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Europa Nostra
dla Sztolni Królowa Luiza!
Kompleks turystyczny Sztolnia Królowa Luiza
uhonorowany został w Paryżu nagrodą Europa Nostra.
To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w obszarze
dziedzictwa kulturowego, jakie można otrzymać
na Starym Kontynencie.
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ZABRZAŃSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY WŚRÓD NAJPIĘKNIEJSZYCH OBIEKTÓW

Europejskie Grand Prix
dla Sztolni Królowa Luiza
W Paryżu odbyła się oficjalna ceremonia wręczenia nagród Europa Nostra 2019. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia w obszarze dziedzictwa kulturowego w Europie. Wśród zwycięzców, w kategorii
konserwacja, znalazła się Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu.

Nagrodę dla Sztolni Królowa Luiza odebrała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

– Sztolnia Królowa Luiza jako jedyny obiekt w Polsce, i jeden z siedmiu na
Starym Kontynencie, otrzymała europejską nagrodę dziedzictwa kulturowego
Grand Prix Europa Nostra 2019. To prestiżowe wyróżnienie przyznaje Komisja
Europejska. Dziękuję wszystkim, którzy
dołożyli swoją cegiełkę do tego ważnego dla miasta i uznanego przez Europę
projektu – podkreśla prezydent Zabrza

Tegoroczni laureaci nagród Europa Nostra

N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. Felix Q Media/Europa Nostra

Małgorzata Mańka-Szulik, która odebrała nagrodę podczas gali zorganizowanej
29 października w niedawno odrestaurowanym paryskim Théâtre du Châtelet.
– Uhonorowanie zwycięzców na scenie pięknie odrestaurowanego Théâtre
du Châtelet w sercu Paryża to niezwykła
przyjemność – podkreśla Plácido Domingo, wybitny tenor i prezydent organizacji
Europa Nostra. – Godna uwagi praca

i niestrudzone zaangażowanie każdego
z laureatów stanowi przykład i inspirację
dla nas wszystkich, którzy cenimy i dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe. Jak
zostało dowiedzione przez poprzednich
zwycięzców, ta nagroda jest efektywnym
szczeblem na drodze do kontynuacji oraz
przyszłego sukcesu ich przedsięwzięć.
Promuje też ich osiągnięcia, w konsekwencji inspirując kolejnych orędowników dziedzictwa na całym kontynencie.
W Europa Nostra wspomagamy ich całym sercem, aby jak najlepiej wykorzystali
przyznaną im nagrodę – dodaje.
Zabrzańska Sztolnia Królowa Luiza
to największy kompleks turystyczny i kulturalny związany z górnictwem węgla
kamiennego w Polsce i absolutny unikat
w skali całej Europy. Najcenniejszymi elementami kompleksu są podziemne wyrobiska o łącznej długości przekraczającej
pięć kilometrów. Jedną z największych
atrakcji jest licząca dwa kilometry długości
trasa wodna. W ponad połowie pokonuje
się ją na pokładzie łodzi, płynąc 40 metrów
pod centrum Zabrza. To najdłuższy w Polsce podziemny spływ łodziami. 
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SZTOLNIA W GRONIE EUROPEJSKICH PEREŁ
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Projekt, jakiego
wcześniej nie było
Ponad tysiąc osób uczestniczyło w tegorocznej ceremonii wręczenia nagród Europa Nostra. Wśród nich nie zabrakło wysokiego szczebla przedstawicieli instytucji Unii
Europejskiej, państw członkowskich, a także wiodących
organizacji dziedzictwa kulturowego z całej Europy.

Plácido Domingo – wybitny tenor i prezydent stowarzyszenia Europa Nostra

– Gorąco gratuluję tegorocznym
zwycięzcom ich sukcesu oraz zasłużonego uznania. Przybywają z różnych
części Europy, bogaci w różnorakie
osiągnięcia. Od przełomowych badań
naukowych i umiejętnej restauracji,
do wysokiej jakości edukacji i szkolenia. Każdy zwycięzca jest wyjątkowy.
Jednocześnie, wszyscy oni mają coś
wspólnego. Piszą odnoszące sukcesy historie dziedzictwa kulturowego.
Chciałbym szczerze podziękować
każdemu ze zwycięzców za ich wartościowy wkład oraz zaangażowanie
w zachowanie, ochronę oraz umacnianie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego dla obecnych
i przyszłych pokoleń. Swoją pracą

Fot. Felix Q Media/Europa Nostra

pomagają nam zapewnić trwały efekt
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 – mówił podczas gali
Tibor Navracsics, komisarz Unii Europejskiej do spraw edukacji, kultury,
młodzieży i sportu.
Nagrody Europa Nostra zostały
ustanowione przez Komisję Europejską w 2002 r. Od tamtego czasu są
przyznawane przez sieć Europa Nostra. Celem nagród jest wyróżnianie
i promowanie najlepszych praktyk
związanych z ochroną dziedzictwa
kulturowego, badaniami, zarządzaniem, wolontariatem, edukacją i komunikacją. Nagrody są finansowane
przez program Kreatywna Europa
realizowany przez Unię Europejską.
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Trasa turystyczna „Podziemna podróż w czasie”

Wśród tegorocznych zwycięzców,
w kategorii konserwacja, znalazł się
jeden wyjątkowy obiekt z Polski –
Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Co
więcej, Sztolnia jest w tym roku jedynym obiektem z obszaru dziedzictwa
przemysłowego w Europie i jednym
z trzech w Polsce, które dostąpiły tego
zaszczytu w całej historii nagród. Tym
samym Sztolnia znalazła się w gronie tak znanych miejsc, jak Trafalgar
Square, Royal Albert Hall z Londynu,
Narodowe Obserwatorium w Atenach
czy też kompleks pałacowy w hiszpańskiej Alhambrze.
– W skali ogólnopolskiej jesteśmy
stawiani jako przykład rewitalizacji

Fot. MGW.

przestrzeni miejskiej i wykorzystywania obiektów poprzemysłowych
dla turystyki – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Prawdziwe skarby Zabrza kryją się na
niższym poziomie. Żeby je zobaczyć,
trzeba zejść pod ziemię i odkryć miasto pod miastem. Jest to potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek
przynosi efekty. Zabrzańskie obiekty
dziedzictwa poprzemysłowego są
znane i cenione przez turystów oraz
ekspertów – dodaje.
Rewitalizacja i udostępnienie
zwiedzającym kompleksu Sztolni
Królowa Luiza to efekt prowadzonych z rozmachem robót górniczych,

Paryska gala odbyła się w niedawno odrestaurowanym Théâtre du Châtelet
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Podziemny spływ łodziami to największa atrakcja kompleksu

Fot. MGW.

budowlanych oraz konserwatorskich
rozpoczętych w 2009 r. Przedsięwzięcie okazało się jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanęły Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu, Zabrze i województwo
śląskie. Nigdzie indziej nie udało
się zrewitalizować, zakonserwować
i zaadaptować dla odwiedzających
tak wyjątkowych przestrzeni, przebiegających pod centrum niemal
180-tysięcznego miasta. Projekt został sfinansowany m.in. ze środków
Unii Europejskiej oraz krajowych.
Jego łączna wartość wyniosła niemal
40 mln euro.
GOR
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ZA NAMI 9. EDYCJA EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Eksperci z Zabrza
dzielili się doświadczeniem
Prawie osiem tysięcy uczestników przyciągnął 9. Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Jednym z głównych partnerów wydarzenia organizowanego przez
Regionalną Izbę Gospodarczą było Zabrze. Eksperci z naszego miasta uczestniczyli
między innymi w panelu dyskusyjnym dotyczącym rozwoju start-upów medycznych
oraz wskazywali powody, dla których warto inwestować w sport.
Uczestnicy kongresu poruszali również
ważne tematy związane z ekologią, takie
jak ograniczanie niskiej emisji czy efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
Istotnym elementem dyskusji był także
sport. – Jeszcze nie tak dawno to zakłady
pracy opiekowały się klubami czy obiektami infrastrukturalnymi. Dziś jest to na barkach samorządów. Ale jak widać, w Zabrzu
doskonale sobie z tym radzimy – mówi
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

KONGRES W LICZBACH:
Jeden z paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli Zabrza

K

atowicki kongres to najważniejsze
w Europie spotkanie przedstawicieli
firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju
i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami, dyskutują politycy oraz eksperci ze świata nauki, polityki i gospodarki.
– W tym roku mamy znacząco
większą liczbę gości, zarejestrowanych

Nasze miasto przygotowało swoje stoisko
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Fot. TVZ.

8000

Fot. UM Zabrze

uczestników i delegacji międzynarodowych. To są rekordowe liczby, co pokazuje, że Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw stał się wydarzeniem ważnym nie tylko na gospodarczej mapie Śląska, ale również na arenie
międzynarodowej. Jesteśmy z tego faktu
niezwykle dumni – mówi Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
W programie pierwszego dnia kongresu znalazł się m.in. się panel „MedTech – start-upy i biznes w Zabrzańskiej
Dolinie Medycznej”. – Dyskusja z udziałem ekspertów była dobrą okazją do promocji. Stanowiła także element realizacji
strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu
start-upów z obszarów medycyny i jej
pokrewnych. Zlokalizowane w naszym
mieście zaplecze sektora medycznego
jest bardzo dobrą bazą do rozwoju projektów technologicznych, badań rozwojowych i klinicznych – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

uczestników

100

paneli dyskusyjnych

12

obszarów tematycznych
– Warto inwestować w sport. To doskonała forma promocji, budowania wizerunku miast, regionów. W dobie, gdy
ciągle gdzieś pędzimy, sport daje nam
również pozytywne emocje – zwraca
uwagę Czesław Lang, organizator wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, którego
trasa od trzech lat prowadzi przez Zabrze.
Podczas kongresu poznaliśmy także zwycięzców programu Samorząd
Wspiera MŚP. To miejscowości na mapie Polski, w których panuje dobry klimat dla biznesu. Do Zabrza trafiło honorowe wyróżnienie. 
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W WARSZAWIE ODSŁONIĘTO POMNIK PRZYWÓDCY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Wojciech Korfanty
uhonorowany w stolicy
Pomnik Wojciecha Korfantego, wybitnego polityka i przywódcy III powstania śląskiego, odsłonięty został w październiku w Warszawie. Uroczystość wpisała się w obchody
setnej rocznicy powstańczych zrywów Górnoślązaków. Obok prezydenta i premiera RP
uczestniczyli w niej przedstawiciele zabrzańskiego samorządu.

Pomnik odsłonili Feliks Korfanty, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezydent RP Andrzej Duda

Pomnik Wojciecha Korfantego
stanął u zbiegu al. Ujazdowskich i ul.
Agrykola. – Dzięki naszym wspólnym
staraniom w stolicy naszego kraju
odsłonięty został pomnik wybitnego
polskiego polityka, przywódcy III powstania śląskiego. Wojciech Korfanty
był wielkim człowiekiem, zasłużonym
dla Śląska, jednym z ojców polskiej
niepodległości – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Uroczystego odsłonięcia pomnika
dokonali prezydent RP Andrzej Duda,
prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
oraz Feliks Korfanty, wnuk uhonorowanego polityka. – To bardzo wzruszająca
chwila dla całej rodziny, ale i niepodległej Polski. Cieszę się, że Wojciech Korfanty dołączył w ten sposób do innych
polityków, którzy walczyli o Polskę –
mówił Feliks Korfanty.
– To moment, w którym w stolicy
wolnego, suwerennego, niepodległego polskiego państwa, w stolicy Rze-
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Fot. Tomasz Żak/UMWS

czypospolitej, w Warszawie, odsłaniamy pomnik jednego z ojców naszej
niepodległości, odzyskanej w 1918
roku, ale tak naprawdę ukształtowanej tym ostatnim czynem zbrojnym,
jakim było III powstanie śląskie – mówił podczas uroczystości prezydent
Andrzej Duda.

– Fakt, że dziś Wojciech Korfanty
jako jeden z założycieli II Rzeczypospolitej otrzymuje w Warszawie swój
pomnik, jest znakiem czasu i więcej,
wyrazem dziejowej sprawiedliwości –
zwracał uwagę abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.
Marszałek województwa śląskiego
Jakub Chełstowski zaznaczał, że odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego
pięknie wpisuje się w 100-lecie powstań
śląskich. – Ten patriota i jeden z ojców
niepodległości zasługuje na szczególną
pamięć. W końcu po latach zabiegów
różnych środowisk politycznych i społecznych ze Śląska powstał wyjątkowy
pomnik. W stulecie powstań śląskich jest
to historyczny sygnał i znak, że historia
zatoczyła koło, a Warszawa przypomniała sobie o naszym wspaniałym bohaterze
– mówi marszałek Jakub Chełstowski.
Wojciech Korfanty dołączył do alei
Ojców Niepodległości, obok m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Wincentego Witosa.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik z przedstawicielami Związku Górnośląskiego

GOR

Fot. UM Zabrze
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KOLEJNA PRZEŁOMOWA OPERACJA W ŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB SERCA

Pierwszy taki przeszczep w Polsce!
Jeszcze kilka lat temu cierpiący na ciężką postać mukowiscydozy Rafał byłby skazany na śmierć. Teraz,
dzięki wspólnemu wysiłkowi lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Szpitala
Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, ma szansę na normalne życie. To możliwe dzięki
wykonanemu po raz pierwszy w Polsce jednoczesnemu przeszczepowi obu płuc i wątroby.
wypłynięciu na powierzchnię po długim przebywaniu pod wodą – dodaje.

Prof. Piotr Przybyłowski

Rafał Kowalczuk z rodzicami i prof. Marianem Zembalą

R

afał Kowalczuk ma 21 lat. Od urodzenia choruje na mukowiscydozę. Choroba doprowadziła u niego do
nieodwracalnego uszkodzenia płuc
oraz ciężkich zaburzeń metabolicznych. Kiedy trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca, ważył zaledwie
40 kg. Wysiłkiem było dla niego nawet
siedzenie. Nie mógł normalnie jeść,
musiał mu być podawany tlen.
Wszystko zmieniło się we wrześniu.
Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu oraz Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach wykonali wówczas u pacjenta
jednoczesny przeszczep obu płuc i wątroby. To pierwsza taka transplantacja
w Polsce. Na świecie przeprowadzono
ich zaledwie około 80.
– Ostatnie miesiące przed przeszczepem to była prawdziwa tragedia.
Praktycznie tylko siedziałem lub leżałem pod tlenem. Teraz ciężko opisać słowami różnicę. To jak niebo
a ziemia – uśmiecha się Rafał. – Teraz
jestem w stanie sam chodzić. Nie potrzebuję tlenu. Muszę tylko nadrobić
kondycję i myślę, że będzie tylko lepiej – dodaje.
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Fot. I. Cieślicki

Wykonany w Śląskim Centrum
Chorób Serca podwójny przeszczep
trwał 14 godzin. – Transplantacja
tylko jednego z uszkodzonych narządów nic by nie dała, ponieważ
pacjent po operacji albo nie mógłby
oddychać, albo nie byłby w stanie
wyrównać swojego stanu metabolicznego ze względu na chorą wątrobę – tłumaczy Maciej Urlik ze Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Prof. Robert Król

Fot. I. Cieślicki

Prof. Piotr Przybyłowski, prezes
Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, nie ma wątpliwości, że operacja stanowi milowy krok w rozwoju
zabrzańskiej i polskiej transplantologii. – Istnieje wiele schorzeń, których
przyczyna tkwi w jednym narządzie,
a objawy manifestują się w innych
miejscach naszego ustroju. W takich przypadkach ratunek stanowią
przeszczepy wielonarządowe – mówi
prof. Piotr Przybyłowski.
– Cieszę się z tego sukcesu podwójnie, ponieważ oznacza on, że są
lepsi ode mnie. Dziedzictwo profesora Religi, które ja przejąłem, rozwijają
teraz moi wychowankowie – podsumowuje prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Rafał planuje teraz studia. Chce zostać dietetykiem. A na razie nie może się
doczekać, by po wyjściu ze szpitala zjeść
prawdziwy domowy obiad. 
GOR

Fot. I. Cieślicki

– Operacja wymagała bardzo dobrego skoordynowania i współpracy
obu zespołów – zwraca uwagę prof.
Robert Król ze Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach. – Efekt dla pacjenta można
porównać do uczucia, jakie ma się po

Specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca
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STUDIA W NASZYM MIEŚCIE PRZYCIĄGAJĄ CORAZ WIĘCEJ ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW

Obcokrajowcy chcą się uczyć w Zabrzu
Hiszpania, Niemcy czy Indie to przykładowe kraje, z których pochodzą studenci rozpoczynający naukę na zabrzańskich wydziałach Politechniki Śląskiej. Dyplomy lekarskie
odebrali kolejni zagraniczni absolwenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zabrzańska oferta studiów staje się
coraz bogatsza i doceniają to nie tylko nasi maturzyści.

Johanna Tondera z Niemiec

Fot. I. Cieślicki

– Wybrałam studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Jest prowadzony po angielsku, więc mogę poprawić
znajomość języka. Poza tym mam w Zabrzu rodzinę – uśmiecha się Johanna Tondera z Bochum w Niemczech.

Nerea Prieto z Hiszpanii

Fot. I. Cieślicki

– Bardzo podoba mi się w Zabrzu.
Ludzie są tu przyjaźni i chętni do pomocy. Plusem jest również to, że nie
jest to bardzo duże miasto – zwraca
uwagę Nerea Prieto z Hiszpanii.
Aż z Indii przyjechał do Zabrza
Maulik Panchal. – Bardzo się cieszę, że
mogę studiować w Polsce i poznawać
europejską kulturę – podkreśla Maulik.
Na działających w Zabrzu Wydziale
Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziale
Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej studiuje w tym roku akademickim około 2,5 tysiąca osób. Co trzecia
z nich to student pierwszego roku.

Maulik Panchal z Indii

Fot. I. Cieślicki

– Ten rok akademicki jest dla nas wyjątkowy, ponieważ będziemy obchodzić
jubileusz 25-lecia – zwraca uwagę prof.
Jan Kaźmierczak, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. – Bardzo się cieszę, że studenci chętnie wybierają nasz
wydział. Coraz częściej dotyczy to również studentów zagranicznych. Dlatego
będziemy dążyć do tego, by oferowane
przez nas kierunki studiów były prowadzone również w języku angielskim.
Póki co, taka możliwość dotyczy jednego kierunku. Docelowo chcemy, by
wszystkie nasze kierunki były dostępne
w języku angielskim – dodaje.
Jubileuszowy, bo dziesiąty, będzie
również rok akademicki na Wydziale
Inżynierii Biomedycznej. – Ale ten rok
będzie wyjątkowy nie tylko z tego powodu. Mam nadzieję, że na wiosnę uda

nam się rozpocząć budowę Śląskiego
Centrum Inżynierskiego Wspomagania
Medycyny i Sportu. To projekt, który
realizujemy wspólnie z firmą Philips
– mówi prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. – Po raz
drugi uruchamiamy studia w języku angielskim. Ten kierunek cieszy się coraz
większym zainteresowaniem – dodaje.
W Zabrzu chętnie kształcą się nie
tylko przyszli inżynierowie. – Wśród tegorocznych absolwentów jest grupa
stomatologów pochodzących z różnych
krajów świata – zwraca uwagę prof.
Maciej Misiołek, dziekan działającego
w naszym mieście Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Młodych ludzi przyciągają zarówno znakomici wykładowcy, jak i bardzo nowoczesna baza dydaktyczna, która przed
rokiem poszerzyła się o otwarte przy
placu Dworcowym Centrum Symulacji
Medycznej. Odtworzono w nim warunki
panujące w prawdziwym szpitalu, gabinecie dentystycznym czy na miejscu
wypadku. Dzięki zaawansowanym fantomom studenci mogą ćwiczyć plombowanie zęba, przygotowanie pacjenta do
operacji czy odebranie porodu. 

GOR
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N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Fot. I. Cieślicki
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POSIEDZENIA KOMISJI

ZA NAMI PAŹDZIERNIKOWA SESJA RADY MIASTA

TKOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

Powstanie
nowy ośrodek
kliniczno-naukowy

12.11 godz. 16.00 – analiza projektu budżetu miasta Zabrze
na rok 2020.
13.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA EKOLOGII

13.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.11 godz. 16.00 – stan zabrzańskiego drzewostanu.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

12.11 godz. 18.00 – lokale socjalne, zaległości czynszowe.
13.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA

6.11 godz. 16.00 – dzielnice kultury; wizytacje oddziałów MOK
w Zabrzu – Grzybowice. Komisja wyjazdowa.
13.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA OŚWIATY

18.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
25.11 godz. 16.00 – praktyczne kształcenie zawodowe. Komisja wyjazdowa.

Ponad 50 projektami uchwał zajmowali się radni podczas październikowej sesji Rady Miasta.
Wśród nich znalazło się wyrażenie zgody na
nieodpłatne przekazanie Śląskiemu Centrum
Chorób Serca działki przy ulicy Dąbrowskiego.
Umożliwi to dalszą rozbudowę szpitala.

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ
I ROZWOJU MIASTA

4.11 godz. 18.00 – Zabrzańska Specjalna Strefa Ekonomiczna
– postęp inwestycji w II półroczu 2019 r.
13.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
4.11 godz. 15.00 – stan bezpieczeństwa w dzielnicach
spotkanie z przewodniczącymi Rad i Zarządów Rad
Dzielnic w Zabrzu.
13.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA REWIZYJNA

13.11 godz. 14.30 – kontrola obecności radnych Rad Dzielnic
na posiedzeniach w latach 2018-2019.

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

4.11 godz. 16.30 – bieżące inwestycje sportowe Zabrza oraz
inwestycje planowane na rok 2020.
13.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

12.11 godz. 14.00 – Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. – działalność,
programy, funkcjonowanie. Komisja wyjazdowa.
13.11 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

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

ŚRODY, GODZ. 13.00–16.00
Przewodnicząca Rady Miasta
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
5.11
Adam Harasimowicz
Damian Trześniewski
Joachim Wienchor

7.11
Marian Rau

12.11
Gabriela Bator

14.11
Dariusz Walerjański

19.11
Grzegorz Turek
Sebastian Markisch
21.11
Alojzy Cieśla

26.11
Kamil Żbikowski
Dariusz Walerjański
28.11
Mariola Olichwer

Radni w sali sesyjnej ratusza

Fot. I. Cieślicki

P

rzy ulicy Dąbrowskiego powstać ma kolejny pawilon
Śląskiego Centrum Chorób Serca. Będzie w nim działać
Śląski Ośrodek Kliniczno-Naukowy Zapobiegania i Leczenia
Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Wartość inwestycji przekracza
sto milionów złotych. Zgodę na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości szpitalowi radni wyrazili jednogłośnie. Podczas sesji radni przyjęli również program współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Określa on
m.in. obszary podejmowanych wspólnie działań oraz wysokość środków przeznaczanych na ten cel z budżetu miasta.
W comiesięcznym sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym prezydent Małgorzata Mańka-Szulik mówiła m.in.
o udziale Zabrza w IX Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zakończonym niedawno remoncie ulicy
Piłsudskiego oraz sprzedaży kolejnej działki na terenach specjalnej strefy ekonomicznej.
Sesja była okazją do złożenia gratulacji radnemu Tomaszowi Olichwerowi, który w październikowych wyborach zdobył
mandat do Sejmu. – Pragnę podziękować za siedemnaście lat
współpracy w samorządzie. To czas, w którym złożyłem kilkaset wniosków i interpelacji, brałem czynny udział w sesjach
i pracach komisji Rady Miasta. To doświadczenie z pewnością
ułatwi mi pracę w parlamencie – mówił Tomasz Olichwer.
Podczas sesji radni dokonali także wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2020–2023. Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 18 listopada.
GOR
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W PAŹDZIERNIKU ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

Wybraliśmy parlamentarzystów
Dziewięć osób zdobyło mandat do Sejmu w okręgu wyborczym obejmującym Zabrze.
Po czworo przedstawicieli mają Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Jeden mandat zdobyła kandydatka lewicy. W wyborach do Senatu zwyciężyła przedstawicielka KO. Frekwencja w naszym mieście wyniosła 53,43 procent.
Koalicja Obywatelska

Tomasz Głogowski

F

rekwencja wyborcza w Zabrzu
w poprzednich wyborach parlamentarnych wyniosła 44,65 procent.
Oznacza to, że w porównaniu z wynikiem sprzed czterech lat wzrosła ona
o 8,78 procent. Zabrzanie oddali najwięcej głosów na Prawo i Sprawiedliwość: 24 487 (36,22 procent). Na Koalicję Obywatelską głosowało 22 236
osób (32,89 procent). KW SLD otrzymało 9500 głosów (14,05 procent),
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 6369 głosów (9,42 procent),
KW PSL 3592 głosów (5,31 procent),
a KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 1426 (2,11 procent).

Prawo i Sprawiedliwość

Bożena Borys-Szopa

GOR

Senat

Marta Golbik

Barbara Dziuk

Halina Bieda, KO

KW SLD

Tomasz Olichwer

Krystyna Szumilas

N A S Z E

Z A B R Z E

Wanda Nowicka

S A M O R Z Ą D O W E

Fot. Adrian Grycuk/wikipedia.org

Jarosław Gonciarz

Wojciech Szarama

Fot. Adrian Grycuk/wikipedia.org
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PRESTIŻOWA NAGRODA DLA ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM HANDLOWEGO

Platan najlepszy
w ogólnopolskim konkursie
Centrum Handlowe Platan zostało docenione w ogólnopolskim konkursie na najlepsze projekty w branży handlowej. Zabrzańska galeria zwyciężyła w kategorii
„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja roku”.

Gospodarze Platana z prezydent miasta Małgorzatą Mańką-Szulik

K

onkurs PRCH Retail Awards organizowany jest co roku przez
Polską Radę Centrów Handlowych.
W tym roku odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja przedsięwzięcia.
– Bardzo się cieszymy, że nasze centrum handlowe zostało nagrodzone
przez tak szacowne grono ekspertów
z branży handlowej, którzy docenili
jeszcze bardziej nowoczesny wizerunek Platana oraz architekturę, która
doskonale wpisuje się w tkankę miejską Zabrza – podkreśla Wojciech Godlewski z firmy NEPI Rockcastle, która
jest właścicielem Platana. – Jurorzy
zwracali uwagę na każdy element
funkcjonowania centrum. Począwszy
od sprzątania, przez liczbę i rodzaj
najemców, po różnego rodzaju nowinki technologiczne – dodaje.
Wśród tych ostatnich doceniony
został m.in. innowacyjny system parkingowy. – To oparty o kamery najnowocześniejszy chyba system parkingowy w Polsce – mówi Piotr Plebankiewicz
z firmy PJP Telecom. – Daje on możliwość określenia miejsca postoju samo-
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Fot. I. Cieślicki

chodu, gdy jesteśmy w pasażu. System wyznaczy nam
trasę najłatwiejszego dojścia
do auta – dodaje.
Centrum Handlowe Platan działa
w Zabrzu od 2003 roku. Obecnie, na
powierzchni prawie 40 tysięcy metrów kwadratowych, działa tu około
stu punktów handlowo-usługowych.
Galerię odwiedzają w ciągu roku ponad cztery miliony klientów. – Platan

wcześniej był centrum zupełnie z innej
dekady. Teraz odpowiada współczesnym trendom rynkowym – podkreśla
Agnieszka Nizio, dyrektor CH Platan.
– Myślę, że to wyróżnienie zachęci potencjalnych najemców do zainteresowania się działalnością w naszym centrum. Mam nadzieję, że przyciągnie
również kolejnych klientów – dodaje.
Wraz z centrum handlowym swoje
oblicze zmienił w ubiegłym roku sąsiadujący z galerią plac
Teatralny.
To
efekt współpracy
inwestora
z miastem. – Ta
re w i t a l i z a c j a
nie tylko dała
lepsze możliwości
robienia zakupów,
ale przede wszystkim
stworzyła bardzo przyjazną
przestrzeń, którą możemy się cieszyć
w sercu miasta – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Cieszę się z sukcesu inwestora i serdecznie gratuluję nagrody – dodaje.


GOR

Efektownie podświetlona fontanna na sąsiadującym z galerią placu Teatralnym
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Z A B R Z E

Fot. Tomasz Jodłowski

S A M O R Z Ą D O W E

KOLEJNA FIRMA KUPIŁA DZIAŁKĘ W ZABRZAŃSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Ponad połowa terenów strefy
ekonomicznej znalazła już nabywców
To już 25. inwestor na zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej. W październiku działkę o powierzchni prawie 16 hektarów kupiła należąca do grupy CTP firma BPprojekt, która zamierza wybudować w Zabrzu nowoczesny park przemysłowy.

Nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej kupiło już 25 firm

Fot. UM Zabrze

Przypomnijmy, że specjalna strefa ekonomiczna w Zabrzu to 157
hektarów podzielonych na 45 dzia-

TAKIE SĄ LICZBY:

65 mln zł

Piekarnia-Ciastkarnia KŁOS

Fot. I. Cieślicki

– To największa i najdroższa nieruchomość sprzedana do tej pory
w strefie. Wartość transakcji sięgnęła
ponad 16 milionów złotych – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Grupa CTP została założona
w 1998 r. Zatrudnia około czterystu
osób. Działa w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa
deklaruje, że pierwsze prace budowlane w Zabrzu rozpocznie na wiosnę
przyszłego roku, a ich efektem będzie
stworzenie w naszym mieście nowoczesnego parku przemysłowego.

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

przeznaczyło Zabrze
na uzbrojenie terenów
specjalnej strefy
ekonomicznej

25 firm

kupiło do tej pory położone
tu nieruchomości

56 procent

terenów w strefie zostało
już sprzedanych

75 mln zł

wynoszą dotychczasowe
wpływy ze sprzedaży
działek w strefie

Schoeller Allibert

Fot. I. Cieślicki

łek o powierzchni od 0,5 do 21 hektarów. Uwzględniając październikową transakcję, sprzedanych zostało
już 56 procent terenów. Inwestorów
przyciągają m.in. znakomicie przygotowana infrastruktura, dogodna lokalizacja w pobliżu autostrad i lotniska
w Pyrzowicach oraz dostęp do dobrze
wykwalifikowanych kadr.
– Działalność specjalnej strefy
ekonomicznej zwiększa atrakcyjność
biznesową miasta i przyczynia się
do jego zrównoważonego rozwoju –
zwraca uwagę prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. 
GOR
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MIASTO I SPÓŁKA TAURON ZAPROSIŁY MŁODYCH ZABRZAN NA PROMENADĘ STADIONU

Z energią do nauki
Były prezentacje sprzętu strażackiego i policyjnego, popisy rolkarzy oraz konkurencje sportowe. Już po raz drugi najmłodsi mieszkańcy spotkali się na promenadzie Areny Zabrze,
by skorzystać z atrakcji przygotowanych przez miasto i spółkę energetyczną Tauron.
Celem wspólnej akcji było promowanie bezpiecznych zachowań w drodze do i ze szkoły.
– Jesień to czas, gdy pogarszają się
warunki atmosferyczne. Dzień staje
się coraz krótszy, często pada deszcz,
przez co jesteśmy na drodze znacznie mniej widoczni. Dlatego chcemy
przypomnieć młodym ludziom zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach w tak trudnych warunkach.
Chcemy, by dzieci porozmawiały
o zagrożeniach z fachowcami w tym
zakresie i wysłuchały dobrych rad –
mówi wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.
– Takie akcje mają między innymi uczulić dzieci i dorosłych na to,
by wybierając ubiór na jesień zwracać uwagę czy są na nim jakieś jasne akcenty i elementy odblaskowe.
Zwracamy też uwagę, by rozsądnie
korzystać z telefonów komórkowych
i nie robić tego na przykład wchodząc
na przejście dla pieszych. Ostrożność
należy też zachować, gdy chodzimy
ze słuchawkami w uszach, ponieważ odcinamy się w ten sposób od
odgłosów ruchu drogowego – mówi
st. sierż. Sebastian Bijok z Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu.
Na promenadzie Areny Zabrze
pojawiły się wozy strażackie i radiowozy. Można było przekonać się, jak
działa specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Swoje stoisko przygotowało Muzeum Techniki Wojskowej oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
który zaprezentował m.in. symulator dachowania. Nie zabrakło także
atrakcji sportowych. Październikowa
akcja była już drugą odsłoną wspólnego przedsięwzięcia Zabrza i firmy
Tauron. Przed wakacjami eksperci
przypominali uczniom o zasadach
bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

WG
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Na promenadzie Areny Zabrze nie brakowało atrakcji dla najmłodszych

Pokazy policyjnego wyposażenia

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Efektowne popisy rolkarzy

Sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych prezentowali strażacy

N A S Z E

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

FIRMA FORTUM PRZYZNAŁA STYPENDIA KOLEJNYM ZDOLNYM UCZNIOM

Mogą rozwijać swoje pasje
Są miłośnikami teatru, aktorstwa, muzyki, ale także fotografii czy dziennikarstwa. Teraz
będą mogli rozwijać swoje pasje. Czterdzieścioro uczniów z Zabrza i Bytomia otrzymało
stypendia w ramach ósmej już edycji programu „Fortum dla Śląskich Dzieci”.

Podsumowanie pierwszego etapu tegorocznej edycji projektu

– Wierzę w to, że udział w realizowanym przez nas programie nie tylko
pozwoli poszerzyć horyzonty i rozwijać pasje dzieci, ale również pomoże
uwierzyć im we własne możliwości.
Chcemy dać im motywację do dalszego rozwoju i umożliwić lepszy start
w dorosłe życie – podkreśla Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum.
Uczestnikami projektu „Fortum
dla Śląskich Dzieci” są osoby w wieku
11–15 lat, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, wyróżniające
się zaradnością, samodzielnością,
otwartością na nowe doświadczenia
oraz gotowością sprawdzenia swoich
możliwości. Wszystkich łączy jedno
– pasja, choć nie zawsze taka sama.
Wśród laureatów programu znajdziemy miłośników teatru, aktorstwa,
muzyki, ale także fotografii czy dziennikarstwa.
– Poprzez realizację programu
„Fortum dla Śląskich Dzieci” chcemy przede wszystkim inspirować
naszych stypendystów do dalszego
rozwoju osobistego. Dzięki udziałowi w warsztatach i spotkaniach
z trenerami dzieci nabierają większej

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Fot. UM Zabrze

pewności siebie i chęci do pracy nad
swoimi uzdolnieniami – zwraca uwagę Adrian Kowalski, prezes Fundacji
Pomocy Dzieciom Ulica, współorganizator akcji.
„Fortum dla Śląskich Dzieci”
to program realizowany od 2012 r.
Aktualnie trwa jego ósma edycja.

Dotychczas w projekcie wzięło
udział łącznie ponad tysiąc uczestników, z których prawie pięciuset nagrodzono indywidualnymi
stypendiami.
W tym roku w pierwszym etapie
programu udział wzięło 150 uczniów
lokalnych szkół. Dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach
i warsztatach poświęconych rozwijaniu ich zainteresowań. W drugim
etapie 40 najbardziej wyróżniających się osób zostało dodatkowo
nagrodzonych stypendiami dającymi możliwość dalszego rozwijania
talentów i uczestnictwa w zajęciach
motywacyjnych. Połowa z nich pochodzi z Zabrza, a połowa z Bytomia.
Przypomnijmy, że do obu tych
miast dociera również ciepło wytwarzane w otwartej przed rokiem
w Zabrzu elektrociepłowni Fortum.
To największa w Polsce, i jedna z najważniejszych na świecie, inwestycji
fińskiego koncernu. Jej wartość sięgnęła 870 mln zł.


Uruchomiona przed rokiem w Zabrzu Elektrociepłownia Fortum

GOR

Fot. Fortum
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ZABRZE DOCENIONE W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ POLSKĄ IZBĘ EKOLOGII

Ekolaury dla naszego miasta
Rekultywację terenów w rejonie Bytomki oraz podejmowane w Zabrzu inicjatywy zmierzające do ograniczania niskiej emisji nagrodziła Polska Izba Ekologii w dorocznym konkursie
EKOLAURY. Celem przedsięwzięcia jest promowanie innowacyjnych i najbardziej efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Zabrze otrzymało nagrody Polskiej Izby Ekologii w dwóch kategoriach

P

rojekt rekultywacji zdegradowanych
w wyniku wieloletniej działalności
przemysłowej terenów nad Bytomką był
pionierskim przedsięwzięciem w skali
kraju i jedną z największych proekologicznych inwestycji w regionie. Objął on
dziesięć obszarów o łącznej powierzchni
ponad 183 ha. W ramach wykonanych
prac zniknęły dzikie wysypiska i ruiny
budynków. Niektóre z obiektów zabezpieczono i odnowiono. Odkażona lub wymieniona została gleba, posadzono nowe
rośliny i wyznaczono ścieżki dla rowerzy-

Fot. UM Zabrze

stów i spacerowiczów. Pojawiły się ławki
i stanowiska z planszami informującymi
o występujących na danym obszarze gatunkach fauny i flory. Rekultywacja terenów nad Bytomką kosztowała 29 mln zł.
Aż 24,6 mln zł stanowiło pozyskane przez
miasto unijne dofinansowanie.
– Porównując, jak wyglądają te
obszary miasta teraz i jak wyglądały
przed rozpoczęciem projektu, trudno
uwierzyć, że to te same miejsca. Dzięki
realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy
zyskali kolejne tereny służące rekreacji

– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Kontynuacją podjętych działań jest
realizowany obecnie projekt dotyczący poprawy jakości terenów zielonych
w mieście. Obejmuje on 21 lokalizacji
o łącznej powierzchni 33,95 ha. W pierwszym etapie przedsięwzięcia posadzono
584 drzewa i prawie 25 tysięcy krzewów,
utworzono 13,5 tysiąca metrów kwadratowych trawników i łąk kwiatowych.
W drugim etapie planuje się nasadzenie
1479 drzew i ponad 142 tysięcy krzewów.
Kolejny Ekolaur Zabrze otrzymało za
ograniczanie niskiej emisji. Przypomnijmy, że w ramach programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
swoje oblicze zmieniło do końca 2018 r.
79 budynków, w tym 15 komunalnych
budynków mieszkalnych, 28 szkół, 13
przedszkoli i jeden żłobek. Mieszkańcy
domów jednorodzinnych mogą z kolei
uzyskać dofinansowanie do 80 procent
kosztów wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Do 2018 r. dzięki
dofinansowaniu przeprowadzono modernizację 10 302 systemów grzewczych.
Ekolaury zostały wręczone podczas
gali zorganizowanej 29 października
w Katowicach. 
GOR

REKULTYWACJA
TERENÓW NAD BYTOMKĄ
W LICZBACH:

8 tysięcy

ton usuniętych odpadów

1,8 tysiąca

posadzonych drzew

29 tysięcy

posadzonych krzewów
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NAUCZYCIELE OBCHODZILI W PAŹDZIERNIKU DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzielą się wiedzą, zarażają pasją
Były podziękowania, gratulacje i nagrody dla wyróżniających się pedagogów. Zabrzańscy nauczyciele spotkali się w październiku w Domu Muzyki i Tańca na gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
– Od lat cieszymy się osiągnięciami naszych uczniów. Trzeba jednak
podkreślić, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie wsparcie nauczycieli oraz rodziców – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Dziękuję za zaangażowanie, z jakim
pracujecie na rzecz młodego pokolenia. Życzę, aby praca z młodzieżą
przynosiła kolejne efekty i stanowiła
źródło satysfakcji – dodaje.
Październikowa gala była okazją do
uhonorowania wyróżniających się pracowników. Nagrody prezydenta miasta
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, artystycznej i wychowawczej otrzymały 64 osoby. Do rąk czterech
dyrektorów i nauczycieli zabrzańskich
szkół trafiły nagrody ministra edukacji narodowej. Otrzymali je Jolanta
Kosczielny, Margareta Olszewska, Marian Kitel oraz Ryszard Gruca.

Ryszard Gruca

Fot. TVZ

– Mam świadomość, że sam niczego bym nie zrobił. Wszystko to jest
zasługą i efektem pracy zespołu, z którym budowaliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
Odczuwam dumę, że nasze miasto
ma tak świetnie wyposażoną placówkę kształcenia praktycznego. Był czas,
gdy jeździłem po Polsce i oglądałem
wiodące w tym czasie placówki, zazdroszcząc im wyposażenia. Dzisiaj
moi koledzy przyjeżdżają do nas i zazdroszczą nam tego, co posiadamy
– mówi Ryszard Gruca, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, który odebrał również Złoty
Medal Zasługi za Długoletnią Służbę.
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Nagrodzeni nauczyciele na scenie Domu Muzyki i Tańca

– Nagroda zawsze jest zaskoczeniem i to jest właśnie najprzyjemniejsze. Wtedy wiadomo, że ktoś dostrzegł to, co lubi się robić. To dowód
na to, że ktoś docenił nasze starania
i to jest wielka radość – uśmiecha się
Grażyna Kasperek, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 15, która otrzymała
nagrodę prezydenta miasta oraz Brązowy Krzyż Zasługi.
– To wyróżnienie nie tylko dla
mnie, ale dla całej społeczności
szkolnej. Działania, które są podejmowane i zauważane na szczeblu
województwa, to działania całej
szkoły, nie tylko dyrektora, ale także współpracowników, którzy dają

Przygotowany przez uczniów program artystyczny

Fot. UM Zabrze

nowe pomysły i inwencję do pracy – podkreśla Mirosław Mendecki,
dyrektor Zespołu Szkół nr 10, w ręce
którego trafiła nagroda śląskiego
kuratora oświaty. – Spotykamy się
w Domu Muzyki i Tańca, aby zaprezentować nauczycieli mistrzów.
Tych, którzy zasługują na szczególne
wyróżnienie przez władze kraju, województwa i miasta. Nagrodzonych
jest łącznie ponad 120 osób. To daje
nam wielką radość i ogromną satysfakcję, że oświata w Zabrzu tak pięknie się rozwija – podsumowuje Ewa
Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
MM

Fot. UM Zabrze
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W ZABRZAŃSKIM PLASTYKU PODSUMOWANO PROJEKT „NASZA JAKOŚĆ – TWOJA SZANSA”

Dla rozwoju szkolnictwa zawodowego
Jego uczestnicy mogli brać udział w dodatkowych zajęciach, w szkolnych pracowniach
pojawił się nowy sprzęt. W Zespole Szkół nr 18 podsumowano w październiku projekt
„Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”.
Jego wartość sięgnęła prawie ośmiu milionów złotych.
TAKIE SĄ LICZBY:

3 lata

trwała realizacja projektu

1194

uczniów wzięło
w nim udział

117

nauczycieli i instruktorów
zawodu włączyło się
do programu
Spotkanie w Zespole Szkół nr 18

P

rojekt realizowany był od września
2016 r. do września 2019 r. – Cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem.
Oprócz uczniów wzięło w nim także
udział ponad stu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Trzy
szkoły, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół
nr 18 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, za ponad trzy
miliony zł doposażyły swoje pracownie
– mówi Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Uczniowie zyskali nowoczesny sprzęt

Fot. UM Zabrze

W zabrzańskim plastyku nowy
sprzęt za 800 tys. zł pojawił się w pracowniach aranżacji wnętrz, projektowania
graficznego oraz fotografii artystycznej.
– Jesteśmy szkołą artystyczną, która ma
swój specyficzny klimat. Przychodzą do
nas uczniowie nietuzinkowi, szczegól18

7,9 mln zł

Fot. UM Zabrze

nie wrażliwi, otwarci na sztukę, na ludzi.
Nasi wychowankowie dają sobie radę
na rynku pracy, bo są fachowcami. Ten
projekt był bardzo ważny. Z jednej strony oznaczał kompleksowe wyposażenie
trzech pracowni zawodowych, z drugiej
kursy, w których brali udział uczniowie
– zwraca uwagę Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18.
– Pracownie wspaniale funkcjonują.
Są nam niezbędne do realizowania naszego cyklu nauczania. Jestem nauczycielem w pracowni aranżacji przestrzeni.
Tu bardzo dużo się dzieje. Mogę przedstawić, jak wygląda praca wykwalifikowanego projektanta – mówi Agnieszka
Lubina, nauczyciel w ZS nr 18.
– Wszystkie komputery sprawnie
działają, mamy programy, których potrzebujemy i na których będziemy pracować w naszej przyszłej pracy – zaznacza Sandra Bukowiec, jedna z uczennic.
Anna Cekiera, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu
Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, podkreśla, że na przykładzie zrealizowanego
w Zabrzu projektu można zachęcać do
udziału w podobnych przedsięwzięciach inne szkoły. – Możemy pokazać
innym szkołom, jakie ciekawe pomysły
da się zrealizować – mówi Anna Cekiera.

to wartość projektu

Jedna z nowych pracowni

Fot. UM Zabrze

– Na początku lat 90. był trend, by
szkolnictwo zawodowe powoli likwidować. Wydawało się wówczas w oświacie,
że najważniejsza będzie jak największa
liczba osób w liceach ogólnokształcących. Czas pokazał, że szkolnictwo
zawodowe jest absolutnie konieczne.
Potrzebujemy fachowców, a wiele pracowni zostało zniszczonych lub jest
przestarzałych. Dzięki temu, że nasze
miasto pozyskało duże środki z Unii
Europejskiej, powstały nowe pracownie
i dzięki temu jakość kształcenia praktycznego w naszym mieście jest w tej
chwili na bardzo wysokim poziomie –
podsumowuje wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski.
MM
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W PAŹDZIERNIKU SETNE URODZINY OBCHODZIŁA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA W ZABRZU

Kuźnia muzycznych talentów
W jej murach karierę rozpoczynali wybitny pianista Krystian Zimerman, znakomity tenor Henryk
Grychnik czy wirtuoz oboju Jerzy Kotyczka. Wciąż jest kuźnią kolejnych talentów. W październiku jubileusz stulecia świętowała zabrzańska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława
Moniuszki. Urodzinowa gala odbyła się w gruntownie wyremontowanej siedzibie placówki.

Uroczystość wpisująca się w obchody jubileuszu szkoły

P

oczątki zabrzańskiej szkoły muzycznej sięgają 1917 r. Johann Pionczyk
założył wówczas w mieście Instytut
Muzyczny. W 1952 r. szkoła została
upaństwowiona. W październiku 1975 r.
nadano jej imię Stanisława Moniuszki.
Na początku lat 90. minionego wieku
placówka przeniosła się do zajmowanego obecnie gmachu przy ul. Reymonta. W latach 70. powstał on dla Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Przed trzema laty ruszył gruntowny remont budynku przy ul. Reymonta.
Uczniowie i nauczyciele korzystali od
tego czasu z gościnności innych placówek
oświatowych w Zabrzu. – Bardzo za to
dziękujemy. W przeciwnym razie musielibyśmy szkołę zamknąć – przyznaje Małgorzata Tyszer, dyrektor PSM w Zabrzu.
– Teraz z radością wracamy w nasze progi,
gdzie wszytko pachnie nowością. Remont
objął praktycznie cały budynek, może
oprócz konstrukcji nośnych. Mamy nowe
instalacje, ściany, okna, kanalizację, elementy infrastruktury technicznej, a także
oświetlenie – wylicza Małgorzata Tyszer.
Placówka została wyremontowana
w ramach programu „Kompleksowa
modernizacja energetyczna państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”. Prace pochłonęły 15 mln zł. W ich
efekcie uczniowie zyskali m.in. sale ka-
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Fot. Tomasz Jodłowski

meralne, pracownię rytmiki oraz salę
koncertową z prawdziwego zdarzenia.
Właśnie w niej przygotowano występy
z okazji jubileuszu szkoły.
– Mamy w Zabrzu piękną szkołę
muzyczną ze wspaniałymi nauczycielami i wychowankami – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Jestem dumna, że mogę obserwować
szczęśliwą młodzież, która tworzy wyjątkowy klimat tej szkoły – dodaje.
– Po remoncie warunki są zapierające dech w piersiach. Sala ma świetną
akustykę. Dla młodego nauczyciela to
coś niesamowitego. Myślę, że przed
nami kolejne sto lat – uśmiecha się Michał Mazanek, jeden z nauczycieli.

Szkoła ma około trzystu uczniów.
Mają oni okazję współpracować m.in.
z artystami Filharmonii Zabrzańskiej. –
Od lat organizujemy dwa cykle koncertów, podczas których występują zarówno
najmłodsi uczniowie szkoły, jak i ci, którzy
kończą już naukę w placówce – tłumaczy
Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej. – Z okazji jubileuszu
życzę szkole kolejnych wspaniałych absolwentów i wydarzeń muzycznych.
Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się nadal świetnie rozwijać – dodaje.
Szkoła wzbogaciła się także o nowe
instrumenty. – Z zaoszczędzonych środków kupiliśmy dwa fortepiany. Z kolei
w ubiegłym roku udało nam się pozyskać grant, z którego 570 tysięcy złotych
także przeznaczyliśmy na doposażenie
szkolnego instrumentarium. W planach
jest zakup kolejnych fortepianów – zapowiada Małgorzata Tyszer. 
WG

W odnowionym budynku powstała sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia

Fot. Tomasz Jodłowski
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ZA NAMI DRUGA ODSŁONA KONKURSU „KLOCKAMI WIELKIE BUDOWANIE”

Fantazja małych budowniczych
Były strzeliste wieżowce i finezyjne kompleksy budynków. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Matejki odbyło się w październiku wielkie budowanie z drewnianych klocków. To już druga odsłona konkursu organizowanego przez gminną spółkę ZBM-TBS.

Imponujące efekty pracy uczestników konkursu

– To inicjatywa mająca na celu zapoznanie młodzieży z tym, czym zajmuje się nasza spółka, czyli między
innymi budowaniem – mówi Renata
Lemańska, prezes spółki ZBM-TBS.
– Chcieliśmy też odciągnąć młodych

Fot. Tomasz Jodłowski

ludzi od komputerów i pokazać inną
formę rozrywki – dodaje.
Wśród stworzonych budowli był
m.in. kompleks wypoczynkowy z wieloma atrakcjami dla gości. Były biurowce i efektowne wieżowce. – Jestem pod

ogromnym wrażeniem – przyznaje WojciechSłodowy,architektijedenzjurorów.
– To pokazuje, jak kreatywni są młodzi
ludzie. To coś niesamowitego – dodaje.
W rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych. Pierwsze
miejsce zajęła ekipa z SP nr 25 w składzie Paweł Lubecki, Borys Pindor i Mikołaj Dyczewski. Na drugim miejscu
uplasowała się SP nr 27 (Maciej Łopuski,
Oliwia Tucholska i Marta Rachubińska),
a na trzecim SP nr 5 (Maciej Kowal, Paulina Maciejczyk i Nadia Kowol). Wyróżnienia trafiły do szkół nr 1, 14, 29 i 37.
Organizatorzy zastrzegają, że to
jednak nie koniec emocji. Najlepsze
projekty wybiorą bowiem również
internauci. Szczegóły już wkrótce na
stronie www.zbm-tbs.zabrze.pl.  GOR

REKLAMA
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SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU I GLIWICKIE CENTRUM ONKOLOGII BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ

Dla skutecznego leczenia nowotworów
Możliwość szybszego leczenia operacyjnego zyskają pacjenci chorzy na nowotwory dzięki porozumieniu zawartemu przez Szpital Miejski w Zabrzu z gliwickim Centrum Onkologii. Efektem
umowy mają być również łatwiejszy dostęp do specjalistów oraz interdyscyplinarne leczenie.

Z

godnie z zapisami umowy o współpracy, Szpital Miejski w Zabrzu
i Centrum Onkologii w Gliwicach będą
się wspierać w zakresie konsultacji, diagnozy i terapii pacjentów chorujących na
nowotwory. Lekarze obu placówek będą
się spotykać na konsyliach, podczas których wspólnie zdecydują o przebiegu leczenia chorych. W zabrzańskim szpitalu
odbywać się będą zabiegi operacyjne
u chorych, u których wykryto nowotwór
sutka, narządu rodnego oraz przewodu
pokarmowego. Z kolei pacjenci, u których w Zabrzu zdiagnozowano chorobę
nowotworową, będą kierowani do Centrum Onkologii w Gliwicach na chemioterapię lub radioterapię. Na współpracy
obu placówek skorzystają też pracujący
w nich lekarze. W planach są szkolenia
i kursy poświęcone leczeniu nowotworów sutka i narządów rodnych.
– Dobra współpraca naszej placówki z Centrum Onkologii w Gliwicach
trwa od lat, jednak dzięki zawartemu
w tych dniach formalnemu porozumieniu weszła na wyższy poziom – podkreśla dr Mariusz Wójtowicz, prezes
Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – Oba
szpitale uzupełniają się w swych kompetencjach. Działające w ramach naszego szpitala Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka specjalizuje się m.in. w operacjach z zakresu ginekologii onkologicznej. Nasi ginekolodzy i chirurdzy mają
duże doświadczenie w tej dziedzinie.
Z kolei możliwość skorzystania z radioterapii lub chemioterapii w Gliwicach
jest dla pacjentów naszego szpitala kluczowa w ich walce z chorobą – dodaje.
– O zawarciu porozumienia zdecydowały ograniczone możliwości operowania wszystkich pacjentek z nowotworami
piersi i narządu rodnego, zgłaszających
się do naszego ośrodka, a jednocześnie
dążenie do tego, aby nie wydłużać kolejki
oczekujących na leczenie i nie skazywać
ich na samodzielne poszukiwanie innego ośrodka. Nie chcemy tracić naszych
pacjentów z pola widzenia – mówi prof.
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Operacja ginekologiczna w Szpitalu Miejskim Fot. Szpital Miejski

Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum
Onkologii w Gliwicach.
Porozumienie obu placówek wpisuje się w założenia pakietu onkologicznego, zgodnie z którymi pacjent, u którego
podejrzewa się chorobę nowotworową,
powinien zostać jak najszybciej zdiagnozowany. Czas od zebrania się konsylium lekarskiego do rozpoczęcia terapii
nie powinien przekroczyć 14 dni.
Leczenie onkologiczne staje się
kolejną specjalizacją Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Rośnie liczba zabiegów
onkologicznych
przeprowadzonych
w tej placówce. W 2018 r. w zabrzańskim szpitalu przeprowadzono 150 takich operacji (z czego 114 na Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym, a 36 na
Oddziale Chirurgii). Do końca sierpnia
2019 r. liczba operacji sięgnęła 133 (85
zabiegów na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i 48 na Oddziale Chirurgii).
W Szpitalu Miejskim w Zabrzu, w ramach Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, utworzony został Pododdział
Ginekologii Onkologicznej i Endoskopowego Leczenia Endometriozy. Poszerzany jest zespół lekarski. Współpracę
z placówką rozpoczął m.in. znakomity ginekolog-onkolog – prof. Paweł Blecharz.
Znakiem rozpoznawczym zabrzańskiej placówki jest również Centrum

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

Fot. I. Cieślicki

Zdrowia Kobiety i Dziecka, czyli jeden
z najnowocześniejszych na południu
Polski ośrodków ginekologiczno-położniczych. Kolejnym kierunkiem rozwoju
Szpitala Miejskiego jest medycyna ratunkowa. W lipcu tego roku rozpoczął
tam działalność Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów. Został też rozbudowany Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Medycznej oraz przebudowana Izba
Przyjęć. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 36 mln zł. Docelowo w Zabrzu ma
powstać Centrum Urazowe.
– Konsekwentnie podążamy w kierunku specjalizacji naszego szpitala.
To niezbędny warunek jego rozwoju
i przede wszystkim odpowiedź na medyczne potrzeby mieszkańców Zabrza
i całego regionu – podsumowuje prezes
Mariusz Wójtowicz. 
GOR
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W ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA LITERACKA POŚWIĘCONA CZESŁAWOWI MIŁOSZOWI

O literaturze spod znaku Nobla
„Przed i po. Czesław Miłosz” to tytuł konferencji literackiej, jaka w październiku odbyła się
w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza. Jej uczestnicy wspominali postać naszego
noblisty i rozmawiali na temat twórczości mistrza.

P

aździernikowa konferencja stanowiła podsumowanie całorocznych działań kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych wśród młodzieży
zabrzańskich liceów. W ich program
wpisały się m.in. warsztaty prowadzone przez doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. – To były interaktywne
zajęcia poprzedzone wykładem. To
były bardzo twórcze warsztaty – podkreśla Dorota Szatters, naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
– To, że rozmawiamy w Zabrzu
o najbardziej ambitnej literaturze,
nie tylko spowoduje wzrost zainteresowania nią kolejnych mieszkańców,
ale także to, że młodzi ludzie będą
chcieli iść w ślady swoich wielkich
poprzedników – uważa wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
W zabrzańskiej konferencji wzięli
udział najlepsi znawcy i badacze literatury. – Najważniejszą polską literaturę XX wieku po prostu trzeba czytać
i ciągle odświeżać tę lekturę – nie ma
wątpliwości prof. Józef Olejniczak
z Uniwersytetu Śląskiego.

Efektowne wnętrza budynku
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Fot. Tomasz Jodłowski

Dwudniowa konferencja w Łaźni Łańcuszkowej przyciągnęła wybitnych znawców literatury

– Czesław Miłosz w swojej twórczości podejrzewa, że świat jest
w gruncie rzeczy zły, że nie unikniemy zła, które każdy niesie w sobie.
Natomiast w kontaktach osobistych
to się gdzieś gubiło. Okazywał się
człowiekiem na życie, jeśli to nie za
dużo powiedziane, zachłannym, doceniającym uroki życia – podkreśla
prof. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu
Śląskiego.
To już trzecia edycja konferencji. Ubiegłoroczna była poświęcona
twórczości Witolda Gombrowicza.
W 2017 r. uczestnicy spotkania dyskutowali na temat twórczości Brunona Schulza. Tegoroczna konferencja
miała wyjątkowy charakter, ponieważ
do jej uczestników dotarła informacja o przyznaniu Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla.
– Z ogromną radością przyjąłem
tę informację. Już od kilku tygodni,
a zwłaszcza w ostatnich dniach, sporo się mówiło o tym, że Olga Tokarczuk ma szansę na tę nagrodę. Jednak mówiło się tak o wielu autorach.
Myślałem sobie, że może to jest nasze
życzenie, może marzenie, a nie real-

Fot. Tomasz Jodłowski

na kalkulacja, stąd muszę uczciwie
przyznać, że byłem niezwykle pozytywnie zaskoczony – mówi prof. Piotr
Śliwiński, przewodniczący Kapituły
Poznańskiej Nagrody Literackiej.
– Wiedzieliśmy wszyscy, że Olga
Tokarczuk jest jedną z tych osób, na
które się stawia. Jej kariera, zwłaszcza międzynarodowa, doznała nieprawdopodobnego przyśpieszenia.
W ciągu kilku lat stała się autorką
rozpoznawalną dla czytelnika zachodnioeuropejskiego, dla czytelnika
anglosaskiego, chociaż tłumaczona
była od dawna – zwraca uwagę prof.
Andrzej Skrendo, prodziekan ds. nauki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
– Olga jest cudowną, mądrą, ciepłą kobietą, która do tego wszystkiego jest jedną z tych osób poznanych
przeze mnie w życiu, które potrafią
pięknie słuchać. To jest niezwykła
sztuka, a zarazem niezwykła trudność. W dzisiejszym zabieganiu nie
potrafimy się wzajemnie słuchać,
a ona to potrafi – podkreślił prof. Józef
Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego.
MM
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ZA NAMI XIX FESTIWAL DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ „RZECZYWISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA”

Publiczność nagrodziła gospodarzy
Spektakl „Źli Żydzi” w reżyserii Marcina Sławińskiego podbił serca widzów i jurorów XIX Festiwalu
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”. Przedstawienie przygotowane przez
zabrzański Teatr Nowy zdobyło nagrodę publiczności, czyli festiwalowe Grand Prix.
– Ta publiczność jest wyjątkowa, więc
jeśli dostajemy Grand Prix, to wielki powód do radości. To nagroda publiczności,
a przecież my to wszystko właśnie robimy
dla publiczności – mówi występująca gościnnie w spektaklu Anna Śliwa.
„Źli Żydzi” zyskali również uznanie
w kategoriach indywidualnych. Paweł
Bernadowski otrzymał nagrodę aktorską za rolę Liama/Szlomo. Z kolei do
Anny Koniecznej trafiło wyróżnienie za
rolę Daphne. – Ogromnie się cieszymy,
że zostaliśmy zauważeni zespołowo, bo
w tym spektaklu pracujemy w czwórkę,
jak jeden organizm. Trudno powiedzieć
zatem, kto tu na coś więcej zasługuje,
bo mamy takie poczucie, że wszyscy
pracujemy dla siebie nawzajem i musimy pilnować wspólnego oddechu i rytmu – podkreśla Anna Konieczna.
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość Przedstawiona” zaprezentowano dwanaście spektakli. – Dokonany przez organizatorów wybór
zasługuje na uwagę, ponieważ skoncentrował się na sztukach mówiących
o sprawach społecznych, obyczajowych, przez co ta konfrontacja była też
pod tym względem ciekawa – mówi Zenon Butkiewicz, przewodniczący jury.

Nagrodzony spektakl „Źli Żydzi”

Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

Nagrodę główną za reżyserię
i twórczy wkład w realizację dramatu
„Gdy przyjdzie sen” Teatru Ludowego
w Krakowie otrzymała Małgorzata Bogajewska. – Jestem bardzo szczęśliwa,
bo bardzo lubię ten festiwal. Tu jest
niezwykle wyrobiona publiczność,
dla której się dobrze gra. To naprawdę
szczególne miejsce – podkreśla Małgorzata Bogajewska.
Nagrodę im. Stanisława Bieniasza,
w formie medalu zaprojektowanego
przez Zygmunta Brachmańskiego,

W ŻARTOBLIWYM TONIE O POWAŻNYCH SPRAWACH
Spektakl „Źli Żydzi” to opowieść o wchodzeniu w życie dorosłych najmłodszego pokolenia Żydów mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
Gdy umiera ocalony z Holokaustu ukochany dziadek, zostawiając cenną rodzinną pamiątkę, pojawia się pytanie, kto powinien ją odziedziczyć? Apodyktyczna nacjonalistka i fanatyczka religijna Diana? Czy
może jej brat, chociaż przyjechał już po pogrzebie z Aspen, gdzie jeździł
na nartach ze swoją nieżydowską narzeczoną? A może drugi brat, który wolałby trzymać się z dala od rodzinnych awantur? Sztuka opowiada w komediowym tonie o konflikcie między młodymi ludźmi, który
w istocie wykracza daleko poza emocjonalne, rodzinne kłótnie...

jury przyznało Michałowi Buszewiczowi za tekst stanowiący kanwę spektaklu „Kowboje” Teatru im. J. Osterwy
w Lublinie.
Swoje nagrody przyznało również
młodzieżowe jury. Marcin Sławiński
doceniony został za uniwersalizm, mądrość oraz prostotę przekazu w spektaklu „Źli Żydzi”. Do Iwony Kempy trafiła
z kolei nagroda za najlepszy spektakl
„Miłość od ostatniego wejrzenia” Teatru Dramatycznego w Warszawie.
– Dla mnie to była mieszanka
skrajnych uczuć i emocji. Poznaliśmy
różne spojrzenia na przeróżne tematy,
ugruntowaliśmy też swoje zdanie na
niektóre kwestie – mówi zasiadająca
w jury młodych Anna Stryj.
– Bardzo mnie cieszy nagroda
młodzieżowego jury dla Macieja Sławińskiego, ponieważ nie jest to ani
młodzieżowy spektakl, ani bardzo
łatwy. Ta decyzja młodych jurorów
świadczy o wielkim wyrobieniu, ponieważ są w stanie dostrzec walory takiej inscenizacji i jeszcze pięknie swój
werdykt uzasadnić – podsumowuje
Jerzy Makselon, dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu.
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W DOMU HARCERZA ODBYŁA SIĘ KOLEJNA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO DNIA SENIORA

Naszym seniorom nie brakuje energii
Pod znakiem promocji zdrowia przygotowane zostały tegoroczne obchody Zabrzańskiego
Dnia Seniora. Mieszkańcy, którzy 1 października pojawili się w Domu Harcerza, mogli wykonać badania poziomu cukru lub cholesterolu. Nie zabrakło również zajęć sportowych.
– Dzisiejsze spotkanie jest również okazją do tego, by rozmawiać
na temat polityki senioralnej, która
dla każdego samorządu jest obecnie
priorytetem – mówi wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski. –
Zdajemy sobie sprawę z tego, że osób
w podeszłym wieku jest w naszym
społeczeństwie coraz więcej. W Zabrzu znajdujemy sposoby na ich aktywizację, a propozycji dla seniorów
będzie przybywać – dodaje.
– To już kolejny Dzień Seniora
w naszym mieście. Cieszy się on dużą
popularnością wśród mieszkańców
– podkreśla Walentyna Nowakowska,
koordynator ds. seniorów. – Mamy
zajęcia sportowe, są stoiska medyczne, przy których wykonywane są bezpłatne badania – dodaje.

– Pogoda nam dopisała, można
skorzystać z wielu porad. Jest dużo
stoisk, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Cieszę się, że są takie
spotkania – uważa Henryka Gądek,
jedna z uczestniczek Dnia Seniora.
– Bardzo cieszą mnie takie inicjatywy. My, seniorzy, możemy się zbadać, zapoznać się z nowymi rzeczami, a wszystko to w miłej atmosferze.
Ja na pewno skorzystam z badania
serca, bo o serce trzeba dbać – uśmiecha się Jadwiga Iwanicka.
Przypomnijmy, że aktywizacji seniorów oraz ułatwieniu im korzystania
z propozycji rekreacyjnych, sportowych
i kulturalnych miasta służy uruchomiony wiosną 2014 r. program „Zabrzański
Senior 65+”. Do tej pory zyskał on kilkudziesięciu partnerów, a żeby skorzy-

Zajęcia sportowe z udziałem seniorów

Fot. UM Zabrze

stać z oferowanych przez nich zniżek,
wystarczy pokazać dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający ukończenie 65. roku życia. 
MM
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NASZE MIASTO ZWYCIĘŻYŁO W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zabrze przyjazne rodzinie
Zabrze zdobyło tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2019”. Zarząd Województwa Śląskiego docenił
nasze miasto za realizację projektu „Z inkluzją na Ty – środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin”.

Nagrodzona Helena Budzanowska

Fot. Tomasz Żak/UMWS

C

elem konkursu „Gmina przyjazna
rodzinie” jest wyróżnienie trzech
gmin województwa śląskiego, realizujących najbardziej wartościowe
inicjatywy przyjazne rodzinie. O tytuł
rywalizowało w tym roku trzynaście
miejscowości. Najwyżej ocenione zostało Zabrze.
– W Zabrzu powstało Centrum
Wsparcia Środowiskowego. To instytucja funkcjonująca w strukturach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracują w niej specjaliści, tacy jak
pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik, psycholog. Badają oni
sytuację rodziny, która zgłasza się po
pomoc. Na podstawie diagnozy przygotowują „szyte na miarę” usługi,
z których może ta rodzina skorzystać
– tłumaczy Iwona Płatek, dyrektor

Nagrodę dla Zabrza odbiera wiceprezydent Katarzyna Dzióba

Centrum Edukacji i Rehabilitacji
w Zabrzu.
– To modelowy projekt, który ma
służyć również innym gminom –
mówi wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. – Tylko współpraca gmin,
organizacji i ludzi z różnych środowisk jest warunkiem powodzenia
w każdym naszym działaniu – dodaje.
Laureatką konkursu „Przyjaciel
rodziny 2019” została z kolei Helena
Budzanowska, pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. osób niepełnosprawnych. Uznanie jurorów zdobyła za inicjatywę „Wszechstronne
działania rzecz podniesienia jakości
życia rodzin z występującymi niepełnosprawnościami”. – To jest moja pasja i mój sposób na życie – uśmiecha
się Helena Budzanowska. – Myślę, że

Fot. Tomasz Żak/UMWS

każdy z nas, pracując na rzecz kogoś,
nie zastanawia się nad podziękowaniami, ale jeśli takie podziękowania
i wyróżnienia się pojawiają, to jest to
dodatkową motywacją, by robić jeszcze więcej – dodaje.
Gala wręczenia nagród odbyła się
11 października w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. – Wszystkie wnioski
złożone w obu konkursach były doskonałe. To, w jaki sposób podchodzimy do współpracy z rodziną, bardzo
się zmieniło na przestrzeni ostatnich
lat. Dzisiaj troszczymy się o rodzinę.
Nie tylko o warunki bytowe, ale również o to, by rodzinie żyło się i funkcjonowało w środowisku coraz lepiej
– podsumowuje Alina Nowa, radna
Sejmiku Województwa Śląskiego.
GOR

MIESZKANIE TRENINGOWE
Jednym z elementów programu „Z inkluzją na Ty” było otwarcie w październiku mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowano je przy ul. Wawrzyńskiej.
– To wielka szansa dla naszych wychowanków na nabycie nowych umiejętności i doświadczeń, a także start w samodzielne życie – uważa Iwona
Płatek. – Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice dzieci niepełnosprawnych
mogą spokojnie załatwić swoje sprawy, a w tym czasie ich dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę i zdobywają nowe umiejętności – dodaje.
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STANISŁAW OŚLIZŁO BOHATEREM WYSTAWY W MUZEUM MIEJSKIM

Legendarny kapitan Trójkolorowych
Przez wiele lat był kapitanem jedenastki z Roosevelta. Z Górnikiem Zabrze ośmiokrotnie
zdobył mistrzostwo Polski, sześć razy sięgał po Puchar Polski. Teraz Stanisław Oślizło stał
się bohaterem wystawy przygotowanej przez Muzeum Miejskie w Zabrzu.
– Mógłbym wiele opowiadać
o każdym zdjęciu, medalu, pamiątce
czy eksponacie, który tutaj zobaczycie. Jestem dumny z tego, że trafiłem
do Zabrza, choć początkowo koledzy
odradzali mi Górnika. Będziesz rezerwowym – mówili. Ale powiedziałem
sobie w duchu, że dam radę. Trener
Augustyn Dziwisz zaufał mi jednak
i wystawił na środku obrony, gdzie
grałem aż do 1972 roku, do końca
swojej kariery. Dawało to wiele satysfakcji i radości – mówił podczas wernisażu Stanisław Oślizło.
Wystawę w siedzibie muzeum
przy ul. Powstańców Śląskich można
oglądać do końca listopada.
GOR

Stanisław Oślizło podczas wernisażu poświęconej mu wystawy

Fot. Górnik Zabrze

NA KĄPIELISKU LEŚNYM W MACIEJOWIE ŚWIĘTOWALI MYŚLIWI, LEŚNICY I JEŹDŹCY

W pogoni za lisem
Kolejna edycja Hubertusa odbyła się 12 października na
Kąpielisku Leśnym w Maciejowie. Najważniejszym elementem tradycyjnego święta myśliwych, leśników i jeźdźców była gonitwa za lisem. W kategorii juniorów wygrała
Anna Gołda na koniu Roxa, wśród seniorów najlepszy był
Szymon Polednik na koniu Wirchan.

Podczas tradycyjnej gonitwy za lisem nie brakuje emocji
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Fot. UM Zabrze

– Jestem zaskoczona wygraną.
Już trzy razy
brałam udział
w gonitwie za
lisem, ale bez
powodzenia.
Teraz
jestem
bardzo szczęśliwa, że w końcu zwyciężyłam – uśmiecha
się Anna Gołda, która z rąk organizatorów odebrała okazały puchar.
Hubertus został zorganizowany
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu oraz Klub Jeździecki
Maciejówka MOSiR Zabrze. Podsumowanie sezonu jeździeckiego tradycyjnie
już połączono z rodzinnym piknikiem.
– Możemy być dumni, że zawody
o puchar prezydenta miasta przebiegają zawsze w tak wspaniałej, wprost
rodzinnej atmosferze. Do tego dopisała
nam piękna pogoda, przez co było to
jeszcze lepsze wydarzenie – mówi Jan
Pawluch, dyrektor Biura Prezydenta
Miasta. 
WG
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W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM PODSUMOWANO PIERWSZĄ EDYCJĘ EKOLOGICZNEGO KONKURSU

Mieszkańcy zadbali o swoje dzielnice
Ponad tysiąc osób wzięło udział w pierwszej edycji konkursu „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą
dzielnicę”. Akcję podsumowano 6 października na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego.
EFEKTY ZBIÓRKI
MIESZKAŃCÓW:

436

worków z odpadami
plastikowymi

415

worków z odpadami
szklanymi

255

Podsumowanie akcji w Miejskim Ogrodzie Botanicznym

– Zabrze przywiązuje dużą wagę
do kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców. Obecnie około
40 procent gospodarstw segreguje
odpady i to dobry wynik. Wciąż jednak dążymy do jego poprawy. Dlatego organizujemy i przeprowadzamy
w mieście wiele projektów i inicjatyw
poświęconych ekologii, właśnie takich
jak ten konkurs – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Do trwającej od 19 do 21 września
akcji włączyli się mieszkańcy jedenastu
dzielnic. Łącznie zebrali 1280 worków
z odpadami. Zgłoszono także 23 dzikie
wysypiska. Główną nagrodę w konkursie zdobyły Kończyce, gdzie mieszkańcy
zebrali 501 worków odpadów. Drugie
miejsce zajęła Helenka (190 worków),
a trzecie Biskupice (109 worków).
– Podzieliliśmy Kończyce na dziewięć okręgów. W każdym z nich wyznaczyliśmy miejsca do sprzątania
i każdy z dzielnicowych radnych zaangażował się w akcję. Pokazaliśmy, że
nam się chce i to przyciągnęło innych
– mówi Czesława Kowalczyk z Rady
Dzielnicy Kończyce.
Najbardziej zaśmiecone miejsca
wybrane zostały także w Biskupicach.
– Wysłaliśmy do szkół maile z prośbą
o pomoc. To była logistycznie dopraco-
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worków z odpadami
nienadającymi się do
recyklingu

Fot. UM Zabrze

wana akcja – uśmiecha się Walentyna
Nowakowska zRady Dzielnicy Biskupice.
– W tym konkursie postanowiliśmy
uhonorować społeczności dbające
o swoje otoczenie. Liczba uczestników
przerosła nasze najśmielsze oczekiwa-

Akcja trwała trzy dni

Fot. UM Zabrze

174

worki z odpadami
papierowymi
nia. Dziękujemy za aktywność. Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców.
Tylko wspólnym wysiłkiem i współpracą jesteśmy w stanie poprawić jakość
naszego życia – mówi wiceprezydent
Zabrza Katarzyna Dzióba. – Zwycięska
dzielnica zyska nowy plac rekreacyjny
dla dzieci i seniorów – dodaje.
Miasto zorganizowało konkurs
wspólnie z Miejskim Ogrodem Botanicznym oraz spółką FCC Polska.

WG

W poszczególnych dzielnicach wyznaczono miejsca do sprzątania

Fot. UM Zabrze
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POCZĄTEK LISTOPADA TO CZAS, GDY NASZE MYŚLI SZCZEGÓLNIE MOCNO KIERUJĄ SIĘ W STRONĘ ZMA

Fot. Watchout Studio

Wspominamy osoby, które

DR ŁUCJA STANICZEK

KLAUS KULA

PIOTR WOŹNIAK-STARAK

Była znakomitą nauczycielką, regionalistką, inicjatorką niezliczonych
działań dotyczących promocji Śląska
i Górnoślązaków. Wśród najważniejszych można wymienić Olimpiadę
Wiedzy o Górnym Śląsku, Śląski
Turniej Debat Oksfordzkich, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im.
Wojciecha Korfantego, wystawę „Silesius”, wystawę poświęconą Henrykowi Sławikowi, Forum Nauczycieli
Regionalistów, a w ostatnich latach
także Regionalny Przegląd Pieśni
„Śląskie Śpiewanie” i miesięcznik
„Górnoślązak”.
Od początku lat 90. ubiegłego wieku
działała aktywnie w Związku Górnośląskim. Była długoletnim prezesem
Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego, a od 17 marca 2014 r.
wiceprezesem Zarządu Głównego
ZG. W 2013 r. została uhonorowana
Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.
Łucja Staniczek była inicjatorką i realizatorką niezliczonej ilości przedsięwzięć Związku Górnośląskiego,
zwłaszcza w dziedzinie edukacji
regionalnej oraz promocji Górnego
Śląska i Górnoślązaków.
Jeszcze w marcu tego roku Łucja
Staniczek uczestniczyła w Kongresie
Nadzwyczajnym Związku Górnośląskiego, który zorganizowany został
w Łaźni Łańcuszkowej kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza.

Zawodowo związany był z energetyką. Sercem z Zabrzem i wszystkim,
co dotyczy naszego miasta. Przez lata
stał na czele Towarzystwa Miłośników
Zabrza. W dużej mierze to właśnie
jemu zawdzięczamy zacieśnienie relacji z niemieckim miastem Essen.
Gdy w 2000 r. miała miejsce pierwsza
oficjalna wizyta prezydenta Zabrza
w Essen, to właśnie Klaus Kula nakreślał ze strony Zabrza ramy programu
współpracy między oboma miastami. Ze strony niemieckiej zajmował
się tym wówczas prof. Heinz J. Kiefer.
Wymiernym efektem współpracy
stały się w kolejnych latach m.in. bardzo dobre kontakty nawiązane przez
Szpital Fundacji Sióstr Elżbietanek
w Essen i Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu, a także przekazanie
szpitalowi w Biskupicach wartego
1,5 mln zł tomografu komputerowego, który ufundowała Fundacja
Sióstr Elżbietanek. Zabrze i Essen
dzielą się również doświadczeniami w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Nie można też nie docenić prężnej
współpracy i wymiany doświadczeń
w dziedzinie turystyki przemysłowej.
Essen, podobnie jak Zabrze, ma swoją perełkę na szlaku zabytków techniki. To Zollverein – bardzo dobrze
zachowany XIX-wieczny kompleks
obejmujący kopalnię węgla kamiennego i koksownię.

Był przedsiębiorcą i producentem filmowym, współwłaścicielem
przedsiębiorstwa producenckiego
Watchout Studio. W Zabrzu znaliśmy
go przede wszystkim jako producenta znakomitego filmu „Bogowie”,
opowiadającego historię prof. Zbigniewa Religi.
Był prawdziwym pasjonatem, uwielbiał przebywać na planie filmowym.
– Zawsze gotowy do działania. Rozmawiający z aktorami, siedzący
obok reżysera – wspominają Piotra
Woźniaka-Staraka twórcy „Bogów”.
Jak opowiadał w jednym z programów reżyser Łukasz Palkowski, gdy
postanowił się wycofać jeden z ważniejszych inwestorów, producent zastawił własny dom, by kontynuować
prace nad filmem. Czas pokazał, że
była to bardzo dobra decyzja.
Film „Bogowie” obejrzało w kinach
2,2 mln osób. Wyjątkowa produkcja
zdobyła m.in. Złote Lwy na 39. Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz Złotego Klakiera, czyli nagrodę publiczności dla najdłużej oklaskiwanego
filmu podczas festiwalu Off Camera.
Wielokrotnie nagradzana była również pierwszoplanowa rola Tomasza Kota. Głośno zrobiło się również
o producencie filmu.
Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku łodzi motorowej na jeziorze
Kisajno. Miał zaledwie 39 lat.

(31 sierpnia 1947 r. – 23 sierpnia 2019 r.)
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(17 grudnia 1933 r. – 7 sierpnia 2019 r.)

(10 lipca 1980 r. – 18 sierpnia 2019 r.)
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ARŁYCH

e odeszły w ostatnim roku

PROF. FLORIAN ŚMIEJA

PROF. JERZY SIKORA

BOGUSŁAW GRZEGORZAK

Był znakomitym poetą, cenionym
badaczem dawnej literatury hiszpańskiej oraz autorem doskonałych
przekładów literatury hiszpańskiej.
Przez króla Hiszpanii Filipa VI uhonorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu Izabeli Katolickiej.
Debiutował w 1953 r. zbiorem wierszy „Czuwanie u drzwi”. Był autorem kilkunastu cenionych tomów
poetyckich,
współzałożycielem
i wieloletnim redaktorem naczelnym emigracyjnych pism literackich
– „Merkuriusza Polskiego” i „Kontynentów”. W latach 1991–1997
prowadził seminaria oraz wykłady
gościnne na Uniwersytecie Wrocławskim, przyczyniając się do ukształtowania pierwszego pokolenia hispanistów po 1989 r., a tym samym do
rozwoju studiów hispanistycznych
w Polsce. W 2015 r. został wyróżniony tytułem doktora honoris causa
dolnośląskiej uczelni.
Pochodzący z zabrzańskich Kończyc
prof. Florian Śmieja od lat mieszkał
z rodziną w Kanadzie, ale zawsze
z ogromnym sentymentem wracał
do swojej małej ojczyzny. – Moje
miejsce urodzenia to jest moje miejsce święte. W swoich wierszach wracam raz po raz do Kończyc – mówił
kilka lat temu prof. Florian Śmieja
w wywiadzie udzielonym Telewizji
Zabrze.

Był wyjątkowym lekarzem, człowiekiem i nauczycielem. Swoje zawodowe życie poświęcił przyszłym
mamom i ich maleństwom. Przez
ostatnie lata kierował zabrzańskim
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.
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 odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej oraz Medalem „50 lat Oddziału Śląskiego Towarzystwa Ginekologicznego”.

Był wieloletnim pracownikiem
Urzędu Miejskiego w Zabrzu i głównym projektantem Drogowej Trasy
Średnicowej. O powstanie tej jednej
z najważniejszych arterii komunikacyjnych aglomeracji zabiegał już blisko pół wieku temu. Kilka lat temu,
będąc już na zasłużonej emeryturze,
pojawił się na otwarciu zabrzańskiego odcinka trasy. Opowiadał o długiej i trudnej historii powstawania
średnicówki.
Jako absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu całe życie
pamiętał o swojej szkole, stając
się jej przyjacielem. Angażował się
w przygotowania do kolejnych zjazdów absolwentów. Zawsze był pełen wizjonerskich pomysłów, które
konsekwentnie wcielał w życie. Miał
w sobie ogromne pokłady energii
i poczucie humoru, którymi potrafił zarażać innych. Zawsze miał czas
dla innych, potrafił słuchać i pomóc
w razie potrzeby.
Bogusław Grzegorzak ukończył
Wydział Budownictwa Politechniki
Śląskiej. Pracował w Wojewódzkim
Biurze Projektów. W zabrzańskim
magistracie przez lata zajmował się
promocją miasta, pełnił też funkcję
naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta. Jako jeden z pierwszych
mówił o Sztolni Królowa Luiza i konieczności udostępnienia jej zwiedzającym.

(22 sierpnia 1925 r. – 4 września 2019 r.)
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(16 lipca 1957 r. – 12 lipca 2019 r.)

(5 maja 1936 r. – 25 maja 2019 r.)
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SZCZYPIORNIŚCI NMC GÓRNIKA ZABRZE AWANSOWALI DO TRZECIEJ RUNDY PUCHARU EHF

W górę po pucharowej drabince
Bardzo dobrze wystartowali zabrzańscy szczypiorniści w tegorocznej edycji pucharu EHF.
Podopieczni trenera Marcina Lijewskiego, po dwóch niezwykle trudnych i wymagających
wiele wysiłku pojedynkach, awansowali do kolejnej rundy tych rozgrywek, eliminując z nich
izraelski zespół Maccabi Rishon Lezion.

Pierwszy mecz z izraelskim klubem zabrzanie wygrali 29:26

Z

abrzanie dwumecz z ekipą z Izraela rozpoczęli u siebie. Goście,
pod przywództwem Ivana Karacicia
(brata słynnego Igora, lidera VIVE
Kielce i jednego z najlepszych graczy
w tej dyscyplinie na świecie), pokazali w Zabrzu, że nie oddadzą awansu
do III rundy za darmo. Już w pierwszym starciu Maccabi zaskoczyło aktywną obroną i dzielnie się broniło,
próbując cały czas pilnować wyniku.
Dopiero w ostatnich minutach Górnik wypracował kilka klarownych
sytuacji i przed rewanżem uzyskał
cenne trzy bramki przewagi. Mecz
zakończył się wynikiem 29:26.
– To był dla nas trochę egzotyczny zespół, który przed meczem bardzo trudno
było nam rozpracować. Wygraliśmy co
prawda przewagą trzech bramek, ale to
nie jest za dobry wynik. Czeka nas bardzo
ciężki mecz w Izraelu i nie wiadomo, jak
to się skończy – mówił po pierwszym spotkaniu trener Górnika Marcin Lijewski.
W rewanżu Trójkolorowi stoczyli
z Maccabi naprawdę twardy bój. Ostatnie minuty były bardzo nerwowe, ale na
30

Fot. Jerzy Przybysz

szczęście skończyło się tylko na strachu.
Górnik co prawda przegrał 21:22, ale
dzięki zaliczce z Zabrza awansował do
trzeciej fazy rozgrywek.
Teraz naszych szczypiornistów czeka spotkanie z SC Magdeburg, w kadrze którego gra reprezentant Polski
Piotr Chrapkowski. Niemiecki zespół to

Ta zaliczka zdecydowała...

Fot. Jerzy Przybysz

znacznie wyższa od izraelskiej półka europejskiej piłki ręcznej i Górnik, chcąc
uzyskać dobry wynik, musi wspiąć się
na szczyty swoich możliwości. Pierwszy
mecz z Magdeburgiem Górnik rozegra
u siebie 16 listopada, rewanż odbędzie
się 24 listopada.
WG

...o awansie Trójkolorowych do kolejnej rundy rozgrywek

Fot. Jerzy Przybysz
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FIRMA DB CARGO POLSKA PRZEDŁUŻYŁA UMOWĘ SPONSORSKĄ Z FUNDACJĄ GÓRNIKA ZABRZE

Kolejowy potentat
wspiera młodych piłkarzy
Dobre wiadomości dla podopiecznych Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. Spółka DB Cargo
Polska przedłużyła w październiku umowę sponsorską z Fundacją Górnika Zabrze.
– Wiem, że Górnik jest wpisany
w DNA miasta Zabrze. Jesteście najsłodszą reklamą DB Cargo. Piłka nożna to gra
zespołowa, szlifuje społeczne kompetencje młodych ludzi, kluczowe w życiu.
Cieszę się, że moja firma działa w ramach
społecznej odpowiedzialności biznesu –
mówił podczas uroczystego podpisania
umowy Steffen Bobsien, nowy prezes DB
Cargo Polska SA.
Przypomnijmy, że współpraca zajmującej się m.in. przewozami kolejowym
firmy z Fundacją Górnika Zabrze trwa
już od pięciu lat. – To był nasz pierwszy
partner, który zaczął wspierać młodych
piłkarzy w ich rozwoju sportowym. Mam
nadzieję, że współpracę będziemy kontynuowali jeszcze przez wiele lat i z satysfakcją będziemy przyglądać się rozwojowi
dzieci – podkreśla Tomasz Młynarczyk,
prezes Fundacji Górnika Zabrze.
Akademia szkoląca przyszłych piłkarzy Górnika Zabrze istnieje od 2014 r.
Obecnie trenuje w niej około dziewięciuset małych zawodników. – Akademia

Prezes DB Cargo Polska Steffen Bobsien, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i prezes
Fundacji Górnika Zabrze Tomasz Młynarczyk Fot. Górnik Zabrze

Piłkarska to nie tylko przygotowanie przyszłych kadr Górnika Zabrze, ale przede
wszystkim wspaniała przygoda dla najmłodszych zabrzan. Dziękuję DB Cargo
Polska za podpisanie umowy sponsorskiej na następny rok. To kolejne działanie,
które potwierdza, że DB Cargo to firma
odpowiedzialna społecznie – zaznacza

Wychowankowie Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze
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prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik. – Oglądając mecze i oceniając grę
zawodników, musimy pamiętać, że to, co
reprezentują na boisku, zależy od systemu szkolenia, które przechodzili od najmłodszych lat. Rodzicom życzę więc wytrwałości, a młodym piłkarzom samych
wygranych meczów – dodaje. 
GOR

Fot. Górnik Zabrze
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JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH ZAGROŻEŃ W XIX-WIECZNEJ EUROPIE BYŁY POJAWIAJĄCE SIĘ ZARAZY

W obliczu epidemii
Przez stulecia jednym z największych zagrożeń ludzkości były pojawiające się co jakiś czas
zarazy. Jedną z nich były epidemie cholery, które na dużą skalę wystąpiły w Europie w XIX
wieku. Zaraza ta nie ominęła też Górnego Śląska, a w jego granicach wielu miejscowości –
w tym Zabrza i jego obecnych dzielnic.
Cholera jest ostrą, zaraźliwą chorobą przewodu pokarmowego, wywołaną przez przecinkowca cholery
(odkrytego w 1883 r. przez Roberta
Kocha). Jej przenoszenie następuje
drogą pokarmową, najczęściej przez
wypicie skażonej wody, w której zarazki mogą utrzymywać się miesiącami. Objawy cholery to pojawiające się na początku nagłe, wodniste
biegunki oraz wymioty, jednakże
bez gorączki i bólu brzucha. Następnie chory przestaje oddawać mocz,
spada ciśnienie krwi, tętno staje się
ledwo wyczuwalne, spada też temperatura ciała. Skóra zaczyna się
marszczyć, rysy twarzy wyostrzać,
a twarz zapadać. Następuje też zmiana głosu na piskliwy. Chory odczuwa
silne pragnienie i suchość w jamie
ustnej. Pojawia się utrata świadomości oraz śpiączka, zaś chory umiera w stanie wstrząsu. Całość trwa
od dwóch do siedmiu dni. Główną
przyczyną cholery były z reguły złe
warunki higieniczne oraz zła jakość
wody i żywności.

***

Na terenie Niemiec cholera (nazywana urzędowo cholera morbus
– choroba cholerowa) pojawiła się
latem 1831 r. Została ona przywleczona z Królestwa Polskiego, gdzie
z kolei znalazła się za sprawą wojsk
rosyjskich pacyfikujących powstanie
listopadowe. Na wieść o rozszerzaniu się epidemii w Warszawie władze
pruskie podjęły kroki mające zapobiec przedostaniu się choroby do
ich kraju.
W kwietniu 1831 r. została powołana Komisja Bezpośrednia dla
Obrony przed Cholerą, na czele któ32

Ilustracja towarzysząca obwieszczeniu o pojawieniu
się cholery, 1866 r. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

rej stanął gen. Ludwig Gustaw von
Thile. 4 maja 1831 r. wydano specjalne zarządzenie, którym wprowadzano środki ostrożności przeciwko
zarazie. Granica z Królestwem Polskim, Galicją oraz Rzeczpospolitą
Krakowską została zamknięta, zaś
w przygranicznych powiatach Górnego Śląska utworzono kordon sanitarny. Zabroniono mieszkańcom
ww. krajów przybywania na teren
Śląska, przywożenia towarów oraz
wysyłania listów. W przypadku podejrzenia choroby należało zgłosić
się do miejscowych przedstawicieli
władz, zaś za każde zatajenie choroby groziły surowe kary. Jednocześnie
została wydana instrukcja: „Nauka
do utrzymania zdrowia i do oddalenia choroby cholera morbus zwaney,
gdyby się do nas wkraść miała”.
W instrukcji tej można znaleźć
porady, jak postępować, aby uniknąć zachorowania. A zatem, postulowano regularny sposób życia,

niepoddawanie się depresji oraz negatywnym emocjom, proponowano
zachowanie pozytywnego stosunku
do życia, a także umiarkowanej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Zalecano również co i w jakiej ilości spożywać, a z czego lepiej
zrezygnować. I tak najlepiej było
spożywać cielęcinę, ptactwo, drób,
chudą wieprzowinę i wołowinę, kasze, ziemniaki, ryż, zaś należało zrezygnować z potraw kwaśnych, „które
żołądek psuią i wnim kisieją, iako to
są wszystkie potrawy kwaskowate
i żywot źiąbiące, np. surowe, osobliwie nie doźrzałe owoce, winogrony,
melony, ogórki, kapusty, także potrawy bardzo tłuste, ryby, kluski i insze
takie potrawy”.
Zalecano też picie dobrej jakości
alkoholu – jednakże z umiarem, gdyż
„ciało pyiaka naybardziey skłonne
iest do przyjęcia choroby cholera
zwaney”. Nie należało pić kwaśnego
piwa, zsiadłego mleka czy barszczu.
Oprócz tego należało nosić ciepłą
odzież oraz dbać o higienę, gdyż
„chędogość i czystość ciała ubezpiecza człowieka od zarażenia inszych
chorób, więc też od zarażenia choroby cholera nazwaney”. Należało
często wietrzyć mieszkania oraz dezynfekować je. Oczywiście należało
ograniczyć kontakt z osobami chorymi, a jeśli musiało się je odwiedzać,
nie iść tam na czczo i po powrocie
dokładnie się umyć. Izbę, w której
przebywał chory na cholerę, należało często wietrzyć oraz pilnować, aby
panował w niej porządek.

***

W czerwcu 1831 r. ukazało się
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ska von Merckela mówiące o tym,
że przy przejściach granicznych
zostaną utworzone „budynki kontumacyyne” (stacje kwarantanny),
w których podróżni chcący udać się
na Śląsk musieli przejść dwudziestodniową kwarantannę. Kwarantanna
mogła też obowiązywać dziesięć dni
pod warunkiem, że przyjeżdżający
na Śląsk przedstawili zaświadczenie,
iż przybywają z obszarów niedotkniętych cholerą lub takich, gdzie
cholera nie pojawiła się przez dwadzieścia dni w okręgu dziesięciu mil.
W tym samym miesiącu ukazała się
szczegółowa instrukcja postępowania na wypadek wybuchu epidemii:
„Instrukcya postępowania w państwach Pruskich w razie zbliżania się
i wybuchnienia Cholery”.
Z uwagi na ograniczoną ilość
miejsca przedstawimy jedynie jej
wybrane fragmenty. Na szczeblu
powiatów, miast i wsi miały zostać
utworzone komitety do walki z cholerą, które miały się składać z przedstawicieli miejscowej policji, na wsi
sołtysa oraz z lekarza lub chirurga.
Komitety te m.in. miały sprawować
nadzór nad stanem zdrowia mieszkańców na podległym sobie terenie. Należało powiadomić komitet
o każdorazowym przypadku zachorowania lub zgonu, zaś zmarłego nie
wolno było pogrzebać bez uprzednich oględzin lekarskich. Komitety
także miały czuwać nad utrzymaniem porządku na ulicach, placach
etc. Zabronione zostały kontakty
z mieszkańcami obszarów objętych
chorobą. Podróżni musieli posiadać
świadectwo zdrowia lub paszport

albo też zaświadczenie, że przebyli kwarantannę. W razie wybuchu
cholery przedstawiciel miejscowego komitetu powinien zawiadomić
o tym niezwłocznie zwierzchników;
obowiązywał też zakaz opuszczania zarażonego miejsca. Wszystkie
przedmioty nieużywane na co dzień
na czas trwania zarazy należało pochować do skrzyń i opieczętować,
zaś rzeczy bez wartości – spalić. Dla
potrzeb biedniejszych, nie mogących pozostać w domach chorych,
należało urządzić szpitale, w których
mieli pracować lekarze i odpowiedni
personel. Należało zamknąć miejsca publiczne: szkoły, teatry, domy
gościnne etc. Dom, w którym któryś
z mieszkańców zachorował, należało zamknąć, odgrodzić od innych
gospodarstw za pomocą liny, zaś do
jego pilnowania wyznaczyć straż.
„Trzeba iak naytroskliwiey unikać
dostania się w obce ręce rzeczy z odgrodzonego domu. Psy, koty i inne
tym podobne zwierzęta trzeba pozabijać, a kurom, kaczkom itp. służącym na pokarm dla mieszkańców
domu skrzydła krótko poprzycinać.”

***

Jeśli zaraza wybuchła w domach
sąsiadujących ze sobą, należało odosobnić tę część miejscowości, zaś
jeśli jeszcze dalej – należało zamknąć
całą miejscowość oraz otoczyć ją kordonem wojska. Przy linii kordonów
tych miały zostać urządzone tzw. tamownie, służące celom handlowym
i przekazywaniu sobie żywności bez
stykania się ze sobą. Izby, w których

Strona tytułowa „Schlesische Cholera - Zeitung” (Śląskiej Gazety Cholerycznej), 1831 r.
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przebywali chorzy, należało często
wietrzyć oraz okadzać codziennie
kwasem saletrzanym. Szpital, w którym znajdowali się już pacjenci,
także należało odosobnić, podobnie
jak dom chorego, który znalazł się
w szpitalu. To samo dotyczyło domów, w których chore osoby już pomarły – należało je odosobnić wraz
z mieszkańcami, oczyścić, zmarłego
zaś pochować z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
Dla osób zmarłych na cholerę miały
być zakładane w miejscu ustronnym
osobne cmentarze dodatkowo ogrodzone rowem i bezpiecznym ogrodzeniem. Zmarłych należało chować
w grobach głębokich co najmniej na
jeden sążeń (1,88 m) oraz przysypywać niegaszonym wapnem. Ciało
zmarłego należało wciągać do trumny za pomocą tępych żelaznych haków. Modyfikacja ww. instrukcji z kolei stwierdzała, iż „ciała chowane być
mogą tylko w godzinach od 8 w wieczór do 7 z rana, iako i bez wielkiego
zgiełku”.
15 czerwca 1831 r. król pruski
Fryderyk Wilhelm wydał specjalny
edykt, w którym dla nieprzestrzegających wszystkich ww. nakazów
przewidziane były surowe kary,
z karą śmierci włącznie.
W kolejnym miesiącu natomiast
wydano rozporządzenie, w którym
zakazano cotygodniowych targów
bydlęcych i zaplanowanych jarmarków w miejscowościach przygranicznych powiatów, a także zakaz
odbywania procesji religijnych oraz
pielgrzymek – wszystko po to, aby zapobiec zgromadzeniom dużych skupisk ludzkich, które mogły przyczynić się do rozszerzania się epidemii.
O skali i powadze epidemii może
świadczyć ukazująca się w latach
1831–1832 we Wrocławiu gazeta
„Schlesische Cholera-Zeitung” (Śląska Gazeta Choleryczna), na łamach
której lekarze z różnych miejscowości na Śląsku wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami w związku z epidemią, a także sposobami jej
zapobiegania i leczenia.
Niestety, wszystkie środki opisane powyżej, a także wiele innych, nie
zapobiegły rozprzestrzenieniu się
epidemii na terenie Górnego Śląska...
Anna Kulczyk
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – niemęski głos męski, 7 – jedno-

1

komórkowiec z nibynóżkami, 8 – na czele wyższej
uczelni, 9 – Rostowa z „Wojny i pokoju”, 10 – gdacząca producentka jaj, 11 – odda ją uczciwy znalazca, 12 – imię Modiglianiego, włoskiego malarza
i rzeźbiarza, 15 – kraj ze stolicą w Tbilisi, 18 – czasem zastępowany muszką, 21 – nimb, 24 – Anna,
śpiewała o tańczących Eurydykach, 25 – kwaśny
owoc lub nielot, 26 – dojrzałości to matura.
Pionowo: 1 – ozdoba okna, 2 – cukier w mleku, 3 – amerykańska trąba powietrzna, 4 – jeden
z Trzech Króli, 5 – twórca skali temperatur, 6 – kraj
mlekiem i miodem płynący, 13 – trzeba je mieć, bo
czasem się spełniają, 14 – babka z raju, 16 – domki
w pasiece, 17 – czerwień z domieszką fioletu, 19
– był nim Dracula, 20 – walc lub tango, 22 – rude
grzyby, 23 – siedziba greckich bogów.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
zespołu Bajm, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1. sprzęt sportowy Rafała Majki,
2. ułatwia czytanie drobnego
druczku,
3. bambusowy niedźwiedź,
4. lalka, miś lub piłka,
5. zapas,
6. może być prostokątny, równoboczny,
7. ubranie lokaja lub kraj
w Afryce,
8. zielona, czerwona, owocowa
lub z cytryną.

1
2
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5
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7
8

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.
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FOTOKONKURS

Fot. Jerzy Przybysz
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Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
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1. Cisza jak ta
2. Firletka
3. Przedszkole nr 14

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