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WYBITNY KARDIOCHIRURG DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
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Prof. Marian Zembala otrzymał wyróżnienie pół wieku po tym, jak rozpoczął studia na wrocławskiej uczelni

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu otrzymał w październiku
prof. Marian Zembala. Data przyznania wyróżnienia nie była
przypadkowa. Wybitny kardiochirurg i dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokładnie pół wieku temu
rozpoczął na wrocławskiej uczelni swą przygodę z medycyną.
– To dla mnie bardzo ważna uroczystość,
ponieważ zostałem doceniony przez swoją macierzystą uczelnię – podkreśla prof.
Marian Zembala. – Po powrocie z Holandii
trafiłem do Zabrza i dzięki profesorowi Zbigniewowi Relidze wrosłem w Zabrze. Dzięki niemu w moim życiu rozpoczął się etap
śląski, który jest dla mnie bardzo ważnym
etapem mojego zawodowego rozwoju. To
w Zabrzu stworzyliśmy ośrodek, w którym
rozwijamy transplantologię i kardiochirurgię – dodaje.
– Marian Zembala odkrył obszary kardiochirurgii, które wcześniej były nieznane.
Rozwinął programy transplantacji serca
i płuc. Jeżeli popatrzymy na jego dokonania i wszystko to, co zrobił dla polskiej kardiologii i kardiochirurgii, możemy powiedzieć, że to dzięki niemu kardiochirurgia
w Polsce jest dzisiaj na tak bardzo wysokim
poziomie – przyznaje prof. Andrzej Bo-

chenek, kardiochirurg i wieloletni przyjaciel Mariana Zembali, który przed laty
razem z nim pracował w zespole prof.
Zbigniewa Religi. – To dostrzegła nie tylko

jego alma mater, ale przede wszystkim Europejskie Towarzystwo Kardiochirurgiczne, którego jest prezesem. Mamy wśród
nas wielkiego człowieka. Cieszę się, że jest
moim przyjacielem – dodaje.
Jak podkreśla prof. Bogdan Łazarkiewicz,
były rektor Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, nadanie prof. Marianowi
Zembali tytułu doktora honoris causa to
wielka rzecz również dla uczelni. – Profesor Marian Zembala to człowiek, który ze
swoich osiągnięć znany jest na całym świecie – mówi prof. Bogdan Łazarkiewicz.
– Dla pana profesora priorytetem jest ratowanie życia, nowoczesne leczenie i dawanie nadziei, co potwierdza misja Śląskiego
Centrum Chorób Serca. Wyróżnienie godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podkreśla
trwały wkład profesora Mariana Zembali
w rozwój nauki i stanowi docenienie dla
autorskich, pionierskich i unikatowych rozwiązań zapewniających postęp medycyny
– zaznacza Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza, którego honorowym
obywatelem jest prof. Marian Zembala.
– Do słów uznania dla wybitnego naukowca, skutecznego menedżera służby zdrowia
i pełnego wrażliwości lekarza, dołączam
wyrazy wdzięczności dla honorowego
obywatela Zabrza, od lat rozsławiającego
swoją pracą, talentem i zaangażowaniem
dobre imię miasta – dodaje.
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W trosce o zdrowie i życie mieszkańców

Małgorzata Mańka-Szulik
wygrała wybory w Zabrzu
Popierana przez stowarzyszenie „Skuteczni dla Zabrza”
Małgorzata Mańka-Szulik po raz czwarty z rzędu wygrała
wybory samorządowe. Urząd prezydenta miasta sprawować będzie przez kolejnych pięć lat. Dotychczasowa prezydent pokonała w drugiej turze głosowania Agnieszkę
Rupniewską z Koalicji Obywatelskiej.
W Zabrzu o urząd prezydenta ubiegało się w tym roku aż ośmioro kandydatów. W I turze wyborów, która
odbyła się 21 października, największe poparcie wyborców uzyskała
urzędująca prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. Na kolejnych miejscach znaleźli się Agnieszka Rupniewska
(Koalicja
Obywatelska),
Kamil Żbikowski („Lepsze Zabrze”),
Borys Borówka (Prawo i Sprawiedliwość), Adam Kudzia („Zabrze
dla każdego”), Łukasz Kowalkowski
(Kukiz’15), Mirosław Dynak („Wolni
i Solidarni”) oraz Krzysztof Malanowski („Ruch społeczny dla Zabrza
– 2018”).
W zorganizowanej 4 listopada II turze wyborów zabrzanie zdecydowali,
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TAKIE SĄ LICZBY:

130,5 tysiąca

mieszkańców Zabrza
uprawnionych było do udziału
w tegorocznych wyborach

90

obwodów głosowania
wyznaczonych zostało
w naszym mieście
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osób ubiegało się o urząd
prezydenta Zabrza

285

osób ubiegało się
o mandat radnego
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Z ZABRZA DO SEJMIKU

że na stanowisku prezydenta miasta
pozostanie Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziękuję za okazane zaufanie.
W sposób szczególny chcę się ukłonić
tym wszystkim, którzy oddali na mnie
głos. Za udział w wyborach dziękuję pozostałym i zapewniam, że będę
pracowała, żeby przekonać ich do
mojego programu – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która gospodarzem Zabrza jest już od
dwunastu lat. – Przed nami kolejne

FREKWENCJA:

Wieczór wyborczy w Miejskim Ośrodku Kultury

zadania służące mieszkańcom, między
innymi przebudowa ulicy Piłsudskiego,
dokończenie hermetyzacji FCC, dalszy
rozwój strefy ekonomicznej, rewitalizacja terenów zielonych oraz wypracowanie wspólnej koncepcji rozwoju
centrum Zabrza – dodaje.
Przypomnijmy, że w Zabrzu uprawnionych do udziału w wyborach było
ponad 130 tysięcy mieszkańców.
W mieście wyznaczono 90 obwodów
głosowania. Frekwencja w II turze sięgnęła prawie 36 procent, co oznacza,
że była o około 5 procent niższa niż
dwa tygodnie wcześniej. W całym województwie śląskim frekwencja wyborcza wyniosła 4 listopada 44,47 procent.
Kadencja obecnej Rady Miasta kończy

TAK GŁOSOWALI
ZABRZANIE W II TURZE:
Małgorzata Mańka-Szulik
– 51,59 %
Agnieszka Rupniewska
– 48,41 %

się 16 listopada. Nowo wybrani radni
po raz pierwszy zbiorą się w ciągu
siedmiu dni od tej daty. Oznacza to,
że pierwsza sesja w nowej kadencji
samorządu czeka nas w przedostatnim tygodniu listopada.

GOR

Fot. TVZ

I tura – 41,19 %
II tura – 35,85 %

Fot. Igor Cieślicki

Wśród radnych Sejmiku
Województwa Śląskiego
nowej kadencji nie zabraknie
osób związanych z naszym
miastem. Mandaty zdobyli
Alina Nowak – dyrektor
Powiatowego Urzędu
Pracy w Zabrzu, Urszula
Koszutska – dyrektor
Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Zabrzu
oraz prof. Marek Gzik,
dziekan Wydziału Inżynierii
Biomedycznej Politechniki
Śląskiej. Gratulujemy!

I tura wyborów odbyła się 21 października, po raz drugi zabrzanie głosowali 4 listopada

W Zabrzu wyznaczono 90 obwodów głosowania
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WOKÓŁ NAS
WŚRÓD NOWO WYBRANYCH RADNYCH ZNALAZŁO SIĘ SPORO DEBIUTANTÓW

Przetasowania w
W listopadzie odbędzie się pierwsza sesja Rady
Miasta nowej kadencji. Wezmą w niej udział
zarówno starzy samorządowi wyjadacze, jak
i debiutanci. Po październikowych wyborach
w zabrzańskiej Radzie pojawiło się bowiem
sporo nowych twarzy.

Kamil Żbikowski

Rafał Grygiel

Małgorzata Mańka-Szulik

Łucja Chrzęstek-Bar

Krzysztof Lewandowski

Joachim Wienchor

Dariusz Walerjański

Krystian Jonecko

*

Grzegorz Lubowiecki

6

Janusz Bieniek
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*

Damian Trześniewski

Gabriela Bator

* oczekują na wejście do Rady Miasta

W zabrzańskiej Radzie Miasta zasiada łącznie 25 osób. Dziewięć miejsc w tym gronie przypadło w udziale Koalicji Obywatelskiej, czyli komitetowi utworzonemu przed tegorocznymi wyborami samorządowymi przez Platformę Obywatelską
i Nowoczesną. Siedem mandatów zdobyli „Skuteczni dla
Zabrza”, czyli stowarzyszenie, z którego wywodzi się prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. Swój stan posiadania
z poprzedniej kadencji utrzymało Prawo i Sprawiedliwość,
wprowadzając do Rady pięciu przedstawicieli. W tej kadencji
w Radzie Miasta zadebiutuje trzech przedstawicieli stowarzyszenia „Lepsze Zabrze”. Skład Rady uzupełnia jeden radny
startujący z listy Kukiz’15.
W związku z wyborem Małgorzaty Mańki-Szulik na urząd prezydenta, jej mandat otrzyma Damian Trześniewski, który znalazł
się na kolejnym miejscu pod względem liczby zdobytych głosów. Miejsce po Krzysztofie Lewandowskim, który pozostanie
wiceprezydentem, otrzyma z kolei Gabriela Bator. 
GOR

WOKÓŁ NAS

w Radzie Miasta
Agnieszka Rupniewska

Adam Harasimowicz

Marian Rau

Przemysław Juroszek

Mariola Olichwer

Tomasz Olichwer

Alojzy Cieśla

Grzegorz Olejniczak

Urszula Potyka

Borys Borówka

Ferdynand Reiss

Sebastian Dziębowski

KOALICJA
OBYWATELSKA
SKUTECZNI
DLA ZABRZA
PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
LEPSZE ZABRZE
Sebastian Markisch

Adam Ilewski

Grzegorz Turek

KUKIZ’15
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WOKÓŁ NAS
KOLEJNE BLOKI ZOSTAŁY ODDANE DO UŻYTKU PRZY UL. ŻYWIECKIEJ, NOWE OSIEDLE POWSTAJE PRZY UL. TROCERA

Już można się wprowadzać!
Na ten moment lokatorzy
trzech nowych bloków przy
ul. Żywieckiej czekali z niecierpliwością! W październiku odebrali klucze do swoim
wymarzonych mieszkań. Tym
samym na osiedlu będzie
teraz mieszkać prawe 80 rodzin. Docelowo ma ich być
150. Inwestycję realizuje Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego,
którego udziałowcem jest
Zabrze. Gminna spółka
ZBM-TBS buduje z kolei
osiedle przy ul. Trocera.

ki

W październiku lokatorzy odebrali klucze do swoich mieszkań

W trzech oddanych właśnie do użytku blokach przygotowano łącznie 31
mieszkań. Budynki powstały tuż obok
trzech innych, które zbudowano w poprzednich latach. Mieszka w nich 48
rodzin. – Koszt wykonania tego etapu
inwestycji wyniósł ponad 6 milionów
złotych – mówi Franciszek Paśmionka,

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Fot
. Ig
or
Ci
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prezes Międzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego z Tarnowskich Gór. – Mieszkania są dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 37 do 64 metrów kwadratowych. Myślę, że lokatorzy
będą bardzo zadowoleni – dodaje.
W każdym z bloków przygotowano
również pomieszczenia techniczno-gospodarcze na parterze. – Ludzie chwalą sobie możliwość zlokalizowania tam
komórek lokatorskich oraz pomieszczeń
służących do przechowywania wózków
dziecięcych czy rowerów, a także zorganizowania suszarni – podkreśla prezes
Franciszek Paśmionka. Mieszkańcy
osiedla mają także do dyspozycji parking i ogrodzony plac zabaw.

– Do tej pory mieszkaliśmy z rodzicami.
Chcieliśmy się usamodzielnić i dlatego
zdecydowaliśmy się na mieszkanie tutaj
– mówią państwo Angelika i Marcin
Wilczkowie, rodzice półrocznej Emilki. – Mieszkaliśmy w Makoszowach, więc
bardzo dobrze znamy te tereny – dodają.
Z Gliwic przeprowadzą się do Zabrza
Klaudia i Grzegorz Łatwis. – Okolica
bardzo nam się podoba. Blisko jest do
autostrady i Drogowej Trasy Średnicowej, a jednocześnie jest dużo terenów zielonych. Będziemy mieli gdzie wychodzić
z córeczką na spacery, a nasz pies Gizmo
będzie miał gdzie biegać – śmieją się rodzice 7-miesięcznej Anastazji.

8

Dzień Otwarty na budowie osiedla ZBM-TBS przy ul. Trocera
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Angelika i Marcin Wilczkowie z małą Emilką
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TAKIE SĄ LICZBY:

6 bloków

oddano już do użytku
przy ul. Żywieckiej

12

ma ich być docelowo

79 rodzin

mieszka już na nowym osiedlu

150 mieszkań
6 bloków

powstaje przy ul. Trocera

72 mieszkania

Fot. Igor Cieślicki

będzie tu docelowo

Klaudia i Grzegorz Łatwisowie z córeczką Anastazją

będą w nich do dyspozycji

– Budownictwo mieszkaniowe to jeden
z priorytetów dla zabrzańskiego samorządu – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, które jest udziałowcem MTBS. – Widzimy, że jest duże
zainteresowanie mieszkaniami „tebeesowskimi”, dlatego realizujemy kolejne
takie projekty – dodaje.
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje
się już do budowy kolejnego bloku
przy ul. Żywieckiej. Sześć czterokondygnacyjnych budynków
przy ul. Trocera buduje z kolei gminna spółka ZBM-TBS.
W przyszłym roku wprowadzą się do nich 72 rodziny.
Koszt inwestycji to 15 mln
zł. Połowę tej kwoty stanowi kredyt zaciągnięty przez
ZBM-TBS w Banku Gospodar-

stwa Krajowego. Pozostałe środki to
dofinansowanie miasta (15 procent)
oraz środki własne spółki (35 procent,
w tym partycypacja mieszkańców).
W październiku spółka zorganizowała
Dzień Otwarty, w ramach którego przyszli lokatorzy mogli z bliska zobaczyć, jak
Wiz
ual
i za
cja
:

MT
BS

postępują prace na budowie. – Mieszkanie bardzo nam się podoba. Jest duży balkon, ładne okna, duża kuchnia. Fajnie było
wejść i zobaczyć, jak to będzie wyglądało –
podkreślali lokatorzy jednego z bloków
powstających przy ul. Trocera. – Jesteśmy
też bardzo zadowoleni z lokalizacji. Blisko
są sklepy, szkoła, park. Będzie gdzie spacerować z córką – dodawali.
– Każdy najemca znajdzie tu coś dla siebie. W ofercie są zarówno kawalerki,
jak i mieszkania dwu- oraz trzypokojowe. Nasza oferta spotkała się
z bardzo dużym zainteresowaniem rodzin z dziećmi. Na osiedlu powstanie bowiem plac
zabaw z licznymi atrakcjami.
Na szukających odpoczynku
wśród zieleni czekać będą
z kolei wygodne ławeczki – zwraca uwagę Renata
Lemańska, prezes spółki
ZBM-TBS. 

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Wizualizacja: ZBM-TBS

Przy ul. Żywieckiej ma stanąć 12 bloków

Jeden z bloków przy ul. Żywieckiej

Tak ma wyglądać gotowe osiedle przy ul. Trocera
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WOKÓŁ NAS
NA POWSTAJĄCYM W BISKUPICACH SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM ZAWISŁA SYMBOLICZNA WIECHA

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców

W ramach
przedsięw z i ę c i a
rozbudowany został
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Medycznej.
Przebudowa objęła również Izbę
Przyjęć. – Stworzenie takiego obszaru
intensywnego nadzoru nad pacjentem
to innowacja nie tylko w skali województwa śląskiego, ale całej Polski – zwraca
uwagę prezes Mariusz Wójtowicz. – To
inwestycja w zdrowie, a ono jest najważniejsze. Możemy mówić o innowacjach,

Marek Morawski, prezes
firmy Mostostal Zabrze GPBP

Fot. Igor Cieślicki

Symboliczna wiecha została zamontowana
w najwyższym punkcie budowanego obiektu

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Igor Cieślicki

Na półmetku znalazła się budowa oddziału ratunkowego
Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
W październiku na szczycie
24-metrowego obiektu zawisła symboliczna wiecha.
Jednocześnie trwają odbiory
zmodernizowanego Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. Ukoronowaniem ambitnego
projektu
ma
być utworzenie w Zabrzu
czwartego
w
województwie śląskim szpitala urazowego.

– Prace budowlane rozpoczęliśmy
w czerwcu tego roku. Patrząc na wiechę,
która wisi na wysokości 24 metrów od
podstawy budynku, można powiedzieć,
że tempo jest imponujące – podkreśla
dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala
Miejskiego w Zabrzu. – Ten projekt nie
ogranicza się tylko do zbudowania oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla
helikopterów. Wiąże się również z przebudową dużej części szpitala i stworzeniem obszaru intensywnego nadzoru
nad pacjentem – dodaje.

10

Zmodernizowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
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Fot. Igor Cieślicki

Dr Mariusz Wójtowicz

WOKÓŁ NAS

Wizualizacja: Szpital Miejski w Zabrzu

tworzeniu nowych miejsc pracy, ale fundamentem tego wszystkiego jest zdrowie
– dodaje.
– Inwestycja jest ciekawa i stanowi wyzwanie, ponieważ realizujemy ją w cyklu dwunastomiesięcznym, a duża część
projektu to budowa nowego obiektu od
fundamentów po roboty wykończeniowe
– zwraca uwagę Dariusz Frankowski,
wiceprezes spółki Mostostal Zabrze
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. – Jeśli chodzi
o OIOM, jesteśmy już na etapie odbiorów.
W przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego kończymy roboty konstrukcyjne. Chcemy zamknąć obiekt przed
okresem zimowym, a następnie prowadzić prace wykończeniowe i instalacyjne
– dodaje.
Łączny koszt projektu, obejmujący
prace budowlane i wyposażenie obiektu, sięga 30 mln zł. – Inwestycje w ochronę zdrowia to jeden z priorytetów dla naszego samorządu. Od lat modernizujemy
Szpital Miejski. Wykonaliśmy jego termomodernizację oraz zbudowaliśmy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Budowa
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to
kolejny etap rozwoju placówki. Inwestycja umocni markę miasta na medycznej
mapie aglomeracji i kraju – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Obecnie trwają starania, by zabrzański
szpital mógł pełnić rolę szpitala urazowego. – Województwo śląskie, które należy do największych w Polsce, ma w tej
chwili trzy szpitale urazowe: w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz na granicy
Katowic i Sosnowca. Byłoby wskazane,

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i Bożena Śliwa-Rak,
kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Tak my wyglądać gotowy Szpitalny Oddział Ratunkowy

by w rejonie tak dużych aglomeracji, jak
Gliwice, Ruda Śląska czy Tarnowskie Góry
działał kolejny taki szpital – podkreśla
prezes Mariusz Wójtowicz.
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma się zakończyć w marcu przyszłego roku. Pierwsi pacjenci

trafią tu na przełomie maja i czerwca. – Chcielibyśmy, by, na mocy decyzji ministra zdrowia, szpital urazowy
w Zabrzu został powołany jesienią 2019
roku – podsumowuje prezes Mariusz
Wójtowicz.

GOR

Fot. Szpital Miejski w Zabrzu

– budowa Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka – 41 mln zł
– termomodernizacja
budynków szpitala – 5,8 mln zł
– wprowadzenie e-usług
– 3 mln zł
– nowa apteka szpitalna
– 1,7 mln zł
– przebudowa klatki
schodowej i połączenie
CZKiD ze szpitalem
– 642 tys. zł
– budowa publicznych
punktów dostępu do
Internetu – 613 tys. zł

Fot. Igor Cieślicki

INWESTYCJE W SZPITALU
MIEJSKIM W LATACH
2011–2017:

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka specjalizuje się w leczeniu endometriozy
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WOKÓŁ NAS
RUSZAJĄ NIEZWYKLE WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW INWESTYCJE DROGOWE

Piłsudskiego to chyba najbardziej nielubiana przez kierowców ulica w Zabrzu. Wkrótce
to się zmieni. Jesteśmy bowiem na finiszu przetargu dotyczącego przebudowy drogi.
Swoje oferty dotyczące realizacji inwestycji złożyło sześć
firm. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze
w tym roku, a roboty powinny zakończyć się we wrześniu
2019 roku.
Remont ul. Piłsudskiego będzie prowadzony w trzech etapach. Zbliżające się
właśnie do końca postępowanie przetargowe obejmuje zakres prac od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu
kolejowego. Na liczącym około 800
metrów odcinku ul. Piłsudskiego wymieniona zostanie nawierzchnia. Przebudowane będą skrzyżowania z ulicami
Chłopską, Webera, Zieleniewskiego,
Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego.
Zmodernizowany zostanie także kolektor kanalizacji deszczowej.
Pozostałe etapy przebudowy obejmują
odcinek ul. Piłsudskiego od wiaduktu kolejowego do ul. Wolności oraz skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Roosevelta.

Wyboje na ul. Piłsudskiego staną się niebawem tylko wspomnieniem

– W miejscu istniejącego skrzyżowania
powstanie rondo – mówi Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną również
dwie zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa oraz parking dla około 20 samochodów w rejonie ul. Botanicznej.
W ostatnich dniach ogłoszony został
z kolei przetarg na budowę ekranów
akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr
88, na odcinku od Gliwic do ul. Maszyńskiego w Zabrzu. To już trzeci etap tej
oczekiwanej przez okolicznych mieszkańców inwestycji.
Tymczasem trwa budowa nowej drogi
na osiedlu Słoneczna Dolina. Powsta-

Fot. Tomasz Jodłowski

Ulica Piłsudskiego zmieni oblicze

je ona w ciągu ul. Neptuna, w miejscu
istniejącej do tej pory drogi gruntowej.
Prace obejmują także przygotowanie
sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji sanitarnej. Łączny koszt to 2,1 mln zł. Kolejne
przedsięwzięcie w tym rejonie miasta
objąć ma ul. Lawendową (dawniej PGR
Nowy Dwór), Jowisza i Mielżyńskiego.
Pojawią się tu asfaltowa nawierzchnia,
ścieżki rowerowe i oświetlenie. Szacunkowy koszt inwestycji, której realizacja
planowana jest do 2019 r., wynosi około
15 mln zł. Łącznie na uzbrojenie terenów w rejonie osiedla Słoneczna Dolina
miasto zamierza przeznaczyć w najbliższych latach ponad 54 mln zł.

GOR

TAKIE SĄ LICZBY:
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Fot. TVZ

54 mln zł

zamierza przeznaczyć
miasto na uzbrojenie
terenów w rejonie osiedla
Słoneczna Dolina

WOKÓŁ NAS
ROZBUDOWANE CENTRUM HANDLOWE PLATAN W ZABRZU ZAPREZENTOWAŁO SWE NOWE OBLICZE

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Pod znakiem zakupów i rozrywki

W Platanie działa teraz około stu sklepów

O 11 tysięcy metrów kwadratowych zwiększyła się powierzchnia
Centrum Handlowego Platan w Zabrzu. W październiku nowy
pasaż został otwarty dla klientów. Jednocześnie zaprezentowane zostało nowe oblicze dotychczasowej części kompleksu.
bokiej analizy. Jeśli po jej przeprowadzeniu wybiera Zabrze, świadczy to najlepiej o tym, jak nasze miasto się rozwija
i jak duże daje perspektywy – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że od września zabrzanie mogą również odwiedzać
ponownie otwarty plac Teatralny,

Fot
. Ig
or
Ci
eś
lic

ki

– Nasze centrum dysponuje w tej chwili
czterdziestoma tysiącami metrów kwadratowych powierzchni najmu, dostępnych jest około stu sklepów – mówi Wojciech Godlewski z firmy NEPI Rockcastle,
która jest właścicielem Platana. Oprócz
nowych marek kompleks wzbogacił się
również o kino i siłownię. Część punktów działa już teraz, pozostałe mają być
sukcesywnie otwierane w listopadzie.
W rozbudowę Platana firma NEPI Rockcastle zainwestowała ponad 100 mln
zł. W ramach przedsięwzięcia powstał
również udostępniony już wcześniej
klientom trzykondygnacyjny parking,
który może pomieścić ponad 500 samochodów. – Dzięki nowoczesnemu systemowi zarządzania ruchem, kierowca
szybko i bezpiecznie znajdzie wolne miejsce postojowe. Platan oferuje klientom
jeden z najnowocześniejszych i najwygodniejszych systemów parkingowych – podkreśla Wojciech Godlewski. W kompleksie przygotowano także multimedialną
strefę wypoczynkową, która ma stanowić idealną przestrzeń na krótką przerwę w zakupach. Można tu np. podładować telefon czy inne urządzenie
mobilne.
– Każdy inwestor, zanim zdecyduje się na
tak wielkie przedsięwzięcie, dokonuje głę-

którego modernizacja towarzyszyła
rozbudowie Platana. Pojawiły się tam
nowa nawierzchnia, ławki i podświetlana fontanna.

 GOR

Fot. Igor Cieślicki

Nowe skrzydło Centrum Handlowego Platan

Otwarciu galerii towarzyszyły pokazy szczudlarzy i mimów
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WOKÓŁ NAS
GÓRNICZE ŚWIĘTO OFICJALNIE WPISANE NA KRAJOWĄ LISTĘ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

– Następnym krokiem będzie
podjęcie starań o wpisanie Barbórki na listę światowego dziedzictwa UNESCO – zapowiada
Gala w Łazienkach Królewskich w Warszawie
Małgorzata
Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza, które zaini170 w Kopalni Gucjowało działania zmierzające
DWA WIEKI TRADYCJI
ido poświęcony jest
do uhonorowania górniczego
patronce górników.
święta. – Pielęgnowanie tradyBarbórka obchodzona jest już od
Znajduje się tam
cji, przekazywanie ich z pokoleponad 160 lat. Górnicy rozpoczykaplica św. Barbania na pokolenie umacnia śląską
nali ten dzień od krótkiej modlitwy
ry oraz tematyczna
tożsamość. Aby budować przyprzed ołtarzami św. Barbary znajekspozycja. Odbyszłość, musimy pamiętać o nadującymi się w kopalnianych ceszych przodkach. Wpisanie Barbórki na tę wają się tam także występy orkiestr górchowniach. Nasi przodkowie przyGOR
prestiżową listę z pewnością zagwarantu- niczych – dodaje. 
gotowywali się do wyjścia na msze
je pamięć o górnikach, którzy
święte i nabożeństwa na placach
kopalń, gdzie formował się szyk
przez wiele dekad ciężką prakolumny marszowej. W odpowiedcą przyczyniali się do rozwoju
niej kolejności ustawiał się poczet
całego regionu – dodaje.
sztandarowy, orkiestra, dyrekcja,
– Żyjemy w czasach, kiesztygarzy, za którymi do kościołów
dy pewne rzeczy zaczynają
szli pracownicy świętujący jubileusz
nam umykać. To, co na Ślązawodowy. Po powrocie z nabosku wydaje nam się oczywiżeństw odbywał się uroczysty obiad
ste, nie jest już tak oczywidla jubilatów i dyrekcji, natomiast
pozostali uczestnicy mszy i naboste dla mieszkańców innych
żeństw wracali do domu, by tam,
regionów kraju czy Europy
przy świątecznym posiłku, święto– zwraca uwagę Grzegorz
wać z rodziną. Barbórka stała się
Tobiszowski,
wiceminister
dniem wręczania nagród za długoPrzemarsze górniczych orkiestr to jedna z tradycji Barbórki
energii odpowiedzialny za
letnią pracę. W jej obchody wpisały
górnictwo.
się przemarsze górniczych orkiestr,
Koordynatorem działań związanych
karczmy piwne, gwarki czy babski
z wpisaniem Barbórki na listę było
comber.
Muzeum Górnictwa Węglowego. – Bez
względu na to, które elementy Barbórki
są dzisiaj bardziej popularne od innych,
wszystkie trzeba traktować jako dziedzictwo tego święta, ponieważ niezmiennie
jest to dzień świąteczny górników i ich
najbliższych. Jest także dziedzictwem
Górnego Śląska, elementem tożsamości
mieszkańców regionu – mówi Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa
Kaplica św. Barbary na poziomie 170 Kopalni Guido
Węglowego w Zabrzu. – Dlatego poziom
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Fot. Muzeum Górnictwa Węglowego

Obchody Barbórki znalazły
się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Gala związana z oficjalnym dokonaniem nowych
wpisów odbyła się 22 października w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Fot. Łukasz Zawada / Muzeum Górnictwa Węglowego

Z Barbórką w stronę UNESCO

WOKÓŁ NAS
UKAZAŁ SIĘ KOLEJNY ALBUM Z WYJĄTKOWEGO CYKLU POŚWIĘCONEGO DZIELNICOM ZABRZA

Fot. UM Zabrze

Sentymentalny krok w przeszłość

Promocja albumu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

Makoszowom poświęcony jest szósty już album z cyklu przybliżającego dzielnice Zabrza.
Wcześniej ukazały się wydawnictwa opowiadające o Biskupicach, Kończycach, Pawłowie,
Rokitnicy i Mikulczycach. Promocja najnowszej publikacji, przygotowanej przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Zabrzu, odbyła się
11 października w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7.
nicy się zmienia.
Widać coraz bar- Fot. MBP w Zabrzu
dziej rozwijające
się budownictwo jednorodzinne. Dużo jest
tu osób napływowych, ale też i rodzimych
mieszkańców, których potomkowie stawiają tu teraz swoje domy – dodaje.
Do tej pory w cyklu przybliżającym poszczególne dzielnice Zabrza ukazały się
książki o Kończycach, Rokitnicy, Biskupicach, Pawłowie i Mikulczycach. – W na-

Fot. UM Zabrze

Książka, podobnie jak wszystkie poprzednie, to bogaty zbiór nostalgicznych wspomnień i niezwykle barwnych opowieści
ludzi, którzy spędzili w Makoszowach
często niemal całe życie. Wszystko wzbogacone jest archiwalnymi zdjęciami i starymi dokumentami, dotąd skrzętnie chowanymi głęboko w szufladach, kufrach
lub domowych archiwach.
– W liczącej ponad 230 stron publikacji przybliżamy barwną i jakże piękną historię tej
dzielnicy – mówi Natalia Wojtoń, zastępca
dyrektora wydającej cykl Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. – Ważne fakty historyczne przeplatają się tu z codziennością
niegdysiejszych i obecnych mieszkańców,
a wszystko to wzbogacone jest mnóstwem
unikalnych i cennych fotografii, stając się
tym samym bezcenną pamiątką dla nas
oraz kolejnych pokoleń – dodaje.
– To była niegdyś dzielnica robotnicza, bo
większość mieszkańców, pracując w kopalni, osiedlała się właśnie tutaj – mówi Maria
Krybus, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Makoszowy. – Teraz charakter dziel-

szych publikacjach chcemy przed wszystkim
ocalić od zapomnienia postacie i miejsca,
których już nie ma lub które tak się zmieniły, że trudno je poznać. Nie ma drugiej
takiej publikacji w Polsce, a my wydajemy
już szósty tom serii. To w sumie ponad półtora tysiąca stron tekstów, kilka tysięcy fotografii i nazwisk w indeksach. Sam indeks
najnowszej książki to ponad połowa mieszkańców Makoszów, co świadczy zarówno
o ogromie włożonej pracy, jak i zaangażowaniu samych mieszkańców w jej powstanie – podkreśla Tomasz Iwasiów, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.
Każda z publikacji zawiera część,
w której o swoich kolejach losu
opowiadają sami
mieszkańcy.
To
oni są autorami
tekstów, często pisanych swoistym
stylem,
pełnym
prostoty i urzekającego
autentyzmu. Ważne fakty
historyczne, a także osobiste przeżycia przeplatają się
w nich z codziennością, stając się tym
samym bezcenną
pamiątką dla potomnych.
– Cieszę się, że kolejna dzielnica doczekała się swojego albumu. Myślę, że żadne
miasto w Polsce nie ma tak wyjątkowych
publikacji. Będę bardzo szczęśliwa, gdy
uda nam się dopełnić tego dzieła – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

WG

Podczas spotkania zagrała Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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WOKÓŁ NAS
KOLEJNI ABSOLWENCI ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ODEBRALI DYPLOMY NA SCENIE DMIT

To niezwykle ważny moment
ich kariery. Kilkuset młodych
lekarzy i dentystów odebrało
na scenie Domu Muzyki i Tańca dyplomy ukończenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tradycją już stało się, że
w gali uczestniczą absolwenci
zabrzańskiego wydziału uczelni. Po raz drugi w naszym mieście dyplomy otrzymali również młodzi medycy z Katowic.
– Skończyliśmy studia, teraz wybieramy specjalizację. To będzie kolejny krok.
Ja myślę o pediatrii – przyznaje Edyta
Bogusławska-Rupik, jedna z absolwentek. – Studia na kierunku lekarskim
są bardzo trudne i wymagają dużej samodyscypliny. Niemniej, po tych sześciu
latach mogę powiedzieć, że dają niesamowitą satysfakcję i bardzo się cieszę, że
udało mi się je ukończyć – dodaje.
– Od dziecka marzyłem, by zostać lekarzem
– przyznaje Rafał Baran. – Te studia są

Dyplomy absolwentom wręcza prof. Maciej Misiołek, dziekan zabrzańskiego wydziału SUM

spełnieniem marzeń, ale z pewnością nie są
to studia dla każdego. To czas pełen wyrzeczeń, nieprzespanych nocy i mnóstwa chwil
spędzonych nad książkami. Ale jak się już
przez to wszystko przejdzie, to można być
naprawdę z siebie dumnym – podkreśla,
zwracając uwagę, że lekarz powinien nie
tylko umieć leczyć, ale również z empatią
wsłuchać się w pacjenta.
Prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, podkreśla, że uroczyste dyplomatorium to piękne podsumowanie
okresu studiów, w którym licznie uczestniczą rodziny absolwentów. – Tak się aku-

Fot. Igor Cieślicki

Młodzi lekarze wkraczają do zawodu

rat złożyło, że to szósty rok mojej kadencji
dziekańskiej, więc szedłem równolegle
z tymi absolwentami. To jest takie nasze
wspólne podsumowanie tych lat – mówi
prof. Maciej Misiołek. – Nasi absolwenci
świetnie zdali w tym roku egzamin lekarski,
co plasuje nas wysoko w rankingu ogólnopolskim i to jest nasza duma. Dokonaliśmy
pewnej przebudowy cyklu edukacyjnego
i pierwsze efekty zaczynają być widoczne, co
nas bardzo cieszy i z czego jesteśmy dumni. Mam przekonanie, że nasi absolwenci
są dobrze przygotowani i z powodzeniem
mogą rozpoczynać kolejne etapy swojego
rozwoju zawodowego – dodaje.

MM

GRANTY DLA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ORAZ ŚLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Ministerstwo docenia zabrzańskie ośrodki

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
pozyskało dofinansowanie na specjalistyczne szkolenia podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie
kardiologii i kardiochirurgii, realizowane
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
kształcenia. Grant wynosi ponad 5 mln zł.
Z kolei Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia zdobył grant
w wysokości ponad 11 mln zł w konkursie
„Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzy-

16

staniem technik symulacji medycznej”.
Projekt realizowany będzie do czerwca
2023 r. Obejmie m.in. szkolenia z zakresu
nowoczesnych metod leczenia zaburzeń
rytmu serca, migotania przedsionków czy
też leczenia operacyjnego wad zastawki
aortalnej i aorty wstępującej.
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia to pierwsza taka placówka w regionie. Jego stworzenie to efekt
współpracy zabrzańskiego samorządu,
Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Ser-
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Sala zabiegowa w Śląskim
Parku Technologii Medycznych

ca oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
Prowadzone są tu badania w obszarach
kardiologii, kardiologii interwencyjnej,
kardiochirurgii, onkologii, diabetologii,
geriatrii, genomiki oraz chorób środowiskowych i cywilizacyjnych. Ich wyniki
przekładają się na innowacyjne rozwiązania wprowadzane do codziennej praktyki.

GOR

Fot. UM Zabrze

Mamy powody do satysfakcji! Dwa zabrzańskie ośrodki zdobyły
granty Ministerstwa Zdrowia przyznane w prestiżowych ogólnopolskich konkursach. To Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

WOKÓŁ NAS
NA ZABRZAŃSKICH WYDZIAŁACH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ZAINAUGUROWANO NOWY ROK AKADEMICKI

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Kampus znów tętni życiem

Gościem uroczystości był prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku

– Nasz wydział wybrało prawie dziewięciuset studentów pierwszego roku. Mam
na myśli zarówno studia stacjonarne, jak
i niestacjonarne. Jesteśmy z tego powodu
bardzo radzi, ponieważ to drugi wynik
wśród wydziałów Politechniki Śląskiej –
zwraca uwagę prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Prawdziwym hitem okazała się oferowana tu kandydatom logistyka. Tylko
studia stacjonarne pierwszego stopnia
na tym kierunku rozpoczęło 180 osób.
Z pewnością nie bez znaczenia był fakt,
że zabrzańska logistyka po raz drugi
z rzędu zwyciężyła w rankingu studiów inżynierskich, organizowanym
przez magazyn „Perspektywy”. Nasza
uczelnia wyprzedziła m.in. Wojskową
Akademię Techniczną w Warszawie
i Politechnikę Poznańską. – Chcę jednak
podkreślić, że kierunki zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i socjologia
również są notowane w dziesiątce najlepszych kierunków kształcenia w Polsce.
Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami przedsiębiorstw oraz innych organizacji społecznych i administracji lokalnej oraz państwowej – podkreśla prof.
Krzysztof Wodarski.
Podczas zorganizowanej 17 października uroczystej inauguracji roku akade-

mickiego do użytku przekazana została przygotowana w kampusie przy ul.
Roosevelta strefa studenta. – Chodzi
o to, żebyśmy się na naszej uczelni dobrze czuli. To ważne, żeby studenci mieli
gdzie usiąść, porozmawiać, odpocząć czy
nawet pobawić się, grając w piłkarzyki
czy ping-ponga. Mamy też miejsca, gdzie
można w spokoju popracować i pouczyć
się – mówi prof. Krzysztof Wodarski.
Dużym zainteresowaniem młodych
ludzi cieszy się także uruchomiony

w Zabrzu przez Politechnikę Śląską
pierwszy, i jak do tej pory jedyny w Polsce, Wydział Inżynierii Biomedycznej.
– W tym roku na naszym wydziale rozpocznie naukę 135 osób, 30 osób będzie
się kształciło na nowym, wprowadzonym
od tego roku kierunku „Information Systems in Medicine” w języku angielskim
– mówi prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
– Zdecydowałem się na ten wydział, ponieważ daje wiele możliwości znalezienia
się na rynku pracy, zwłaszcza zagranicznym – uważa Michał Porowiec, student
Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
– Najbardziej liczę na to, że koła naukowe
okażą się ciekawe i będzie można stworzyć wspólnie z innymi studentami jakieś
ciekawe projekty – dodaje.

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Oficjalne otwarcie nowej strefy studenta towarzyszyło inauguracji roku akademickiego na Wydziałach Organizacji
i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W szeregi braci studenckiej uroczyście przyjęci zostali
także studenci pierwszego roku.

Strefa studenta na Wydziale Organizacji i Zarządzania
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WOKÓŁ NAS
W BUDYNKU PRZY PLACU DWORCOWYM POWSTAŁO NOWOCZESNE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Ruszają na ratunek
jak w prawdziwym szpitalu
TAKIE SĄ LICZBY:
35 mln zł

kosztowało Centrum Symulacji
Medycznej SUM w Zabrzu

5

pięter zajmuje Centrum

7

Fot. Igor Cieślicki

sal symulacyjnych wyposażonych
w najnowocześniejsze fantomy
mają do dyspozycji studenci

2

Uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej

Plombowanie zęba, przygotowanie pacjenta do operacji czy
odebranie porodu to tylko niektóre z zabiegów, jakie studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mogą wykonywać
w otwartym właśnie w Zabrzu Centrum Symulacji Medycznej.
W ośrodku, którego budowa i wyposażenie kosztowało ponad
30 mln zł, odtworzone zostały warunki panujące w prawdziwym
szpitalu, gabinecie dentystycznym czy na miejscu wypadku.
poprzedników, ale też dołożyć swoją cegiełkę w tworzenie nowoczesnej i przyjaznej dla studentów oraz pracowników
uczelni – podkreśla prof. Przemysław

Fot. Igor Cieślicki

– Śląski Uniwersytet Medyczny obchodzi
w tym roku jubileusz 70-lecia powstania. Cieszę się, że świętując go, możemy
nie tylko wspominać dokonania naszych

Centrum powstało w budynku przy placu Dworcowym
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sale wyposażone w prawdziwe
unity stomatologiczne i fantomy
czekają na przyszłych dentystów

51

unitów stomatologicznych
przygotowano w Centrum

Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – Kiedy sześć lat temu
otwieraliśmy pierwsze Centrum Symulacji Medycznej w Katowicach, nauczanie
z wykorzystaniem symulacji dopiero
w Polsce raczkowało. Dziś nikt nie ma już
wątpliwości, że to sprawdzona i niezbędna forma kształcenia przyszłych lekarzy,
dentystów czy ratowników medycznych.
Uruchomienie kolejnego Centrum Symulacji Medycznej jest odpowiedzią na
wyzwania, jakie stają przed uczelniami
wyższymi w dobie nieustannego rozwoju technologicznego. Jestem przekonany, że miejsce to sprosta oczekiwaniom
naszych obecnych studentów, wychowanych w cyfrowym świecie, a przyszłych
maturzystów zachęci do studiowania na
naszym uniwersytecie – dodaje.
W otwartym przy placu Dworcowym
Centrum, na pięciu piętrach, studenci
mają do dyspozycji siedem sal symulacyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze fantomy. Dwie sale wyposażone w prawdziwe unity stomatologiczne
i fantomy pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych przyszłych dentystów. Modele zębów, których struktura
odwzorowuje różne przypadki klinicz-

W tzw. strefie przedszpitalnej
jest nawet prawdziwa karetka

niezbędnych umiejętności z zakresu
obsługi narzędzi informatycznych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szpitalach lub przychodniach.
Kolejną oddaną do użytku salę informatyczną wyposażono w nowoczesne
stacje typu All-in-one z rozdzielczością
ekranów 5K oraz oprogramowaniem
do nauki radiologii. Dzięki temu studenci będą mogli zapoznać się z większą liczbą przypadków chorobowych
oraz nauczyć ich analizy.
– Miesiąc temu Centrum
Symulacji Medycznej w Katowicach odwiedził dziennikarz BBC News. Był pod
wrażeniem sprzętu i tego,
jak wygląda praktyczne
kształcenie medyków. Centrum Symulacji w Zabrzu
jest wyposażone w jeszcze
nowszy sprzęt. Mamy stanowiska dentystyczne czy syFot. Igor Cieślicki

ne, pozwalają na naukę leczenia próchnicy, zakładania wypełnień czy preparację kanałową. Wszystko przebiega tak,
jak w prawdziwym gabinecie.
– Patrząc na wyposażenie Centrum, można powiedzieć, że nasi studenci wchodzą
w XXII wiek – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Jestem przekonana, że dzięki możliwościom, jakie daje
ten ośrodek, korzystający z niego młodzi
ludzie będą jeszcze lepiej przygotowani do
wykonywania zawodu – dodaje.
Od tego roku studentom towarzyszyć
będą również na zajęciach specjalnie
w tym celu zatrudnione i przeszkolone osoby, których zadaniem będzie
odgrywanie roli pacjentów. – Z ich pomocą przyszli medycy nauczą się zbierania wywiadu, przekazywania trudnych
informacji i budowania dobrych relacji
z pacjentem – mówi prof. Przemysław
Jałowiecki.
Nowoczesna symulacja to jednak nie
tylko symulatory, ale też coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie
komputerowe. Dzięki umowie z firmą
Asseco Poland SA, Śląski Uniwersytet Medyczny, jako pierwsza uczelnia
w Polsce, uruchomił w Centrum pracownię do nauki kompleksowej obsługi
informatycznego systemu szpitalnego.
Umożliwia to studentom zdobywanie

Fot. Igor Cieślicki

WOKÓŁ NAS

Fot. Igor Cieślicki

mulator porodu – zwraca uwagę Andżelina Ngo, studentka ŚUM. – Takie obiekty
są dziś niezbędne do utrzymania wysokiej
jakości kształcenia. Dzięki rozwojowi technologii są tu odtworzone warunki niemal
identyczne jak w gabinecie dentystycznym
czy sali intensywnej terapii. Jestem pewna,
że studenci będą chętnie korzystać z tych
możliwości, ucząc się pracy w zespole,
pod presją czasu, a w przyszłości pozwoli
nam to być lepszymi lekarzami – dodaje
studentka.

GOR
Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Studenci mogą korzystać z symulatora porodu...

...oraz ponad 50 unitów stomatologicznych

W sali operacyjnej przygotowuje się „pacjenta” do zabiegu
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WOKÓŁ NAS
TRWAJĄ KOLEJNE INWESTYCJE W OBSZARZE SPORTU I REKREACJI

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

to koszt budowy sali
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8

16,2 mln zł

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych

Do wiosny 2020 r. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
w Grzybowicach powstanie nowoczesna sala gimnastyczna.
W październiku podpisana została umowa dotycząca realizacji
inwestycji. Od kilku miesięcy nowa hala budowana jest także
przy Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego.
żona w specjalistyczny sprzęt sportowy.
Koszt prac to prawie 5,2 mln zł. – Prace
zaczniemy w listopadzie. Mam nadzieję, że
w tym roku uda nam się skończyć najważniejsze roboty fundamentowe, a potem,
w zależności od pogody, toczyć się będą
kolejne – mówi Piotr Góralczyk, prezes
firmy RISER z Jaworzna, która jest wykonawcą inwestycji.
Budowa sali gimnastycznej w Grzybowicach to kolejne przedsięwzięcie w obszarze sportu realizowane obecnie w Zabrzu. Nowa hala powstaje również przy
Zespole Szkół Sportowych im. Janusza
Kusocińskiego. Ma być gotowa w połowie 2020 r. Koszt inwestycji to 16,2 mln zł,

Fot. UM Zabrze

– W naszej dzielnicy taka sala jest bardzo
potrzebna. Pozwoli ona młodym ludziom
rozwijać się nie tylko umysłowo, ale również fizycznie – podkreśla Marek Żywiołek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8.
– Ta wielka inwestycja, na którą wszyscy
czekali, z pewnością przełoży się na wspaniałe osiągnięcia sportowe. Gratuluję i życzę uczniom i nauczycielom wspaniałych
chwil na treningach – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W ramach projektu powstanie budynek
o powierzchni 1,2 tysiąca metrów kwadratowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Sala zostanie wyposa-

Salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia otrzymają również młodzi mieszkańcy Grzybowic
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a 5,7 mln zł z tej kwoty stanowi pozyskane przez miasto dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
„Programu inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu”.
– Gimnastykę sportową trenują w naszej
szkole zarówno młodzi mieszkańcy Zabrza, jak i innych miast. Mamy uczniów
z Krakowa, Szczecina czy Olsztyna – wylicza Wioletta Stępień, dyrektor Zespołu
Szkół Sportowych w Zabrzu. – Z nowej
sali będą również korzystać piłkarze ręczni – dodaje. Oprócz samej hali wykonane
zostaną także łączniki pomiędzy nowym
obiektem a budynkiem szkoły oraz dotychczas wykorzystywaną salą. 
WG

Fot. Mostostal Zabrze GPBP

Fot. Igor Cieślicki

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

Tak ma wyglądać wnętrze nowej sali na Zaborzu

WOKÓŁ NAS
W PAŹDZIERNIKU OBCHODZILIŚMY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Fot. UM Zabrze

Zawód, do którego podchodzi się z pasją

Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Domu Muzyki i Tańca

Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej to tylko niektóre z wyróżnień, jakie
otrzymali w październiku zabrzańscy nauczyciele. Zorganizowana w Domu Muzyki i Tańca gala była również okazją do przyznania tytułu Honorowego Profesora Oświaty. Została nim Marzena Oterman ze Szkoły Podstawowej
nr 5, doradca metodyczny z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
– W pierwszej chwili czułam niedowierzanie. Potem ogromną radość – uśmiecha
się Marzena Oterman, która w oświacie
pracuje już ponad 30 lat. – Praca nauczyciela to moja prawdziwa pasja. Miałam ją,
kiedy zaczynałam, i nadal mam ją dzisiaj.
Poprzeczka podniosła się teraz dużo wyżej
– dodaje pani Marzena, podkreślając, że
nie zamierza spocząć na laurach, lecz
zajmować się kolejnymi ważnymi dla
młodych ludzi projektami.
Podczas gali zorganizowanej 16 października w Domu Muzyki i Tańca 15
pedagogów uhonorowanych zostało
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Do rąk siedmiu dyrektorów i nauczycieli zabrzańskich szkół trafiły
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Swoje nagrody przyznali także
śląski kurator oświaty oraz prezydent
Zabrza. Otrzymało je ponad 60 osób
oraz kilkanaście zespołów.
– Oświata w Zabrzu stanowi priorytet
w działaniach samorządu. Edukacja to

bowiem sfera o wyjątkowym znaczeniu
dla przyszłości naszego miasta. Dlatego
od lat przekazujemy znaczące środki z budżetu na tworzenie właściwych warunków
pracy w oświacie. Realizujemy także program modernizacji obiektów służących
nauczycielom i uczniom. Pozyskujemy
wreszcie fundusze zewnętrzne na realizację projektów aktywizacyjnych, eduka-

cyjnych i szkoleniowych – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dzień Edukacji Narodowej to wielkie święto całej szkolnej społeczności. Z tej okazji
wszystkim zabrzańskim nauczycielom
i pracownikom oświaty składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji w pracy
z dziećmi i młodzieżą, dalszych sukcesów zawodowych, zdrowia i pomyślności
w życiu osobistym – dodaje prezydent
Zabrza.
Oświata stanowi
największą pozycję w budżecie Zabrza. Na jej funkcjonowanie miasto
przeznacza co roku
ponad ćwierć miliarda złotych. – To,
co się dzieje w zabrzańskiej oświacie,
zasługuje na najwyższe uznanie – nie ma
wątpliwości
Ewa
Wolnica, naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Każdy rok przynosi nowe wyzwania. Nauczyciele to ludzie, którzy nie
mogą przystawać. Muszą sami się uczyć,
żeby dobrze uczyć innych – dodaje.

WG

ĆWIERĆ MILIARDA
NA OŚWIATĘ
Ponad ćwierć miliarda złotych
przeznacza co roku Zabrze na
realizację zadań oświatowych.
To największa grupa wydatków
w budżecie miasta.

NAGRODZENI NAUCZYCIELE
Medale Komisji Edukacji Narodowej
Kornelia Czyba, Bożena Owczarzak, Dorota Szybowska, Joanna Chrząszcz,
Barbara Dziubak-Skotniczna, Anita Hnatyszyn, Aleksandra Kobus, Krystyna
Pilch, Mariola Wójcik-Trzepałka, Róża Mordyńska, Agnieszka Macuska-Kozioł, Róża Batog, Anna Graczyk, Urszula Ritau, Tomasz Przybyła
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Janina Grzegrzółka, Mariola Jakubiec-Gawron, Mirosław Mendecki, Aleksandra Marian, Katarzyna Stachyra, Danuta Lee, Katarzyna Fic
Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty
Marian Kitel, Lucyna Kubicka, Tomasz Grzywacz, Gabriela Bednarczyk-Mocek
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WOKÓŁ NAS
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU ZYSKAŁ NOWĄ FILIĘ

Artystów gości od października Scena Kameralna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
Jego nowa filia powstała przy
ul. Park Hutniczy, w zabytkowym budynku, który wcześniej
przeszedł renowację. Z obiektu korzystać będzie także pobliski Teatr Nowy.
Jako pierwsi na nowej scenie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30

Scena Kameralna MOK oficjalnie zainaugurowała działalność 12 października.
Jako pierwsi wystąpili tu mali artyści ze
Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrzu. – Remont tego budynku to część dużego projektu realizowanego w naszych czterech filiach
– zwraca uwagę Katarzyna Flak, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. –
Pozostałe obiekty były remontowane w czasie użytkowania, ten powstawał praktycznie
od początku, ponieważ sala przez lata nie
była wykorzystywana – dodaje.
W budynku, w którym przed laty funkcjonowała sala gimnastyczna należąca
do koncernu Donnersmarcków, od nowa

ułożone zostały wszystkie instalacje, wymieniono okna i drzwi. Docieplone, wyrównane i pomalowane zostały ściany,
wykonano nowe wylewki. – Przekazujemy
mieszkańcom kolejny obiekt, który jeszcze
niedawno był w bardzo złym stanie – mówi
wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.
– Scena Kameralna MOK przygotowana została w Kwartale Sztuki. Po sąsiedzku funkcjonują Teatr Nowy, Filharmonia Zabrzańska i Wyższa Szkoła Techniczna. Ta sala
będzie mogła być wykorzystywana w przeróżny sposób, a dzięki położeniu i klimatowi
będzie to miejsce szczególne – dodaje.

Fot. UM Zabrze

Scena kameralna już gości artystów

– Teatr Nowy od lat potrzebował małej sceny
jak powietrza – przyznaje Jerzy Makselon,
dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu. – Bardzo się cieszę, że w dawnej sali gimnastycznej
taki obiekt powstał – dodaje. Aktorzy nową
scenę już przetestowali, ponieważ obiekt
gościł niektóre spektakle prezentowane
w ramach Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”.
Remont budynku kosztował 1,5 mln zł.
Przypomnijmy, że wcześniej nowy blask
zyskały Dzielnicowe Ośrodki Kultury w Biskupicach, Kończycach i Pawłowie.

GOR

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 SPECJALNA PRZENIOSŁA SIĘ DO NOWEJ SIEDZIBY

Przyjazne warunki dla podopiecznych

– Remont przeprowadzono we wszystkich
klasach. Mamy między innymi nowe wykładziny, a postawione ścianki działowe
pozwalają na naukę w mniejszych pomieszczeniach. Zyskaliśmy też dodatkowe miejsca do wykorzystania, wydzielone z dawnej części technicznej budynku
– tłumaczy Stanisława Stus, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej
w Zabrzu.
Działalność placówki w nowym miejscu zainaugurowano uroczyście 23
października. – Chcę pogratulować pań-

22

stwu nowego szkolnego domu. Wiem, jak
bardzo byliście zaangażowani w prace
związane z remontem i przeprowadzką,
za co serdecznie dziękuję. Cieszę się, że
dzieci będą mogły uczyć się w lepszych
warunkach – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Uroczystość była okazją do podziękowania osobom, które zaangażowały
się w prace, w tym ks. Janowi Matyskowi, proboszczowi parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks.
Bolesławowi Waśkiewiczowi, probosz-
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Fot. UM Zabrze

Ulica Bytomska 94 to nowy adres Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu. Remont budynku, do którego przeniosła się
placówka, kosztował ponad 170 tys. zł. Dzięki projektowi uczniowie mają teraz dużo bardziej przyjazne warunki do nauki.

Przygotowany przez uczniów program artystyczny

czowi parafii św. Jana Chrzciciela oraz
Gabrieli Pudlo-Chojnackiej, która od
lat wspiera szkołę. Wśród uczniów
zabrzańskiej placówki są m.in. osoby
z niepełnosprawnością intelektualną,
autyzmem i zespołem Aspergera.

WG

WOKÓŁ NAS
JUBILEUSZ 20-LECIA OBCHODZIŁ W PAŹDZIERNIKU MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

Fot. Igor Cieślicki

Dwie dekady z kulturą

Zespół Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu

Dyrektor MOK Katarzyna Flak

– Jubileusz 20-lecia to okazja do tego, by
zatrzymać się na chwilę w tym pędzie organizacyjnym – uśmiecha się Katarzyna
Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. – W imprezach organizowanych przez nas na przestrzeni tych lat
uczestniczyło ponad dwa miliony osób.
Statystycznie, każdy mieszkaniec Zabrza
jedenaście razy odwiedził MOK. Mamy imprezy dla najmłodszych dzieci, ale też dla
dorosłych, dla seniorów. Jubileusz to okazja do podziękowania osobom, z którymi
współpracujemy – dodaje.
Pochodzący z połowy XIX wieku budynek MOK przy ul. 3 Maja był początkowo
wykorzystywany jako cechownia. Następnie przekształcono go w Zakładowy
Dom Kultury Kopalni Makoszowy. Miejski

Ośrodek Kultury ulokował się tu w 1998 r.
– To były najbardziej dynamiczne lata
w moim życiu – mówi o pracy w Miejskim
Ośrodku Kultury Ryszard Klein, jeden
z jego byłych dyrektorów. – Najcieplej
wspominam pracowników. Praca tutaj wymaga fachowości w wielu dziedzinach. Do
tego dochodzi ogromne zaangażowanie,
bo przecież imprez jest mnóstwo, a ludzi
pracuje tu naprawdę niewiele – dodaje.
Przypomnijmy, że zabrzański MOK to
m.in. przestronna sala widowiskowa
na czterysta osób z zapleczem i galerią.

Ofertę uzupełniają Dzielnicowe Ośrodki
Kultury działające w Biskupicach, Grzybowicach, Kończycach i Pawłowie oraz liczące ponad sto lat najstarsze na Śląsku kino
– Roma. W październiku baza Miejskiego
Ośrodka Kultury wzbogaciła się o Scenę
Kameralną przygotowaną w zabytkowym budynku przy ul. Park Hutniczy.
Placówka jest organizatorem cyklicznych festiwali, koncertów, konkursów
oraz eventów, które na stałe wpisały się
w kalendarz miejskich imprez. To m.in.:
Skarbnikowe Gody, Majowe Granie, Idą
Święta – Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy, Ogólnopolski Festiwal Tańca
„Igraszki” czy też Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny „Kreatywne Zabrze”. Popularnością cieszą się przedstawienia teatralne, warsztaty prowadzone podczas
wakacji i ferii oraz wystawy. 

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Na jego scenie pierwsze kroki stawiają mali artyści z naszego
miasta i regionu. Ma prężnie działające filie, a w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Zabrzu na stałe wpisały
się organizowane przez jego zespół imprezy. Miejski Ośrodek
Kultury obchodził w październiku 20. urodziny.

Na scenie wystąpił zespół The Chance
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WOKÓŁ NAS
TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE USYTUOWANIA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W ZABRZU

Fot. UM Zabrze

Mieszkańcy wskażą najlepszą lokalizację!

Centrum przesiadkowe ma ułatwić poruszanie się po Zabrzu

W Zabrzu powstanie centrum przesiadkowe i będzie to jedna
z największych zasięgiem inwestycji drogowych w całej historii miasta. Miejsce jego budowy wskażą mieszkańcy. Pierwsze konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się w październiku, kolejne zaplanowano na 22 listopada w Urzędzie
Miejskim przy ul. Wolności 286.
W pierwszej kolejności zostanie opracowany Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej Miasta Zabrze. Będzie to
dokument strategiczny, na podstawie
którego zapadnie decyzja w sprawie
rozbudowy systemu transportowego
w mieście. Poprzedzą ją szczegółowe
badania i analizy dotyczące transportu publicznego i samochodowego,
polityki parkingowej, ruchu pieszego,
transportu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
– Badania ankietowe są prowadzone
zarówno w instytucjach publicznych,
zakładach pracy, jak i w szkołach
ponadgimnazjalnych. Dotyczą preferencji wyboru środka transportu,
oceny zaspokajania potrzeb przewozo-

24

wych w zakresie częstotliwości, czasu
i kosztów przejazdu, standardu podróżowania oraz systemu informacji
pasażerskiej istniejącej komunikacji.
W ankietach pytamy również o kryteria
wyboru środka transportu: koszt, czas
przejazdu, niezawodność, dostępność
przestrzenną oraz bezpieczeństwo –
wyjaśnia Łukasz Jaroszek, zastępca
kierownika Projektu LPW Sp. z o.o.
Badania rozpoczęły się 1 października
i potrwają do 30 listopada. Prowadzone są przez ankieterów terenowych,
przy czym ankiety można wypełniać
samodzielnie, zabierając bądź wypełniając na miejscu kwestionariusz, np.
podczas wizyty w jednym z urzędów
czy innych instytucji publicznych. An-
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WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ
ODNOŚNIE LOKALIZACJI
CENTRUM PRZESIADKOWEGO!

22 listopada 2018 r.,
godz. 16.00
Gdzie?
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
sala 100 (I piętro)

kiety dotyczące miejsca budowy centrum przesiadkowego dostępne są
również na stronie Urzędu Miejskiego – www.um.zabrze.pl.
Mieszkańcy zostali także bezpośrednio zapytani o sugestie względem
lokalizacji centrum przesiadkowego.
Kolejne konsultacje społeczne w tej
sprawie odbędą się w czwartek 22
listopada o godzinie 16.00 w sali 100
przy ul. Wolności 286 (I piętro).
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WOKÓŁ NAS
JAPOŃSCY CHÓRZYŚCI ZAPREZENTOWALI SIĘ NA SCENIE DOMU MUZYKI I TAŃCA

Fot. Igor Cieślicki

IX Symfonia z Kraju Kwitnącej Wiśni

Goście z Japonii zachwycili zabrzańską publiczność

Monumentalną IX Symfonię d-moll z „Odą do radości” Ludwiga
van Beethovena można było usłyszeć w październiku w Domu
Muzyki i Tańca. Na scenie wystąpili artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej, chóru Resonans con tutti oraz
Chóru IX Symfonii z Miasta Takasaki w Japonii.
IX Symfonię d-moll Ludwiga van
Beethovena wykonało na scenie
Domu Muzyki i Tańca dwustu artystów. – Tak liczna grupa artystów
sprawiła, że było to niezwykłe przeżycie
– podkreśla Sławomir Chrzanowski,
dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej.

– IX Symfonia to niezwykłe dzieło, symbol muzyki i tragedii człowieka. Gdy
mistrz je pisał, niestety nic już nie słyszał. Nie słyszał również wielkich owacji, jakie nastąpiły po koncercie – dodaje. Z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości japońscy
chórzyści zaśpiewali także pierwszy
polski hymn Gaude Mater Polonia.
Zabrzański koncert wpisał się w obchody przypadającej w przyszłym
roku setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią a Polską. – Japonię i Polskę łączą silne więzi. Ich podstawą są relacje
międzyludzkie. Mam nadzieję, że nasza
współpraca będzie się nadal rozwijać
w przyszłości – podkreśla Tsukasa Kawada, ambasador Japonii w Polsce.
Podczas pobytu w Zabrzu goście
z Kraju Kwitnącej Wiśni zwiedzili miasto i spotkali się z uczniami Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 14. – Jestem wdzięczna naszym przyjaciołom
z Japonii, że przebyli tyle kilometrów,
żeby zaśpiewać dla nas to wyjątkowe dzieło – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Ślązacy, podobnie jak Japończycy, to ludzie
niezwykle pracowici, wrażliwi i otwarci
na drugiego człowieka. Kultura i sport
bardzo nas zbliżają. Czas na gospodarkę i myślę, że dopełnimy tego dzieła –
dodaje. 

GOR

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Ambasador Tsukasa Kawada

Historia chóru Takasaki Daiko sięga
1974 r. Jego nazwę można przetłumaczyć jako Chór IX Symfonii Ludwiga
van Beethovena z Miasta Takasaki.
Artyści występują na największych
scenach świata. W Zabrzu gościli już
szesnaście lat temu. – Od początku
naszym celem było wspieranie przyjaźni między narodami i pokoju na świecie.
To są dla nas bardzo ważne idee. Jeździmy z nimi po świecie i koncertujemy.
Tym razem przyjechaliśmy do Zabrza
– uśmiecha się Yoko Akabane, dyrygentka i prezes chóru Takasaki Daiko.

Na scenie Domu Muzyki i Tańca wystąpiło podczas koncertu około dwustu artystów
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LEKCJA HISTORII
11 LISTOPADA 2018 ROKU MIJA STO LAT OD MOMENTU ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Polskie drogi ku niepodległości
Dokładnie sto lat temu niepodległa Polska przestała być jedy- czele stanęli Zygmunt Wielopolski oraz Roman Dmowski, skupiał głównie siły związane
nie marzeniem i stała się faktem. Po 123 latach nasz kraj po- z narodową demokracją i innymi formacjami
o charakterze prawicowym i nacjonalistyczwrócił na polityczne mapy Europy. Stało się to głównie dzięki nym. Objął także patronat nad tworzeniem
Rosji polskich oddziałów nazwanych od
wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeń- w
miejsca pierwotnej koncentracji Legionem
stwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom Puławskim.
młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. 8 stycznia 1915
W Vevey pod Lozanną w Szwajcarii z inicjatywy Henryka Sienkiewicza utworzony został
Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny
w Polsce. Jego głównym zadaniem była pomoc finansowa dla ofiar wojny na ziemiach
polskich oraz reprezentowanie sprawy polskiej wśród zachodniej opinii publicznej.

28 lipca 1914

W reakcji na udany zamach na arcyksięcia Ferdynanda Austro-Węgry wypowiedziały wojnę
Serbii. W ciągu kilku kolejnych dni działa tzw.
efekt domina. Na mocy porozumień sojuszniczych Rosja ogłosiła mobilizację wojska przeciwko Austro-Węgrom. W odpowiedzi Niemcy
wypowiedziały wojnę Rosji, a następnie Francji. Zaborcy stanęli po dwóch stronach frontu.
Rozpoczęła się I wojna światowa.

30 maja 1915

I Kompania Kadrowa pod dowództwem Józefa
Piłsudskiego wyruszyła z Oleandrów pod Krakowem i przekroczyła granicę pomiędzy Galicją a Królestwem Polskim. Marsz niewielkiego
(około 160-osobowego) oddziału miał wywołać
powstanie antyrosyjskie na terenie Królestwa
Polskiego. Kompania zajęła Kielce, ale po bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy, zmuszona została do odwrotu w stronę Krakowa.

9 sierpnia 1914

Marszałek Foch przed wagonem
kolejowym w lesie Compiègne

16 sierpnia 1914

Naczelne Dowództwa Niemieckie i Austro-Węgierskie wydały odezwę, w której zachęcały polską ludność zamieszkałą w Królestwie
Polskim do włączania się w szeregi armii
państw centralnych. „Przynosimy też wolność
i swobodę wyznaniową, poszanowanie religii, tak strasznie uciskanej przez Rosję. Niech
z przeszłości i z teraźniejszości przemówią
do Was jęki Sybiru i krwawa rzeź Pragi, i katowanie unitów” – możemy przeczytać w dokumencie. Nie zawierał on jednak żadnych
konkretnych zobowiązań ani obietnic dotyczących ewentualnego przyszłego państwa
polskiego.

Z połączenia Komisji Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych i istniejącego od końca lipca 1914 we Lwowie Centralnego Komitetu Narodowego, utworzony został
w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy. Na
jego czele stanął Juliusz Leo – ówczesny prezydent Krakowa. Komitet sprawował władzę
wojskową, polityczną i skarbową Polaków na
terenie Galicji. Pierwszą jego inicjatywą było
stworzenie Legionów Polskich u boku armii
austro-węgierskiej. W 1915 roku w trzech
brygadach Legionów walczyło ponad 20 tys.
Polaków.

14 sierpnia 1914

22 października 1914

W odpowiedzi na odezwę austriacką i niemiecką wódz naczelny armii rosyjskiej – wielki
książę Mikołaj Mikołajewicz – wydał odezwę
do ludności polskiej, w której pisał: „niechaj
zatrą się granice rozrywające na części naród
polski! Niech naród polski połączy się w jedno ciało pod berłem cesarza rosyjskiego! Pod
berłem tym odrodzi się Polska swobodna
w swej wierze, języku i samorządzie!”. Odezwa skierowana była do Polaków mieszkających w Galicji i na ziemiach zaboru niemieckiego. Jednak, podobnie jak ta przygotowana
przez dowódców sił państw centralnych, nie
zawierała żadnych konkretnych deklaracji politycznych dotyczących kształtu i charakteru
odrodzonego państwa polskiego.

26

Józef Piłsudski stworzył na terenie Królestwa
Polskiego niezależną i tajną Polską Organizację Wojskową. W pierwszym okresie jej funkcjonowania jej głównym zadaniem miały być
akcje dywersyjne i wywiadowcze skierowane
przeciwko Rosji. Jej struktury przypominać
miały swoistą armię podziemną, kontrolowaną bezpośrednio przez Piłsudskiego, bez nadzoru ze strony któregokolwiek z zaborców.

25 listopada 1914

W Warszawie utworzony został Komitet Narodowy Polski – organizacja skupiająca polskich polityków, którzy szansę na odzyskanie niepodległości widzieli w sojuszu z Rosją
i państwami ententy. Komitet, na którego
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Fot. domena publiczna

5-6 sierpnia 1914

W Chicago odbył się potężny wiec środowisk
polonijnych. Przed ponadstutysięcznym tłumem wystąpił znany pianista Ignacy Jan Paderewski, który w swoim przemówieniu domagał się od władz amerykańskich podjęcia
starań o uwzględnienie w ładzie powojennym
istnienia niepodległego państwa polskiego.
Pod podejmującą ten temat petycją do prezydenta USA Woodrowa Wilsona podpisać się
miało 600 tys. osób.

24 sierpnia 1915

Na zajętych przez państwa centralne ziemiach
Królestwa Polskiego powstało Generalne Gubernatorstwo Warszawskie. Zajmowało terytoria znajdujące się pod okupacją niemiecką:
gubernie kaliską, warszawską, płocką, łomżyńską oraz część guberni piotrkowskiej i siedleckiej. Pozostała część Królestwa Polskiego
administrowana była przez Austro-Węgry.

30 września 1915

W wyniku załamania frontu wschodniego wojska państw centralnych zajęły większość ziem
polskich. W walkach po stronie niemieckiej
i austriackiej aktywnie uczestniczyły Brygady
Legionów Polskich. Do legendy przejdą bitwy
pod Rokitną (13 czerwca 1915), Tarłowem (30
czerwca – 2 lipca 1915) i pod Raśną (21– 24
sierpnia 1915). Wobec zdobyczy państw centralnych lider orientacji prorosyjskiej Roman
Dmowski udał się na Zachód.

5 listopada 1916

W Pszczynie ogłoszono akt podpisany przez
cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego,
który zapowiadał utworzenie z ziem Królestwa Polskiego „państwa samodzielnego
z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym
ustrojem”. Był to pierwszy akt wydany przez
najwyższych przedstawicieli państw biorących udział w I wojnie, w którym zapowiadano
utworzenie państwa polskiego. W dokumencie nie określono jednak jego granic, enigmatycznie stwierdzono jedynie, że będzie ono
funkcjonowało w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Akt nie był zatem gwarancją
odzyskania pełnej niepodległości.

LEKCJA HISTORII
25 grudnia 1916

W odpowiedzi na akt 5 listopada w rozkazie noworocznym car Mikołaj II zapowiedział „stworzenie Polski wolnej, złożonej ze
wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych”. Wobec strat terytorialnych Rosji akt
nie mógł mieć żadnych konkretnych skutków politycznych. Otworzył jednak szansę
na życzliwsze potraktowanie sprawy polskiej
przez państwa ententy, które dotychczas
uważały kwestię niepodległości Polski za wewnętrzną sprawę Rosji. Po abdykacji cara 16
marca 1917 roku rozkaz przestał mieć jakiekolwiek znaczenie.

14 stycznia 1917

W Warszawie, z inicjatywy Niemiec i Austro-Węgier, zainaugurowała swoją działalność
Tymczasowa Rada Stanu z Wincentym Niemojewskim na czele. Była to instytucja quasi-rządowa, która przygotować miała polską
administrację na terenie Królestwa Polskiego.
Miał być to pierwszy krok do powołania obiecanego w akcie 5 listopada państwa polskiego.
Jednocześnie rozpoczęto działania na rzecz
przekształcenia Legionów w Wojsko Polskie.

2 lipca 1917

Wobec kunktatorskiej polityki cesarzy względem Polski oraz podporządkowania formowanego wojska polskiego niemieckiemu
dowództwu, Józef Piłsudski odmówił dalszej
współpracy z Tymczasową Radą Stanu. Zaapelował także do polskich żołnierzy o nieskładanie przysięgi na wierność cesarzom
i niewstępowanie do Polskich Sił Zbrojnych.
Konsekwencją tzw. kryzysu przysięgowego było internowanie dużej części żołnierzy
służących do tej pory u boku państw centralnych i osadzenie w obozach w Beniaminowie
i Szczypiornie. Józefa Piłsudskiego osadzono
w twierdzy w Magdeburgu. Wydarzenia z lipca 1917 roku były także końcem nadziei, że
niepodległe państwo uda się odzyskać w sojuszu z państwami centralnymi.

15 sierpnia 1917

W Lozannie utworzono Komitet Narodowy Polski na czele z Romanem Dmowskim.
Siedzibą KNP miał być Paryż. Do najważniejszych zadań komitetu należała integracja
zachodnich środowisk polonijnych, reprezentowanie sprawy polskiej wobec rządów
państw ententy, organizowanie polskiego
życia politycznego na Zachodzie oraz nadzór
nad formowaniem się polskich jednostek
wojskowych we Francji. W sierpniu rząd francuski uznał KNP za jedyne oficjalne przedstawicielstwo polskie. W ślad za Francją w październiku podobne deklaracje złożyły władze
Wielkiej Brytanii i Włoch, a w grudniu USA.

12 września 1917

W reakcji na dymisję Tymczasowej Rady Stanu Niemcy powołały na terenie Królestwa
Polskiego Radę Regencyjną. Miała ona – do
czasu powołania nowego monarchy – sprawować formalnie tymczasową władzę na ziemiach Królestwa Polskiego. W jej skład weszli
arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski,
Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski. Rada
powołała także rząd na czele z Janem Kucharzewskim. Zakres władzy Rady Regencyjnej
był jednak ograniczony do wybranych dzia-

łań. Na dodatek nie cieszyła się ona zbyt dużym autorytetem w polskim społeczeństwie.
Mimo to w latach 1917–18 podjęła szereg
działań prawno-administracyjnych będących
podwaliną pozwalającą na utworzenie w 1918
roku niepodległego państwa polskiego.

15 grudnia 1917

Bolszewicy, po zdobyciu w wyniku rewolucji
październikowej władzy w Rosji, wydali Deklarację Praw Narodów Rosji, w której przyznali prawo do samookreślenia i utworzenia
samodzielnego państwa wszystkim narodom zamieszkującym tereny Rosji, w tym Polakom. Wobec braku kontroli nad ziemiami
polskimi deklaracja władz rewolucyjnych nie
miała jednak żadnego – poza czysto propagandowym – znaczenia politycznego.

8 stycznia 1918

Prezydent USA Woodrow Wilson w orędziu
noworocznym ogłosił 14 punktów stanowiących, jego zdaniem, fundament powojennego ładu międzynarodowego. W 13 punkcie
stwierdził, że powinno powstać niepodległe
państwo polskie z bezpiecznym dostępem
do morza, obejmujące ziemie zamieszkałe
przez ludność bezsprzecznie polską. Była to
pierwsza deklaracja zagranicznego polityka,
w której określono zasady na jakich miały się
formować granice odrodzonego państwa.

9 lutego 1918

W Brześciu nad Bugiem państwa centralne podpisały układ pokojowy z powstałą
w styczniu 1918 roku niepodległą Ukraińską
Republiką Ludową. W traktacie URL przyznano m.in. Chełmszczyznę i część Polesia. Spotkało się to z ostrymi protestami ze strony
polskiej. Na znak protestu ostatnie oddziały
polskie służące po stronie Niemiec i Austro-Węgier wymówiły służbę. Część żołnierzy
podjęła próbę przedostania się na Zachód.

7 października 1918

Wobec coraz gorszej sytuacji Niemiec na
froncie zachodnim Rada Regencyjna proklamowała powstanie niepodległego państwa
polskiego, które zbudowane miało być zgodnie z założeniami opisanymi w trzynastym
punkcie orędzia Wilsona.

19 października 1918

Na Śląsku Cieszyńskim powstaje polska Rada
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Przynależność Śląska Cieszyńskiego stała się kością
niezgody pomiędzy odzyskującą niepodległość Polską a powstającą Czechosłowacją.

28 października 1918

W związku z deklaracją Karola I o federalizacji
monarchii habsburskiej w Krakowie ukształtowała się Polska Komisja Likwidacyjna na
czele z Wincentym Witosem. Jej zadaniem
miało być przejęcie władzy administracyjnej
od Austriaków i ustanowienie państwowości
polskiej w Galicji.

1 listopada 1918

W Galicji Wschodniej proklamowana została
Zachodnioukraińska Republika Ludowa. We
Lwowie rozpoczęły się walki pomiędzy Polakami a Ukraińcami o władzę nad miastem.
Wśród polskich obrońców miasta znalazło się
wielu członków ruchu harcerskiego i młodzieży.

Młodych ludzi nazwano „Orlętami Lwowskimi”.
Wojna polsko-ukraińska o terytorium Galicji
Wschodniej toczyła się aż do połowy 1919 roku.

7 listopada 1918

W Lublinie lewica niepodległościowa i ludowcy powołali niezależny od Rady Regencyjnej
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
z Ignacym Daszyńskim na czele.

10 listopada 1918

Józef Piłsudski został wypuszczony z twierdzy
w Magdeburgu. W godzinach popołudniowych dotarł do Warszawy.

11 listopada 1918

W wagonie kolejowym w lesie pod francuskim
Compiègne podpisano rozejm pomiędzy
państwami ententy a Cesarstwem Niemieckim kończący I wojnę światową. Pozbawiona autorytetu Rada Regencyjna postanawia
oddać Piłsudskiemu władzę nad tworzącym
się wojskiem. W Poznaniu działający od 1916
roku tajny Centralny Komitet Obywatelski
(grupujący stronnictwa o charakterze narodowym i ludowym), zmienił nazwę na Naczelną Radę Ludową i ogłosił się reprezentantem
polskich interesów w Wielkopolsce.

14 listopada 1918

Rada Regencyjna zdecydowała się na oddanie
Józefowi Piłsudskiemu władzy cywilnej. W kolejnych dniach Piłsudskiemu podporządkował
się Tymczasowy Rząd Ludowy Daszyńskiego
i Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego.

18 listopada 1918

Józef Piłsudski powołał koalicyjny rząd na czele z socjalistą Jędrzejem Moraczewskim. Rząd
nie zyskał jednak przychylności Narodowej
Demokracji i części ruchu ludowego.

22 listopada 1918

Wydany został dekret o władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, w myśl którego Polska
stała się republiką. Do czasu zwołania Sejmu
Ustawodawczego pełną władzę w państwie
sprawować miał Tymczasowy Naczelnik Państwa, który to urząd objął Józef Piłsudski.

26 grudnia 1918

Do Poznania przybył przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego Ignacy Paderewski. Został entuzjastycznie przywitany przez
tłumy Polaków. Dzień później w Wielkopolsce wybuchło powstanie przeciwko władzy
niemieckiej. Wizyta Paderewskiego była
iskrą, która roznieciła nastroje patriotyczne
i doprowadziła do wybuchu rewolty.

16 stycznia 1919

Do dymisji podał się rząd Jędrzeja Moraczewskiego. W wyniku porozumienia z Józefem
Piłsudskim powołany został rząd z popieranym przez endecję i ludowców Ignacym Paderewskim na czele. Dzięki tej nominacji udało się stworzyć rząd popierany przez główne
siły polityczne. Nowa Rada Ministrów zostaje
również uznana przez Komitet Narodowy Polski, a za nim przez ententę. Polska zostaje oficjalnie uznana za państwo niepodległe.
Na podstawie:
dr Sebastian Adamkiewicz,
www.niepodlegla.gov.pl
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SPORT
NASI SZCZYPIORNIŚCI W TEJ RUNDZIE W HALI POGOŃ JESZCZE NIE PRZEGRALI MECZU

Trwa dobra passa zabrzańskich szczypiornistów. Podopieczni trenera Rastislava
Trtika zajmują w tabeli drugie
miejsce. W jesiennej rundzie
rozgrywek przegrali do tej
pory tylko raz. Na wyjeździe
musieli uznać wyższość ekipy
z Kielc. W swojej hali są na razie niepokonani.
Po wygranej ze Stalą Mielec zabrzan czeka teraz cykl cotygodniowych spotkań.
Większość z nich rozegrana zostanie
w hali Pogoń. Na 10 listopada zaplanowano wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów.
Tydzień później (18 listopada) Trójkolorowi podejmą Energę Wybrzeże Gdańsk.
W niedzielę 25 listopada NMC Górnik Zabrze miał się wybrać do Opola na spotkanie PGNiG Superligi z tamtejszą Gwardią.
Mecz planowany był do transmisji telewizyjnej, więc wskazano godzinę jego rozpoczęcia na 13.00. W tym czasie opolski obiekt jest jednak zajęty, więc oba
kluby porozumiały się, by to spotkanie

Zawodnikom NMC Górnika Zabrze własna hala przynosi szczęście

rozegrać jednak w Zabrzu, a rewanż
wiosną w Opolu. Grudzień Trójkolorowi rozpoczną meczem barbórkowym
przeciwko Zagłębiu Lubin, który znów

rozegrany będzie w Zabrzu. Tydzień
później zabrzanie pojadą do Gdyni,
gdzie zakończą superligowy rok.

WG

POD OKIEM MISTRZÓW
NMC Górnik Zabrze oraz SPR Pogoń 1945 Zabrze ponownie zapraszają na cykl treningów
z doświadczonymi, superligowymi graczami! Już 13 listopada młodzi adepci piłki ręcznej
będą mogli potrenować szczypiorniaka pod okiem dwóch doświadczonych zawodników
Górnika: Rafała Glińskiego oraz Iso Sluijtersa. Organizowany w hali Pogoń trening z cyklu
„Ręka w rękę z mistrzem” przeznaczony jest głównie dla zawodników z rocznika 2004.

MYŚLIWI, LEŚNICY I JEŹDŹCY OBCHODZILI W PAŹDZIERNIKU SWOJE ŚWIĘTO

Fot. UM Zabrze

W pogoni za lisem

Na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie odbył się 13 października
tradycyjny Hubertus. Najważniejszym elementem święta myśliwych, leśników i jeźdźców była widowiskowa gonitwa za lisem,
czyli uciekającym jeźdźcem z lisią kitą na ramieniu.
28
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Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach – juniorów i seniorów. – Bardzo
starałyśmy się z koleżankami z naszej
stajni dobrze wypaść, a to, co osiągnęłam, to wynik naprawdę długiej i ciężkiej
pracy. Cieszę się, że udało się złapać lisa
– mówiła zadowolona Ania Kulawik ze
stajni MOSiR Maciejówka.
W drugiej odsłonie gonitwy z kopyta
ruszyli dorośli jeźdźcy. Największym
sprytem i nienaganną techniką popisał
się Łukasz Wierzchosławski ze stajni
John West Ranch, który złapał ubiegłorocznego zwycięzcę takiej samej pogoni, swojego brata Szymona. – Po całym
roku rywalizacji w różnych zawodach Hubertus to dla mnie świetny relaks, odprężenie i dobra zabawa. To głównie okazja
do integracji naszego środowiska jeździeckiego – podkreśla Szymon Wierzchosławski, który na koncie ma m.in.
prestiżowy tytuł Rider of the year.

WG

Fot. Jerzy Przybysz

Trójkolorowi dominują na swoim parkiecie

SPORT
MŁODZIEŻOWE REPREZENTACJE POLSKI I PORTUGALII ZMIERZĄ SIĘ W LISTOPADZIE NA ARENIE ZABRZE

Fot. Igor Cieślicki
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Na stadionie przy ul. Roosevelta piłkarze mogą liczyć na znakomity doping

Świetna wiadomość dla kibiców piłkarskich! Na Arenie Zabrze
rozegrany zostanie mecz barażowy eliminacji mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 2019. Podopieczni trenera Czesława Michniewicza zmierzą się 16 listopada z reprezentacją Portugalii.

Fot. Górnik Zabrze

– Nareszcie reprezentacja Polski zagra na stadionie
w Zabrzu. Długo
czekaliśmy na ten
moment.
Mamy
nowoczesny
stadion, którym możemy się chwalić.
Mamy świetnych
kibiców, którzy dodają nam wiatru w żagle. Teraz jest okazja, by młodzieżowa
reprezentacja zagrała swój najważniejszy
mecz właśnie na tym stadionie – podkreśla Tomasz Loska.
Warto pamiętać, że Arena Zabrze ma już
za sobą międzynarodowe szlify, zarówno
w wydaniu reprezentacyjnym, jak i klubowym. Przed rokiem na stadionie przy
ul. Roosevelta rozegrano dwa mecze
kwalifikacji do mistrzostw Europy U-19.
Były to spotkania Białoruś-Niemcy oraz
Polska-Niemcy. To drugie zgromadziło
na trybunach ponad 13 tysięcy widzów.
W tym roku stadion również gościł imprezy międzynarodowe. Chodzi o mecze

Fot. Górnik Zabrze

Wybór Polskiego Związku Piłki Nożnej
nie może dziwić. Zabrzański stadion
słynie z fantastycznej atmosfery i oddanych kibiców, którzy z pewnością tłumnie i gorąco będą wspierać biało-czerwonych. Nie bez znaczenia jest również
fakt, że Górnik Zabrze jest w kadrze
U-21 licznie reprezentowany. Na listopadowe spotkanie trener Czesław
Michniewicz powołał Tomasza Loskę,
Pawła Bochniewicza, Macieja Ambrosiewicza oraz Szymona Żurkowskiego.
Trójkolorowi stanowią najliczniejszą reprezentację spośród polskich klubów.
– Serdecznie zapraszam
wszystkich
na nasz najbliższy
mecz
barażowy
z Portugalią –
mówi Maciej Ambrosiewicz. – Zagramy na naszym
pięknym stadionie,
gdzie na pewno liczymy na doping kibiców z Zabrza i całego Śląska – dodaje.

Górnika w europejskich pucharach z Zarią Bielce oraz AS Trencin. Organizatorzy
pozytywnie zdali oba testy, zdobywając
w ten sposób cenne doświadczenie.
– Przyznanie nam organizacji meczu z Portugalią to efekt zarówno podejmowanych
przez nas działań, jak i niezwykłej, rodzinnej atmosfery tworzonej na Arenie Zabrze
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W turnieju finałowym przyszłorocznych
mistrzostw Europy U-21 wystąpi dwanaście zespołów. Oprócz gospodarzy,
czyli reprezentacji Włoch, pewne udziału w rywalizacji są także: Anglia, Belgia,
Chorwacja, Dania, Francja, Hiszpania,
Niemcy, Rumunia oraz Serbia. O dwa
pozostałe miejsca walczyć będą Polska
i Portugalia oraz Austria i Grecja.
Portugalia to bardzo ofensywnie nastawiony zespół, który strzelił do tej pory
aż 33 gole. To, obok Niemców, najlepszy wynik wśród ekip biorących udział
w kwalifikacjach. Trzeba jednak wziąć
pod uwagę, że aż 16 z nich drużyna
z Półwyspu Iberyjskiego zdobyła w dwumeczu z Liechtensteinem. Oprócz tego
zespołu, Portugalczycy zostawili w grupie za plecami Bośnię i Hercegowinę,
Walię i Szwajcarię. Bezpośredni awans
wywalczyła za to Rumunia, mająca
o dwa punkty więcej.

GOR
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SPORT
PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE GÓRNIKA ZABRZE OBCHODZIŁO W PAŹDZIERNIKU PIĄTE URODZINY

Fot. UM Zabrze

Wielkie emocje małych piłkarzy

Fot. UM Zabrze

nika Zabrze. – No i oczywiście pociechy
z wychowanków naszej Akademii. Tego,
by wyrośli na dobrych zawodników i zdrowych ludzi. Z myślą o tym powiększamy
stale naszą infrastrukturę i zwiększamy
liczbę ośrodków szkolenia – dodaje.

WG

Na małych piłkarzy czekał m.in. urodzinowy tort

30

Zajęcia w ramach Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze cieszą się ogromnym zainteresowaniem

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2018

Fot. Akademia Piłkarska Górnika Zabrze

prowadzone przez profesjonalnych trenerów.
– Z pewnością można nam
dziś życzyć kolejnych urodzin. Dziesiątych, piętnastych i tak dalej – uśmiecha
się Łukasz Milik, dyrektor
Akademii Piłkarskiej Gór-

Fot. Akademia Piłka

– Gdy zaczynaliśmy, było z nami czterech trenerów i 150 dzieci. Sami nie
wiedzieliśmy, jak to dalej będzie, ale
praca i zaangażowanie przyniosły rezultaty – uśmiecha się Tomasz Stani,
jeden ze szkoleniowców. – Teraz jest
nas 32 i mamy ponad 650 dzieciaków.
Najczęściej to ich pierwsze spotkanie
z Górnikiem i piłką nożną. Dobrze zatem,
że istniejemy i dajemy możliwość, by kiedyś nasi podopieczni zagrali w koszulce
z herbem Górnika na piersi – podkreśla
trener. Urodziny Piłkarskiego Przedszkola Górnika Zabrze zorganizowane
zostały 17 października na Arenie Zabrze. Był tort i mufinki w barwach klubu. Nie zabrakło także innych atrakcji.
Piłkarskie Przedszkole, do którego
uczęszczają chłopcy i dziewczynki
w wieku przedszkolnym, działa w ramach Akademii Piłkarskiej Górnika
Zabrze od sezonu 2013/2014. Zajęcia
dla dzieci w wieku 4–6 lat odbywają się
w czterech miejscach w Zabrzu (Helenka, Pawłów, hala MOSiR przy ul. Matejki oraz orlik przy ul. Franciszkańskiej),
Gierałtowicach oraz w Knurowie. Są

rska Górnika Zabrze

Mają zaledwie po kilka lat, a już stawiają pierwsze kroki na murawie. Towarzyszą im w tym profesjonalni
trenerzy, którzy doskonalą ich umiejętności i zachęcają do zdrowego trybu życia. Najmłodsi podopieczni zabrzańskiego klubu mieli w październiku ważną
okazję do świętowania. Piąte urodziny obchodziło
bowiem Piłkarskie Przedszkole Górnika Zabrze.
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – szachowa blotka, 5 –

1

wielkolistny chwast, 8 – krwionośna
arteria, 9 – podstawowa jednostka
organizacyjna w harcerstwie, 10 – bryka przy klaczy, 11 – przywódca gminy
żydowskiej, 12 – brat Cyryla, 14 – inaczej Włochy, 16 – z niej strzecha, 19 –
karmią młode mlekiem, 21 – dawniej
nazywano tak lekarza, 22 – smaczna
morska ryba, najczęściej kupujemy ją
uwędzoną, 23 – kury, kaczki, indyki, gęsi…, 24 – biblijny bratobójca, 26 – zapalenie nerwu kulszowego, lumbago, 28
– owad krwiopijca, 29 – wizerunek artystyczny aktora, 30 – pompuje krew,
33 – schadzka zakochanych, 35 – po
drugiej stronie orła, 37 – smakołyk na
patyku, 38 – model Daewoo, 39 – grecki
bóg, przewodnik muz, 40 – lejce, 41 –
kara udzielana przez przełożonego, 42
– drobny deszczyk.
Pionowo: 1 – jeden z działów gospodarki, 2 – brutto – tara = ?, 3 – zachcianka,
4 – szlachetny metal na biżuterię, 5 – parowa, rzymska, fińska, 6 – Matka Boska
z martwym Chrystusem, 7 – rodzaj faulu w piłce nożnej, 13 – zapalony miłośnik
teatru, 15 – wyrabia dzwony, 17 – słodycze, 18 – tak dawniej nazywano księżyc,
20 – przyprawowe kłącze, 21 – nie mini,
ani nie midi, 25 – instrument Marcina
Wyrostka, 27 – poetycka przenośnia,

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

30 – pracuje w szpitalu, 31 – pachnąca
roślina rabatowa o żółtych kwiatach, 32
– ręczny karabin maszynowy, 34 – sposób żywienia, 36 – jesienna szaruga.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z PAŹDZIERNIKOWEGO NZS

1. Kto pierwszy ten lepszy
2. Centrum Edukacji
3. Anturium
Fot. Jerzy Przybysz

4. Małgorzata Hillar
5. Mężczyzn możesz
analizować, kobiety tylko
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.

32

Nasze Zabrze Samorządowe 11/2018

podziwiać

ROZRYWKA
3

Nowakowa do męża:
– Ci nasi sąsiedzi to bardzo
mili ludzie. On codziennie
wychodząc do pracy całuje
ją czule. Dlaczego ty tego
nie robisz?
– Muszę się z nią
najpierw zapoznać.

Misterium
Po cichym drzeWie jAk po dużym Smyku
SkrObie się żagIel grubej ćmy Już noC. Już szumią w twOim pokoiku
Białe i srebrNe sny.

Kobieta pyta męża:
– Dlaczego ten nasz sąsiad tak klnie?
– Albo mu pies uciekł, albo żona wróciła.

Siedząc nAd tobą, z Twarzą za oKnami,
OdpraWiam pacieRz za dawno umarŁycH,

Nauczyciel pyta się Jasia:
– Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
– Róże.
– Proszę, napisz to na tablicy.
– Chyba jednak wolę maki – mówi Jasio.

A oni piją wIatr z mojej warGi
I poruSzają skrzydłAmi...

– Zobacz kochanie, tam stoi ten facet, który
mnie wczoraj uratował, gdy się topiłam.
– Tak, poznaję go, już mnie dziś trzy razy
przepraszał.
Aby poznać autora zamieszczonego wiersza, należy z 19 liter
wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.

– Dałem do gazety ogłoszenie, że szukam
żony i dostałem tysiące ofert!
– Jakieś interesujące?
– Wszystkie zaczynają się od zdania
„Weź Pan moją”.

4
1.
2.
3.
4.
5.

portowy żuraw lub winda,
sandały, czółenka, baleriny…,
na nim żagiel,
śmieszny spektakl lub film,
zaczyna się od słów
„Co to jest?”,
6. kwadratowy makaron,
7. produkuje chleby,
bułki, rogale,
8. główny ośrodek polonijny
w USA.

1
2
3
4
5
6
7

Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic nie mówił.
Pewnego dnia mama podaje mu obiad,
a Jasiu wrzeszczy:
– A gdzie kompot?!
Mama zdziwiona:
– Jasiu, to ty umiesz mówić.
– Umiem.
– To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś?
– Bo zawsze był kompot!

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

Żona stoi przy wadze-automacie.
Mąż studiuje tabelkę.
– Wiesz kochanie ile powinnaś mieć
wzrostu przy twojej wadze? Pięć metrów
i siedem centymetrów…
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Napoleona Bonaparte.
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KULTURA
ZA NAMI XVIII EDYCJA FESTIWALU DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ „RZECZYWISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA”

Kilkanaście spektakli konkursowych obejrzała publiczność
w ramach XVIII Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”,
który odbywał się w Zabrzu od
13 do 21 października. Nagrodę główną otrzymali w tym
roku Anna Wieczur-Bluszcz,
Ewa Jakubowicz, Filip Kowalczyk i Ewa Gdowiok – twórcy
spektaklu „Płuca” z Teatru im.
L. Solskiego w Tarnowie.

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

– Festiwal cały czas się rozwija. Ten rok
był dla nas szalenie ważny ze względu
na to, że mniejsze spektakle mogły być
pokazywane w zupełnie nowym miejscu, czyli na scenie kameralnej w Parku
Hutniczym. Skupiliśmy się na przysto-

Spektakl „Płuca”

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

Sceny pełne niezwykłych kreacji

Spektakl „Historia Jakuba”

sowaniu jej do działalności teatralnej
i dlatego musieliśmy zrezygnować ze
spektakli dużych, które do tej pory prezentowaliśmy w Kopalni Sztuki. Mam
wielką nadzieję, że już w przyszłym
roku nasze spektakle będą pokazywane w trzech miejscach, czyli na naszej
scenie, w małej sali, a duże widowiska
w sali przy ulicy Hagera. Mam nadzieję,
że nasza publiczność „kupi” ten pomysł
i będziemy mieli nadkomplet we wszystkich tych trzech miejscach – mówi Jerzy
Makselon, dyrektor Teatru Nowego
w Zabrzu.
Jak podkreślają organizatorzy festiwalu, widzowie mogli zobaczyć w tym
roku ciekawie skomponowaną panoramę najciekawszych zjawisk teatralnych, zarówno jeśli chodzi o poruszaną tematykę, jak i formę przekazu. Jury
po obejrzeniu czternastu spektakli
postanowiło przyznać Nagrodę im.
Stanisława Bieniasza dla najlepszego
dramatopisarza festiwalu Tadeuszowi
Słobodziankowi, autorowi sztuki „Historia Jakuba”. Nagrodę główną otrzymali Anna Wieczur-Bluszcz, Ewa Jaku-

bowicz, Filip Kowalczyk i Ewa Gdowiok
– twórcy spektaklu „Płuca” z Teatru
im. L. Solskiego w Tarnowie. Nagrodę
publiczności zdobył spektakl „7 minut”
Teatru W. Bogusławskiego w Kaliszu.
Swoje nagrody przyznało także Jury
Młodych. Za role w spektaklu „7 minut” Teatru W. Bogusławskiego w Kaliszu otrzymali je Maciej Grzybowski
i Jakub Łopatka. Indywidualną nagrodę aktorską otrzymał Maciej Litkowski za rolę w spektaklu „Kalifornia
Nieśmiertelni” z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Doceniona została
również Katarzyna Borkowska, która
otrzymała nagrodę za scenografię,
kostiumy i reżyserię światła w spektaklu „Bzik. Ostatnia Minuta” Teatru
Współczesnego w Szczecinie. Ewa
Jakubowicz i Filip Kowalczyk za role
w spektaklu „Płuca” dostali nagrodę
dla najlepszego zespołu aktorskiego.
Doceniono także Katarzynę Deszcz –
reżyserkę spektaklu „Nema” Teatru
Nowego w Zabrzu, za ukazanie problemu społecznego.

MM
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