jest imponujący i bogaty. Elektroterapia to ważna dziedzina współczesnej kardiologii, potrzebna coraz
liczniejszej grupie pacjentów. Rośnie
zapotrzebowanie na zabiegi ablacji,
a także na złożone procedury hybrydowe, wykonywane w zabezpieczeniu
kardiochirurgicznym. Stąd inwestycja
Śląskiego Centrum Chorób Serca właśnie w ten profil pracowni – mówi prof.
Piotr Przybyłowski, dyrektor medyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu.
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Fot. UM Zabrze

– Epidemia migotania przedsionków i związane z nią udary niedokrwienne mózgu to wciąż duże wyzwanie zdrowotne, ale także społeczne
– istotnie większe w kontekście starzejącego się społeczeństwa w Polsce
i w Europie. Rozwiązaniem jest dostarczanie pacjentom sprawdzonych rozwiązań z zakresu nowoczesnej, efektywnej i dostępnej diagnostyki oraz
terapii arytmii – mówi prof. Łukasz
Szumowski, minister zdrowia.
W nowej Pracowni Elektrofizjologii
i Stymulacji Serca znajduje się sala zabiegowa, która będzie wykorzystywana
m.in. do zabiegów implantacji urządzeń
takich, jak stymulatory czy kardiowertery-defibrylatory. W pracowni jest także
sala hybrydowa, w której będą wykonywane bardziej złożone zabiegi i procedury, często wymagające zapewnienia
zabezpieczenia kardiochirurgicznego.
– W pracowni hybrydowej będziemy przeprowadzać między innymi zabiegi ablacji, polegające na znalezieniu
i unieszkodliwieniu tkanek serca odpowiedzialnych za nieprawidłowe przewo-

dzenie impulsów elektrycznych. Sala będzie wykorzystywana także do leczenia
powikłań zabiegów elektroterapii, a więc
na przykład do usuwania elektrod czy
całych urządzeń wszczepialnych u pacjentów, u których doszło do infekcji lub
uszkodzenia tych układów. Tego typu zabiegi muszą być przeprowadzone w odpowiednim zabezpieczeniu. Dotychczas
przeprowadzaliśmy je w Klinice Kardiochirurgii. Konieczność przenoszenia pacjenta oczekującego na zabieg do innej
kliniki może wiązać się z niepotrzebnym
stresem chorego, dlatego nowa pracownia i lepsze warunki, jakie możemy zaoferować naszym pacjentom, cieszą nas
tym bardziej – mówi prof. Zbigniew Kalarus, kierownik I Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Wrodzonych Wad
Serca i Elektroterapii SCCS.

Wyposażenie nowej sali

Fot. UM Zabrze

Podczas uroczystego otwarcia
pracowni minister zdrowia Bartosz
Szumowski wręczył profesorowi Marianowi Zembali Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. To pamiątkowe
odznaczenie nadawane jest osobom
szczególnie zasłużonym, które aktywną działalnością zawodową i społeczną
przyczyniły się do rozwoju nauki i rozsławiania dobrego imienia Polski.
GOR
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W KOPALNI GUIDO ODBYŁY SIĘ TEGOROCZNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Skutecznie dbają
o nasze bezpieczeństwo
Ponad 130 zabrzańskich funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie podczas lipcowych obchodów Święta Policji. Uroczystość odbyła się w podziemiach Kopalni Guido.

Policjanci odbierają przyznane im awanse

Fot. KMP Zabrze

– Zabrzański garnizon to jednostka, która wypracowała niesamowicie
wysoki poziom funkcjonowania nie
tylko na mapie regionu, ale całego kraju. Ten poziom utrzymuje – podkreśla
insp. Roman Rabsztyn, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego
policji w Katowicach. – Tutaj ludzie
naprawdę wiedzą co mają robić,
a osiągane wyniki potwierdzają, że to
świetny zespół – dodaje.
Z okazji Święta Policji awansowanych zostało 132 zabrzańskich funkcjonariuszy. Nagrody trafiły także do pięciu
policjantów, którzy w ostatnim półroczu osiągnęli najlepsze wyniki. Znalazło
się wśród nich trzech dzielnicowych.

Uroczystość odbyła się w Kopalni Guido
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Fot. KMP Zabrze

Inspektor Dariusz Kopeć

Fot. KMP Zabrze

– Wszystkim policjantkom i policjantom, ale również ich rodzinom,
składam najlepsze życzenia, podziękowania i gratulacje. Życzę, by praca sprawiała dużo satysfakcji, przynosiła wiele
zadowolenia, ale też, by była bezpieczna
– mówiła podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W gronie wyróżnionych policjantów znalazł się m.in. młodszy aspirant Michał Puchała z wydziału do
walki z przestępczością gospodarczą.
– Z wykształcenia jestem historykiem,
ale zawsze interesowały mnie służby
mundurowe. Zawód policjanta wydał
mi się atrakcyjny, ponieważ to pomoc
drugiemu człowiekowi. Policjant jest
trochę jak lekarz pierwszego kontaktu. Musi wysłuchać, zdiagnozować

problem i pomóc. Dlatego też osoba
wybierająca ten zawód musi umieć
słuchać innych. Ważne też, by miała w sobie wiele empatii – mówi Michał Puchała. – Polecam ten zawód
młodym ludziom. To ciekawa, pełna
wyzwań praca, w której można się
rozwijać, awansować, a jednocześnie
rozwijać swoje pasje – dodaje.
Po raz pierwszy Święto Policji obchodził nowy komendant naszego
garnizonu – inspektor Dariusz Kopeć.
– Ten rok jest dla nas dobry, choć niezwykle pracowity – zwraca uwagę insp.
Dariusz Kopeć. – Patrząc na pierwsze
półrocze, cieszy nas wysoki, często
rekordowy, poziom wykrywalności.
Coraz lepiej radzimy sobie z tymi kategoriami przestępstw, które są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców.
Chodzi o kradzieże, włamania, rozboje, pobicia czy zniszczenia mienia. To
jest główny kierunek naszych działań.
Samorządy coraz większą wagę przywiązują do bezpieczeństwa. W Zabrzu
ta współpraca z policją jest wzorcowa,
co przekłada się na bezpieczeństwo
w mieście, bo w wielu przypadkach
możemy się uzupełniać – dodaje.
Obchody Święta Policji miały szczególny charakter ze względu na setną
rocznicę powołania Policji Państwowej. Z tej okazji podczas zabrzańskich
uroczystości wręczone zostały Krzyże
Niepodległości NSZZ Policji. Otrzymali
je m.in. prezydent Małgorzata MańkaSzulik oraz insp. Dariusz Kopeć.
– To wielki zaszczyt służyć w formacji, która, pomimo tych stu lat, jest
prężna, młoda i dynamiczna. Wielkie
podziękowania należą się wszystkim
pracownikom policji. Pamiętajmy, że
warto pomagać, służyć i myśleć o drugim człowieku – podsumowuje komendant Dariusz Kopeć. 
WG
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ABSOLWENCI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERALI DALSZĄ ŚCIEŻKĘ EDUKACJI

Do szkół średnich bez problemów
Ponad trzy tysiące uczniów wzięło udział w rekrutacji do prowadzonych przez miasto szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
Rekrutacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.
TAKIE SĄ LICZBY:

1508
absolwentów gimnazjów
wzięło udział w rekrutacji
1611
absolwentów szkół
podstawowych wzięło
udział w rekrutacji
49
klas przygotowano
w Zabrzu dla absolwentów
gimnazjów

W ZSO nr 11 od lat dużym zainteresowaniem cieszą się klasy z językiem francuskim

– Nasze miasto przygotowało bardzo szeroką ofertę zarówno w liceach
ogólnokształcących, technikach, jak
i szkołach branżowych pierwszego
stopnia – mówi Ewa Wolnica, naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Możemy powiedzieć, że
wszyscy nasi zabrzańscy uczniowie
dostali się do szkół. Być może nie każ-

ZSO w Zabrzu

N A S Z E

Fot. I. Cieślicki
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Fot. I. Cieślicki

dy do tej, którą wybrał w pierwszej kolejności, ale mamy jeszcze miejsca we
wszystkich typach szkół, więc myślę,
że zdaliśmy egzamin z tej rekrutacji.
Naszym zdaniem, klasy, które zostały
zaproponowane, specjalności i zawody, odpowiadają zapotrzebowaniu
młodych zabrzan. Myślimy, że powinno to spełniać oczekiwania, jeśli chodzi
o wejście na rynek pracy czy realizowanie się później na studiach – dodaje.
W ramach szerokiej oferty edukacyjnej największym zainteresowaniem cieszyły się oddziały o profilu
dwujęzycznym, artystycznym, sportowym, policyjnym i wojskowym oraz
nowy kierunek – technika programisty. Ponadto, wielu uczniów zdecydowało się na wybór kierunku mechanik pojazdów samochodowych.
– Przed rokiem mieliśmy sześć klas
pierwszych. Teraz otwieramy sześć dla
absolwentów gimnazjów i sześć dla
absolwentów podstawówek. Nasza
szkoła cieszy się dużą popularnością,
więc kandydatów jest naprawdę wielu

53
klasy przygotowano
dla absolwentów szkół
podstawowych

Uczniowie przy listach z wynikami rekrutacji

Fot. TVZ

– mówi Magdalena Kaernbach-Wojtaś, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu.
– Serdecznie gratuluję dyrektorom
zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych sprawnie
przeprowadzonej rekrutacji. Pomimo wyzwania, jakie postawiła przed
nami reforma edukacji, dzięki wspólnym wysiłkom zapewniliśmy miejsca
dla wszystkich uczniów – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
MM
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ZA NAMI XV ZABRZAŃSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH IM. EDWARDA E. CZERNEGO

Zagrały górnicze orkiestry
Piętnasta już edycja Zabrzańskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Edwarda E. Czernego
odbyła się w ostatnią niedzielę czerwca. Artyści wystąpili na placu Teatralnym oraz parkingu Centrum Handlowego Platan.

Na

powitanie zagrała Górnicza
Orkiestra Dęta „Pokój” pod
dyrekcją Jacka Kampy. Na scenie przed
Platanem zaprezentowało się następnie sześć zespołów, w tym Orkiestra
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod dyrekcją Henryka Mandrysza.
– To już piętnasty festiwal i dalej
się dobrze rozwija. Udział w nim to
dla każdego zespołu spore wyzwanie,
trzeba bowiem opracować ciekawy
repertuar. Ten festiwal to za każdym
razem spora frajda dla publiczności –
uważa Henryk Mandrysz.
Edward E. Czerny urodził się w Zabrzu 11 czerwca 1917 r. Przed wojną
studiował w konserwatorium w Berlinie. Prowadził własną orkiestrę angażowaną do koncertów i rewii organizowanych na Śląsku. Jako znakomity
kompozytor, dyrygent i aranżer, był
jednym z twórców festiwali w Opolu,

Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod dyrekcją Henryka Mandrysza

Sopocie i Kołobrzegu. Pisał muzykę
filmową i teatralną. Współpracował
m.in. z zespołami „Śląsk” i „Mazowsze” oraz Orkiestrą Reprezentacyjną
Wojska Polskiego i innymi czołowymi
orkiestrami dętymi w kraju i zagranicą. Nagrał ponad trzysta płyt. Był

Fot. UM Zabrze

kierownikiem muzycznym Teatru
Dramatycznego w Jeleniej Górze oraz
dyrygentem i dyrektorem popularnego big bandu Orkiestra Taneczna Polskiego Radia. Zmarł w 2003 r. w Salzgitter w Niemczech.

WG

W ZABRZU TRWAJĄ WAKACYJNE SPOTKANIA WIELODYSCYPLINARNE

Rozwijają swoje pasje
Młodzi pasjonaci nauk ścisłych z całej Polski biorą udział w organizowanych już po raz kolejny w Zabrzu Wakacyjnych Spotkaniach Wielodyscyplinarnych. To coroczna impreza organizowana przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego dla licealistów oraz studentów
zainteresowanych matematyką, informatyką lub fizyką.

K

ażdy uczestnik warsztatów może
wybrać kilka spośród kilkunastu
propozycji bloków zajęć. Odbywają
się one w małych grupach i mają charakter warsztatowy. Obok wykładów
bardzo istotna jest część praktyczna
– rozwiązywanie zadań, pisanie programów. Wieczorami można uczestniczyć w wykładach i prezentacjach
poruszających ciekawe tematy również spoza zakresu nauk ścisłych.
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Można też samemu wygłosić taki wykład. W programie znalazł się także
przyspieszony kurs brydża oraz turnieje gier planszowych.
Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne mają służyć stworzeniu warunków do pracy i rozwoju zainteresowań.
Organizatorzy starają się też przybliżyć
młodzieży tematykę związaną z miastem, w którym odbywają się warsztaty.
W Zabrzu goście imprezy będą mieli

Uczestnicy warsztatów w hali Pogoń

Fot. TVZ

okazję zwiedzić Kopalnię Guido oraz
Sztolnię Królowa Luiza. Część warsztatowa przygotowana została w hali Pogoń. 

GOR
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ZABRZE ODWIEDZIŁA DELEGACJA Z CHIŃSKIEGO MIASTA LIYANG

Różne kontynenty, podobne wyzwania
O współpracy gospodarczej, naukowej, ekologicznej, kulturalnej oraz turystycznej rozmawiali z przedstawicielami zabrzańskiego samorządu goście z chińskiego miasta Liyang.
Delegacja odwiedziła m.in. Sztolnię Królowa Luiza.
– Przyjechaliśmy, by rozmawiać
na wiele różnych tematów, ale głównie dyskutujemy o ochronie środowiska. Wiemy, że Zabrze było miastem ciężkiego przemysłu, w którym
wprowadzono dobre rozwiązania
w zakresie walki z zanieczyszczeniami. Chcemy się czegoś nowego w tej
kwestii nauczyć, podpatrzeć i wykorzystać u nas dobre pomysły – mówi
Huaxim Tang, przedstawiciel Liyang.
– Mówiąc o smogu, nie zdajemy
sobie sprawy z czym na co dzień
borykają się Chińczycy. I w tej materii właśnie mogą się czegoś od nas
nauczyć. W partnerstwie przecież
o to chodzi, by czerpać z dokonań
drugiej strony. My też nauczymy się
wiele od naszych chińskich partnerów – podkreśla wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – Na
razie musimy się wzajemnie poznać
i zastanowić, w których obszarach ta
współpraca byłaby możliwa. Chcielibyśmy bardzo, by była to między

Goście z Chin w Sali Historycznej zabrzańskiego ratusza

innymi wymiana młodzieży i kontakty na polu kultury. Świat to coraz bardziej globalna wioska i nic
dziwnego, że Chińczycy szukają do
współpracy miasta w Polsce, tak jak
i my szukamy partnera w ich kraju.
Ze względu na odległość ta współpraca nie będzie taka prosta, ale dziś
otwarcie się na Chiny to niemal konieczność – dodaje.

Fot. UM Zabrze

Liyang określane jest w Chinach
jako „Krajowe Modelowe Miasto
w Dziedzinie Ochrony Środowiska”
oraz „Chińskie Miasto Architektury”. Znajduje się ono na liście Forbes
„Najlepszych Miast Biznesowych
w Chinach” i w pierwszej dziesiątce
Najbardziej Konkurencyjnych Miast
w Inwestycjach.

WG

NOWE NARZĘDZIE MA POMÓC W USPRAWNIENIU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Segreguj śmieci z... aplikacją
W atrakcyjny i przystępny sposób ma przybliżać mieszkańcom Zabrza zasady segregacji odpadów komunalnych.
Od 1 lipca w naszym mieście można korzystać z bezpłatnej
mobilnej aplikacji Eco Harmonogram.

Po

wpisaniu adresu usługa przypomina o nadchodzących
terminach wywozu odpadów oraz
przy użyciu przyjaznego interfejsu
dostarcza niezbędnych informacji
dotyczących prawidłowego sortowania śmieci. Aplikacja przybliża ciekawostki dotyczące przetwarzania
odpadów, umożliwia również zgło-
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szenie lokalizacji dzikiego wysypiska
lub potrzeby interwencji w zakresie
niewłaściwego świadczenia usługi.
– Jeśli chcemy żyć w ładnym i czystym otoczeniu, musimy sami o to zadbać. Dlatego zachęcam do korzystania z nowej aplikacji – mówi Barbara
Chamiga, naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Link do pobrania aplikacji można
znaleźć m.in. na stronie internetowej
www.um.zabrze.pl. Warto zwrócić
uwagę, że w ubiegłym roku Zabrze
osiągnęło wskaźnik segregacji na poziomie 42 procent. Poziom wymagany przez prawo to 30 procent.

GOR
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UCZNIOWIE SPĘDZAJĄCY WAKACJE W ZABRZU NIE MOGĄ SIĘ NUDZIĆ

Lato w mieście pełne atrakcji
Ciekawe warsztaty, koncerty i zajęcia sportowo-rekreacyjne to tylko niektóre z propozycji przygotowanych z myślą o uczniach, którzy podczas wakacji zostają w Zabrzu.
Atrakcje czekają m.in. w szkołach, instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Zabrze Summer Festival zainaugurował koncert Sławomira

– Nasz pomysł na tegoroczne wakacje to wakacyjne podróże. A jeśli
podróże, to i upominki, które przywozimy z tych podróży. Zapraszamy
więc dzieci na warsztaty, podczas
których mogą własnoręcznie przygotować rozmaite upominki. To między innymi świece, mydła i różne kolorowe gadżety, które można zabrać
ze sobą do domu – mówi Katarzyna
Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zabrzu. – Przygotowaliśmy też na terenie naszej siedziby
grę terenową, która również cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem
i jest jednocześnie okazją do poznania Miejskiego Ośrodka Kultury. Zabawa pod okiem profesjonalnych
animatorów i instruktorów jest ciekawa i bardzo się podoba – dodaje.
– Obawiałam się, że będzie już za
późno na zapisanie dzieci na jakiekolwiek zajęcia w wakacje. Okazało
się jednak, że Zabrze ma pod tym
względem bardzo bogatą ofertę –
uśmiecha się Aleksandra Napierała,
mama Hani i Natalki, które wzię22

Fot. MOK

ły udział w warsztatach tworzenia
świec. – Dziewczyny koniecznie
chciały tu przyjść – dodaje.

Mała Hania...

Fot. TVZ

– Bardzo podobają mi się te zajęcia. Robimy świeczki i to jest fajne.
Najpierw trzeba wybrać trzy kolory
piasku, później jeden kolor kamyczków, ozdobić, no i jeszcze trzeba
wybrać kolor wosku i wymieszać to
z zapachem. Pierwszy raz robiłam
coś takiego – mówi z zachwytem
7-letnia Hania.
– Robienie świeczek jest super –
dodaje 5-letnia Natalka.

Miejski Ośrodek Kultury zaprosił
również w tym roku na pierwszą
edycję Zabrze Summer Festival.
To cykl bezpłatnych plenerowych koncertów organizowanych na parkingu
Centrum
Handlowego
Platan. Każdemu z nich
towarzyszą
atrakcje
przygotowane z myślą
o najmłodszych i całych
rodzinach. Gościem inauguracyjnego koncertu był
Sławomir z zespołem. W lipcu wystąpiła również grupa
Boys. Kolejna odsłona imprezy
czeka nas w niedzielę 4 sierpnia.
O dobrą zabawę zadba Kapela Górale oraz zespół Baciary. Zwieńczeniem
Zabrze Summer Festivalu będzie zaplanowana na 25 sierpnia plenerowa
dyskoteka. Jej gośćmi będą DJ Hazel,
Bueno Clinic, I.GOT.U. Wieczór zakończy pokaz laserów.
Rodzinne Muzyczne Lato organizuje w tym roku Dom Muzyki i Tańca. Imprezy odbywają się
w dzielnicach Zabrza. W sierpniu
będziemy się bawić w Mikulczycach (10 sierpnia) i na osiedlu Kopernika (31 sierpnia). – Od godziny
17 do 19 trwa dwugodzinny program z atrakcjami dla dzieci. Są
występy, konkursy i zabawy – mówi
Wiesław Śmietana, dyrektor Domu
Muzyki i Tańca. – Kolejne trzy go-

...i jej siostra Natalka
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Fot

i taneczną – wylicza Beata Dąbrowiecka, kierownik literacki Teatru
Nowego. Podsumowaniem tegorocznych warsztatów była prezentacja
przygotowanego wspólnie spektaklu.
Półkolonie „Wakacje z bebokami”
i „Tajemnica skarbu sztolni” organizuje Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. Atrakcją nie tylko dla najmłodszych jest przygotowana w Parku
12C plaża. W ramach wakacyjnej akcji
działa tu również plenerowe kino.
MM
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Plaża w Parku 12C i kolejka górska przed Platanem

Warsztaty z przygotowywania wyjątkowych świec w MOK

dziny to śląska biesiada. O dobrą zabawę zadbają między
innymi Mirek Szołtysek, Mirosław Jędrowski, Kasprowicz
Family i kabaret Masztalscy – dodaje.
Wakacyjną ofertę przygotowała także Miejska Biblioteka
Publiczna. Zajęcia prowadzone są
w ośmiu filiach. Odbywają się warsztaty, zajęcia plastyczne i ruchowe, zabawy i quizy. – Obecnie dzieci wolą
wizualne zabawy, więc staramy się
wyjść temu naprzeciw. Oczywiście, nie
może też zabraknąć książek. Uważam,
że tego typu zajęcia dla dzieci są fajną
alternatywą spędzania czasu. Jeśli ktoś
nie wyjeżdża, może nas odwiedzić
i czegoś nowego się nauczyć, a także
po prostu miło spędzić czas – uśmiecha się Ewa Kwiecińska, kierownik filii
nr 4 MBP w Zabrzu.

Milena podczas zajęć w bibliotece

Z A B R Z E

tutaj być i razem coś robić. Warto tu
przyjść, bo nie można się nudzić –
przekonuje 11-letnia Milena.
Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Lato z teatrem”. Ich uczestnicy
mieli okazję poznać tajniki pracy
w teatrze i w mediach. – Przez
dwa tygodnie ciężko pracujemy. Mamy grupę scenograficzno-plastyczną przygotowującą rekwizyty do
spektaklu. Są dwie grupy
aktorskie, które ćwiczą
swoje kwestie, dykcję,
rozwijają się pamięciowo.
Mamy grupę promocyjnodziennikarską, która między innymi wydaje gazetkę
poświęconą temu, co się dzieje
podczas warsztatów. Są również
dwie grupy wokalno-taneczne, które przygotowują oprawę muzyczną
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– Byłam już na warsztatach japońskich, rozwiązywaliśmy też zagadki detektywistyczne. Fajnie jest
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Uczestnicy tegorocznej edycji „Lata z teatrem”

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy
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Fot. MGW

CIEKAWE DZIEJE BUDYNKU W CENTRUM NASZEGO MIASTA

Hotel z bogatą historią
Dwadzieścia lat temu, w lipcu 1999 roku, na łamach „Naszego Zabrza Samorządowego”
ukazał się artykuł „Od hotelu do biurowca, czyli krótka historia »Kochmanna«” napisany
z okazji adaptacji tego budynku na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Dzisiaj, posiadając o hotelu o wiele więcej informacji, powracamy do tego tematu.

Pierwszy „Hotel Kochmann”.

N

Fot. Z kolekcji W. Wysockiego

ajstarsze informacje, do których
udało nam się dotrzeć, wskazują
na jego związki z Samuelem Hoffmannem, który z dniem 1 stycznia 1866 r.
wydzierżawił go Salomonowi Hamburgerowi. S. Hoffmann urodził się
10 lutego 1828 r. w Mikołowie, zmarł
8 września 1893 r. w Bydgoszczy. Do
Zabrza przeprowadził się wraz z żoną
Rosalie z domu Kuschnitzki w drugiej
połowie lat 50. XIX w. Początkowo
pracował jako oberżysta, potem wydzierżawił od hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka teren arendy
wraz z browarem (stały one na terenie
obecnego pl. Teatralnego). 22 stycznia
1858 r. Samuel Hoffmann odkupił je
od hrabiego, po czym wyburzył stare budynki i na ich miejscu postawił
nową gospodę i nowy browar, który
uruchomił w marcu 1859 r.
Kiedy powstała gospoda na rogu
obecnych ulic Wolności i Powstańców
Śląskich, nie wiemy. Na planie Zabrza
z 1867 r. zaznaczono ją jako „Hotel
Hamburger”. Nie wiemy czy w tym
czasie Salomon Hamburger nadal był
jego dzierżawcą, czy też właścicielem.
Urodził się on ok. 1830 r. w Przyszowicach. Do Zabrza przyjechał w 1858 r.
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wraz z żoną Rosalie z domu Stark. Tu
urodziło im się troje dzieci: Wilhelm
(ur. 15.10.1859), Emma (ur. 8.05.1862)
i Clara (ur. 16.04.1866). Z czasem Salomon Hamburger przeprowadził się
do Gliwic, gdzie w 1886 r. był właścicielem hotelu. Dalsze losy jego i jego
rodziny nie są nam znane.

***

Jako kolejnego właściciela tego hotelu źródła wymieniają Adolpha Silberfelda. Jego nazwisko pojawia się po raz
pierwszy w 1871 r. W Zabrzu mieszkał
wraz z żoną Minną z domu Riesenfeld.
Osiadł tu także ich syn Joseph, urodzony 18 maja 1834 r. w Białej koło Prudnika, który zmarł 8 maja 1879 r. w Zabrzu i pochowany został na tutejszym
cmentarzu żydowskim. Na początku
1876 r. Adolph Silberfeld wydzierżawił
hotel Louisowi Labaszynskiemu, a jesienią 1879 r. sprzedał go ostatecznie
Juliusowi Kochmannowi i jakiś czas
później wraz z żoną opuścił Zabrze.
Jacob Kochmann (takie imię zapisano w księdze urodzeń) urodził się
21 czerwca 1854 r. w kolonii Neudorf
(włączonej następnie do Gliwic), w ro-

dzinie oberżysty Moritza Kochmanna i Charlotte z domu Schlesinger.
Jego pierwszą żoną została Dorothea
Manneberg, urodzona 18 maja 1859
w Wodzisławiu Śląskim w rodzinie
garbarza Fabiana Manneberga i Rickel z domu Faerber. Właścicielem hotelu w Zabrzu Julius Kochmann został
w październiku 1879 r. W tym samym
roku założył tu destylarnię alkoholi,
wytwórnię likierów i wytłaczarnię soków owocowych. Z żoną Dorotą doczekał się dwójki dzieci. Córka Ulrike
urodziła się 1 sierpnia 1881 r. w Małym
Zabrzu i w 1904 r. wyszła za mąż za
kupca Alfreda Abrahama z Wrocławia.
Mieszkała na terenie Niemiec jeszcze
w 1939 r. Syn Max urodził się 29 lutego 1884 r. w Małym Zabrzu, w 1913 r.
ożenił się z Adele Eilenberg urodzoną
20 czerwca 1887 r. w Strzelnie. Jej rodzicami byli kupiec Leopold Eilenberg
i Adela z domu Jacobsohn. Jedynym
dzieckiem Maksa i Adele Kochmannów była Ilse Dorothea urodzona 16
sierpnia 1914 r. w Zabrzu. Max zmarł
16 listopada 1932 r. w Zabrzu, pochowany został na tutejszym cmentarzu.
Adele Kochmann mieszkała w Zabrzu
jeszcze w 1938 r., dalsze losy jej i córki
nie są nam znane.
Krótko po urodzeniu Maksa, 8
marca 1884 r., Dorothea Kochmann
zmarła i pochowana została na tutejszym cmentarzu, gdzie do dzisiaj zachowała się jej macewa. Niecały rok
później, w czerwcu 1885 r., Julius Kochmann ożenił się po raz drugi. Jego
wybranką została Rosalie Köppler urodzona 20 marca (14 kwietnia) 1860 r.
w Żyglinie (obecnie część Miasteczka Śląskiego) w rodzinie właściciela
gospody Loebela Köpplera i Pauline
z domu Heymann. Z drugą żoną J. Kochmann doczekał się jeszcze pięciorga
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dzieci urodzonych w Małym Zabrzu.
Pierwsze z nich, syn Erich Alexander
urodził się 7 listopada 1866 r. W czasie
pierwszej wojny światowej powołany
został do armii niemieckiej, w 1915 r.
odznaczony został Krzyżem Żelaznym
II klasy. W 1921 r. ożenił się z Käte
Glaser, córką właściciela hotelu Hugo
Glasera i Elfriede z domu Cwiklitzer,
urodzoną 16 września 1899 r. w Małym
Zabrzu. Krótko po ślubie Erich i Käte
zamieszkali w Berlinie, gdzie urodziły
im się dwie córki: Erika (ur. 15.12.1922,
zm. 16.01.2004 r. w Izraelu) i Gerda (ur.
17.04.1926, zm. 27.09.2005 w Jerozoli-

Druga z córek, Charlotte, urodziła się 28
sierpnia 1897 r., zmarła dzień później
29 sierpnia.

***

Hotel „Kochmann” był na przełomie XIX i XX wieku bardzo ważnym
obiektem w ówczesnym Zabrzu. W latach 1884–1905 w jego sali balowej
odbywały się powiatowe obchody urodzin kolejnych cesarzy niemieckich,
przed hotelem wyznaczono postój
dorożek, a po otwarciu linii tramwajowej – jej przystanek. Z czasem bu-

Drugi „Hotel Kochmann” wraz z fragmentem kamienicy na rogu ówczesnych Kronprinzen
i Hüttenstraße. Fot. Muzeum Miejskiego w Zabrzu

mie). Po powrocie do Zabrza Erich prowadził rodzinną wytwórnię likierów.
W 1939 r. wyemigrował wraz z rodziną
do Palestyny. Käte Kochmann zmarła 19 czerwca 1949 r. w Beit Yitzak, jej
mąż zmarł tamże 18 kwietnia 1986 r.
Drugi z synów Juliusa i Rosalie, Friedrich, urodził się 4 października 1888 r.
Pod koniec 1918 r. ożenił się z Johanną
Alice Mayer urodzoną 29 czerwca 1891 r.
w Wiedniu, córką miejskiego budowniczego Karla Mayera i Betty
z domu Krotoschiner. Po ślubie Friedrich opuścił Zabrze, zmarł w 1959 r.
Trzeci z synów, Walter, urodził się 28
marca 1891 r., zmarł 29 października 1893 r. w Małym Zabrzu. Po jego
śmierci Julius i Rosalie doczekali się
jeszcze dwóch córek. Pierwsza z nich,
Paula, urodziła się 8 lutego 1894 r.,
w 1919 r. wyszła za mąż za adwokata Nathana Bruno Otto Nathansohna
z Charlottenburga. Oboje w 1939 r.
opuścili Niemcy, Paula zmarła w 1967 r.
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dynek stał się zbyt ciasny, a hotel mało
nowoczesny. W 1905 r. wyburzono go
i przystąpiono do budowy nowego.
Hotel gotowy był w sierpniu 1907 r. Na
parterze z lewej strony znajdowało się
pomieszczenie sklepowe, przechowalnia bagażu, gabinet oraz toalety. Z prawej strony umieszczono restaurację.
Na pierwszym piętrze z lewej strony
mieściła się kuchnia, sala bufetowa,
pokój śniadaniowy i toalety, dalej pokój związkowy, pokój dla kobiet i drugi
pokój związkowy, niewielka biblioteka,
pokój do gier (zabaw), lodżia. Na drugim piętrze znajdowało się 12 pokoi
hotelowych – jedno- i dwuosobowych,
a na trzecim piętrze dziewięć pokoi
oraz mieszkanie służbowe składające
się z pokoju dziennego, sypialni, pokoju dziecięcego i przedpokoju. Na
obu piętrach z pokojami hotelowymi
znajdowały się toalety, łazienka i umywalnia. Pokoje wyposażone były w jedno lub dwa łóżka, szafkę nocną, szafę,

stół, krzesło lub dwa, sofę i umywalkę.
Na poddaszu mieściło się jeszcze kilka
innych pomieszczeń. Po lewej stronie
hotelu Julius Kochmann postawił kamienicę, na parterze której znajdowała
się jego wytwórnia likierów.
Hotel uroczyście otwarto 11 sierpnia
1907 r. W przygotowanym z tej okazji
menu znalazła się zupa żółwiowa, comber sarni w sosie bernaise podawany
z francuskimi jarzynami, homar helgolandzki gotowany w świeżym maśle,
młode tuczone gęsi, sałaty, owoce, lodowa bomba „Hohenzollern” (nazwa na
cześć dynastii panującej w Niemczech),
półmisek serów, desery. Do obiadu proponowano wyborne wina, a dla piwoszy
przygotowano: pilzneńskiego „Pilsnera
Urquell”, monachijskiego „Pschorra”
i piwo z tyskiego Browaru Książęcego.
O 19 odbył się koncert solistów orkiestry
huty „Donnersmarck”.
W listopadzie 1907 r. pomieszczenie sklepowe wynajął Max Leschziner
i otworzył w nim sklep obuwniczy
działający do połowy lat 30. XX wieku
pod nazwą „Schuh-Centrale”. W marcu
1909 r. J. Kochmann powierzył prowadzenie hotelu Moritzowi Witkowskiemu. Urodził się on 27 stycznia 1868 r.
w Szubinie w obecnym powiecie nakielskim. Jego żoną była Dorothea
Cohn urodzona 25 listopada 1882 r. we
Wrześni. Witkowscy mieli jedną córkę
Lotte. Przed przyjazdem do Zabrza M.
Witkowski był dyrektorem kilku hoteli w Berlinie. W Zabrzu pozostał aż do
śmierci, zmarł 24 maja 1925 r., jego
macewa zachowała się na zabrzańskim cmentarzu do dzisiaj. Dorothea
Witkowski przeprowadziła się do Berlina, skąd we wrześniu 1943 r. została
deportowana do obozu Auschwitz,
w którym została zamordowana.
W 1926 r. hotel zmienił nazwę na
„Monopol”. Na początku lat 30. XX w. restaurację przebudowano na kawiarnię.
Pod nazwą „Central-Café” otwarto ją 5 listopada 1932 r. Zanim do tego doszło, 22
grudnia 1931 r. w Berlinie zmarła Rosalie
Kochmann. Trzy dni później, 25 grudnia
pochowano ją na zabrzańskim cmentarzu żydowskim. Julius Kochmann przeżył ją o osiem lat. Zmarł w Zabrzu 29
sierpnia 1939 r. pochowany został obok
drugiej żony. Ich macewa zachowała się
do dzisiaj, podobnie jak leżąca obok macewa ich syna Maksa.
Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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JUŻ 5 SIERPNIA NAJLEPSI KOLARZE ŚWIATA BĘDĄ SIĘ ŚCIGAĆ NA ULICACH NASZEGO MIASTA

Czekają nas wielkie emocje!
Miłośnicy kolarstwa odliczają już dni do 5 sierpnia. Tego dnia w Zabrzu pojawią się uczestnicy
tegorocznej edycji wyścigu Tour de Pologne. Najlepsi kolarze świata czterokrotnie pokonają wyznaczoną na ulicach Zabrza pętlę o długości 6,2 km. Finisz rozegrany zostanie przy Arenie Zabrze.

W

trzecim dniu rywalizacji kolarze będę mieli do pokonania 157 km. Wystartują ze Stadionu
Śląskiego w Chorzowie. Lotna oraz
górska premia zlokalizowane będą
w Rybniku. Po wjeździe do Zabrza
kolarze trzykrotnie pokonają pętlę
o długości 6,2 km. Zmagania zawodników będzie można śledzić m.in.
wzdłuż ulic de Gaulle’a i Roosevelta.
Największe emocje czekają nas
ski
dłow
przy Arenie Zabrze, gdzie
z Jo
as
m
o
t. T
zlokalizowana będzie
Fo
meta etapu.
– Trzeci dzień
rywalizacji
to
płaski etap i dynamiczna walka na trasie.
Po wjeździe do
Zabrza
cztery
szybkie rundy po
sześć kilometrów
i sprinterski finisz
– podkreślają organizatorzy wyścigu.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej prestiżowych
międzynarodowych imprez sportowych w Polsce. Od 2011 r. zaliczany
jest do UCI World Tour, czyli cyklu
najważniejszych zawodów świata
w kolarstwie szosowym. Co roku zawodników ogląda na trasie około 3,5
miliona kibiców, a transmisja telewizyjna dociera do ponad stu krajów na
całym świecie.
– 76. Tour de Pologne zapowiada
się bardzo ciekawie, a trasa jest szybka i dynamiczna. Kolarze ponownie
będą się ścigać na południu Polski,
bo te tereny sprawdziły się podczas
poprzedniego wyścigu – podkreśla
Czesław Lang, dyrektor generalny
Tour de Pologne. – Mamy wiele ciekawych miejsc, etapy płaskie, pagórkowate i górskie. Na jednym z etapów
będzie premia rozgrywana na bieżni
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Na trasie zobaczymy zawodowców i młodych adeptów kolarstwa

Fot. T. Jodłowski

Z myślą o najmłodszych miłośnikach kolarstwa w tym roku odbędzie
się kolejna edycja Kinder+Sport Mini
Tour de Pologne. To największe w Polsce wydarzenie kolarskie dla dzieci
i młodzieży. Mogą w nim uczestniczyć
dziewczynki i chłopcy w wieku od 7
do 14 lat. Na imprezę składają się rowerowa parada dla najmłodszych oraz
wyścigi dla nastolatków. W Zabrzu
mali kolarze będą mieli do pokonania
tę samą rundę, na której kilka godzin
później rywalizować będą zawodowcy.

GOR

Stadionu
Śląskiego
w Chorzowie,
czym
nawiązujemy
do
przeszłości
i czasów Królaka,
Szurkowskiego czy Szozdy,
kiedy tysiące ludzi na trybunach obserwowało rywalizację kolarzy – dodaje. Na kibiców, podobnie jak w poprzednich latach, czekać będzie masa
dodatkowych atrakcji przygotowanych na promenadzie Areny Zabrze.

TĘDY POJADĄ KOLARZE
Kolarze wjadą do Zabrza ul. Legnicką w Makoszowach. Następnie
dojadą ul. Makoszowską i ul. Winklera do ronda Sybiraków. W naszym mieście uczestnicy wyścigu czterokrotnie pokonają rundę
o długości 6,2 km. Peleton od ronda Sybiraków pojedzie ulicą de
Gaulle’a, skręci w lewo w Roosevelta, na niewielkim rondzie w ciągu ulicy Roosevelta pojedzie w lewo, w kierunku Drogowej Trasy
Średnicowej, którą dojedzie z powrotem do ronda Sybiraków, by
ponownie zjechać w dół. Zdaniem organizatorów, końcówka będzie
bardzo spektakularna, a ponad kilometr prostej do mety zapewni
piękny sportowy spektakl.
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W SIERPNIU RUSZA NOWY SEZON ROZGRYWEK PGNIG SUPERLIGI

Szczypiorniści szlifują formę
Pod wodzą nowego trenera zabrzańscy szczypiorniści rozpoczęli w lipcu przygotowania do
kolejnego sezonu rozgrywek PGNiG Superligi. Pierwszy mecz o punkty Trójkolorowi rozegrają 31 sierpnia. W swojej hali podejmować będą SPR PWSZ Tarnów.
– Do tej pory miałem przyjemność prowadzić Wybrzeże Gdańsk.
To również zespół z superligi, ale, nie
ukrywajmy, nie o takim potencjale,
jakim dysponuje Górnik. W Zabrzu
będziemy grali o zupełnie inne cele
i to dla mnie bez wątpienia jest wyzwanie – mówi Marcin Lijewski, który
na ławce trenerskiej zastąpił prowadzącego zabrzan przez dwa ostatnie
sezony Rastislava Trtika.
Przygotowania do nowego sezonu
zabrzańscy szczypiorniści rozpoczęli 17 lipca. – Pierwsze dni treningów
to wprowadzenie do ciężkiej pracy.
Wcześniej zawodnicy dostali indywidualne rozpiski ćwiczeń, żeby przygotować się do obciążeń treningów,
a które mieli wykonać w przerwie
międzysezonowej. Początek to ciężka
praca nad kondycją i formą. Później
rozpoczniemy sparingi. Wpierw z zespołem z Tarnowa, a przygotowania
zakończymy turniejem w Zabrzu –
zapowiada Marcin Lijewski.
Zmiany dokonują się również
w szatni Trójkolorowych. Do drużyny
dołączył m.in. środkowy rozgrywający Krzysztof Łyżwa, który wcześniej
reprezentował barwy Azotów-Puławy. Ten transfer uważany jest za jedną z największych ligowych ciekawostek ostatnich tygodni. – Myślę, że za
długo już byłem w Puławach. Spę-

Do Trójkolorowych dołączył m.in. Adrian Kondratiuk

dziłem tam osiem lat, z czego sporo
czasu zmarnowałem na rehabilitację.
Nie wszyscy trenerzy chcieli dać mi
szansę, więc trzeba było szukać czegoś nowego – mówi Krzysztof Łyżwa.
– Z propozycją odezwał się prezes
Kmiecik. Odbyliśmy jedną rozmowę,
w której się porozumieliśmy i przeszedłem do Zabrza. Jestem szczęśliwy, że znalazłem się w tym zespole.
Mam nowe wyzwania i nowe cele.
Mam nadzieję, że już w tym roku sięgniemy po medale. Zabrze ostatnie
dwa sezony zagrało naprawdę dobre,
ale pech i kontuzje wyeliminowały je
z walki o czwórkę. Ten medal mógł

Fot. handballzabrze.pl

być wcześniej, gdyby nie te pechowe okoliczności. Mam nadzieję, że
w tym roku Górnik zdobędzie minimum brąz – dodaje.
Przedsezonowe
przygotowania
w trójkolorowych barwach rozpoczął
również Adrian Kondratiuk, który
ostatnie sezony spędził w Wybrzeżu
Gdańsk. – Z sezonu na sezon Górnik
pokazywał potencjał, który pozwala
faktycznie walczyć o coraz wyższe
lokaty w Superlidze. Dlatego mam
nadzieję, że będę istotnym ogniwem
w walce o medale i w rozgrywkach
europejskich – podkreśla Adrian
Kondratiuk. 
WG

NOWY SZKOLENIOWIEC

Fot. handballzabrze.pl

Marcin Lijewski karierę seniorską rozpoczął w 1996 r. w Wybrzeżu
Gdańsk, skąd po pięciu latach trafił do Płocka. W międzyczasie zdobył trzy tytuły mistrza Polski. Dobre występy w zespole
z Mazowsza otwarły przed nim karierę w Bundeslidze. Tam grał
w SG Flensburgu-Handewicie i HSV Hamburg. Zdobył trzykrotnie
mistrzostwo Niemiec, Puchar DHB oraz Superpuchar Niemiec. Aż
251 razy wystąpił w kadrze narodowej, strzelając 711 bramek. Był
kapitanem reprezentacji, wicemistrzem świata w 2007 r. oraz
brązowym medalistą mistrzostw świata w 2009 r. Karierę trenerską rozpoczął w 2014 r.
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TŁUMY PRZYCIĄGNĘŁA PRZEDSEZONOWA PREZENTACJA PIŁKARZY I SZTABU GÓRNIKA ZABRZE

Trójkolorowi ruszyli
do walki o punkty
Takich tłumów na przedsezonowej prezentacji drużyny nie pamiętają chyba najstarsi
kibice. Piłkarze i trenerzy spotkali się z fanami podczas zorganizowanej przed Centrum
Handlowym Platan drugiej odsłony Zabrze Summer Festivalu.

Przedsezonowa prezentacja Górnika Zabrze przyciągnęła kilka tysięcy osób

P

od wrażeniem liczby kibiców byli
piłkarze, dla których nie była to
pierwsza prezentacja. – Dziękuję za
to, że jest was dzisiaj tak wielu, ale
przede wszystkim za to, że jesteście
zarówno wtedy, jak idzie nam dobrze,
jak i w gorszych momentach. Wierzę,
że tak będzie i w tym sezonie – mówił
do fanów Górnika Igor Angulo, król
strzelców poprzedniego sezonu.
– Słyszałem wcześniej, że kibice w Zabrzu kochają piłkę, ale atmosfera dziś jest niesamowita. Nie
mogę doczekać się pierwszego meczu – podkreślał Eryk Janża, 26-letni
obrońca ze Słowenii, który podpisał
z Górnikiem dwuletni kontrakt.
Podczas prezentacji szczególnie gorąco przywitany został trener
Marcin Brosz, który podsumował
okres przygotowawczy i zaprosił na
28

Fot. P. Pyrlik

najbliższy mecz w Zabrzu. Impreza
była okazją do wręczenia piłkarzom
nowych koszulek, nawiązujących do

historycznego
sukcesu,
jakim był awans

Autografy piłkarzy trafiały zarówno na koszulki, jak i do pamiątkowych albumów
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Dariusz Czernik z zarządu Górnika i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik prezentują nową koszulkę

Fot

. UM

Za
br
ze

Górnika do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Właśnie to hasło
towarzyszyć ma drużynie w rozpoczętym właśnie sezonie. – W dniu
50. rocznicy lądowania człowieka
na Księżycu rozpoczynamy świętowanie rocznicy innego kosmicznego
sukcesu, jakim był awans Górnika
do finału europejskich rozgrywek –
zwracał uwagę spiker Górnika Bartłomiej Perek.
Na koszulkach wyeksponowane
jest logo Polskiej Grupy Górniczej
S.A., która została nowym Part-

nerem Strategicznym Klubu. – Gorąco dziękujemy i bardzo cieszymy się
z pogłębiania współpracy – mówił
Dariusz Czernik, członek zarządu
Górnika, który wraz ze Stanisławem
Oślizłą wręczał koszulki piłkarzom.
Po zakończeniu części oficjalnej piłkarze oraz trenerzy jeszcze długo rozdawali autografy
i pozowali do zdjęć. – Trójkolorowi pięknie się zaprezentowali. Drużyna jest
w pełnej gotowości do nowego sezonu ekstraklasy.

Piłkarzom towarzyszyli członkowie Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze
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Fot. P. Pyrlik

Trener Marcin Brosz

Fot. P. Pyrlik

Wszyscy mocno trzymamy kciuki
za naszych piłkarzy! – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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lik

Fot. P. Pyrlik
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Poziomo: 1 – tango lub walc, 7 – małżonka Ozy-

1

rysa, 8 – miasto u stóp Wezuwiusza, 9 – wykonuje
pomiary gruntu, 10 – szkliwo pokrywające garnek,
11 – kopytko świni, 12 – śpiewają je żeglarze, 15 – „na
garnuszku” ZUS-u, 18 – odkrztuszana podczas kaszlu, 21 – kwiatowa grządka, 24 – bunkier, 25 – wzwyż,
o tyczce, a bywa też w bok, 26 – dekoracyjna lampa
w ogrodzie.
Pionowo: 1 – funkcja trygonometryczna, 2 –
słynny wodospad, 3 – kanadyjskie miasto zimowej
olimpiady w 1988 roku, 4 – 1000 gramów, 5 – na czele
zakładu, 6 – barwi lakmus na niebiesko, 13 – przedpłata, 14 – kaowiec w „Rejsie”, 16 – okres w dziejach,
17 – „mydelniczka” z NRD, 19 – święci ich nie lepią,
20 – imię odtwórcy roli Terminatora, 22 – wielkie
drzwi, wrota, 23 – dwanaście sztuk.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł przeboju
zespołu Perfekt, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

2

1. wiano,
2. karciana wziątka,
3. ogłaszany w razie
niebezpieczeństwa,
4. sylwestrowy trunek,
5. niejeden w klaserze,
6. ze szczeblami,
7. kalosze,
8. probierz trzeźwości.

1
2
3
4
5

3

FOTOKONKURS

6
7

Rozwiązaniem jest
słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

4

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
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1. Tacy sami
2. Rumianek
3. Kościół Niepokalanego Serca
NMP

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach.
Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł operetki Johanna Straussa.
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4. Sprzedana narzeczona
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