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Do pięknej wieży wróci życie
Kawiarnia, taras widokowy i interaktywna wystawa
dotycząca węgla to niektóre z atrakcji,jakie znajdą się
w odrestaurowanej wieży ciśnień przy ul.Zamoyskiego.
Na realizację ambitnego projektu miasto pozyskało
dofinansowanie w wysokości prawie 26,5 mln zł.

wokół nas
Na placu Warszawskim spotkali się w styczniu tegoroczni maturzyści

Poloneza czas zacząć!
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W pierwszych parach zobaczyliśmy artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz uczniów Centrum Edukacji

Ponad ośmiuset tegorocznych maturzystów 25 stycznia zatańczyło na placu Warszawskim tradycyjnego poloneza. Plenerowa impreza odbyła się już po raz jedenasty. Uczniów poprowadzili do tańca artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

fot. Igor Cieślicki

Przygotowania do imprezy, która na
stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych Zabrza, koordynowało w tym roku Centrum Edukacji.
– Młodzież, przystępując do egzaminu
maturalnego, zdaje sobie sprawę, że to
najważniejszy w życiu egzamin, który
będzie determinował dalsze wybory. To
okres, kiedy na symboliczne sto dni przed

fot. Igor Cieślicki

Prezydent miasta zaprosiła maturzystów do kina

Dyrektor Centrum Edukacji Marian Kitel

Skoczna belgijka

maturą uczniowie chcą zatańczyć poloneza właśnie tu, na placu Warszawskim.
To dobra okazja, by pokazać zabrzańskiej
społeczności, że to ważne wydarzenie,
jakim jest matura, zbliża się do nich milowymi krokami – mówi Marian Kitel,
dyrektor Centrum Edukacji.
– Mieliśmy już studniówkę, więc jeden
polonez jest już za nami. Tu będzie trochę inaczej, bo tańczymy na dużej przestrzeni, trzeba będzie dostosować do niej
kroki i będzie nas zdecydowanie więcej
niż na studniówce. Polonez to taki symbol. Oddziela nas tanecznym krokiem od

bycia nastolatkiem, byśmy mogli wkroczyć w dorosłość – uśmiecha się Paulina
Wróbel, tegoroczna maturzystka.
– Jest niewielki stres, ale trenowaliśmy
tyle razy, że może nam pójść tylko dobrze.
Myślę, że kroki zapamiętam do końca życia. To bardzo fajna impreza, podczas
której możemy pokazać się mieszkańcom
– dodaje Damian Lipka.
– Uczniowie bardzo chętnie przychodzą
na plac Warszawski, by wspólnie zatańczyć. Po raz drugi poloneza prowadzą
tancerze zespołu „Śląsk” – zwraca uwagę Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W prezencie od prezydent miasta Małgorzaty Mańki-Szulik maturzyści otrzymali w tym roku zaproszenie do kina
na film „Gwiazdy”. – Z dużą radością po
raz kolejny patrzymy na tańczących maturzystów. Cieszymy się ich wszystkimi
sukcesami, osiągnięciami naukowymi,
sportowymi, artystycznymi. Trzymamy
kciuki, by wspaniale zdali maturę – mówi
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Po polonezie maturzyści prowadzeni
przez uczniów III LO w Zabrzu zatańczyli skoczną belgijkę. 
MM
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wokół nas
26 stycznia obchodziliśmy Dzień Transplantacji
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Prof. Marian Zembala oraz 11-letni Kryspin ze swoją mamą

Czekając
na drugie życie

Kryspin miał zaledwie osiem lat, kiedy przeszedł zawał.
Na nowe serce czekał w szpitalu 700 dni. Pani Alina przyznaje, że po przeszczepie płuc poczuła się, jak gdyby ktoś zdjął
jej z głowy foliowy worek. Mała Julka od prawie roku żyje
podłączona do maszyny, która podtrzymuje pracę jej serduszka. Historie pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu pokazują, jak niezwykle istotną dziedziną medycyny jest transplantologia.
Janusz Chmurczyk pierwszy przeszczep
serca przeszedł w 2001 r. Od tego czasu aktywnie brał udział w przedsięwzięciach promujących ideę transplantacji. Po kilkunastu latach okazało
się, że jego nowe serce nie działa już
prawidłowo. Konieczna okazała się retransplantacja. Pan Janusz przeszedł ją
kilka tygodni temu. – Można powiedzieć,
że mam już trzecie serce – uśmiecha się
65-latek z Rokitnicy.
– Przekroczyliśmy kolejną barierę – mówi
prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca. – Ba-
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liśmy się trochę retransplantacji. Taki
zabieg jest trudniejszy, bardziej obciążający dla pacjenta, chory jest w gorszym
stanie, ale się udało – dodaje.
Alina Kuciapińska ma 52 lata. Na początku stycznia przeszła transplantację
płuc. Choć od operacji minęły dopiero
dwa tygodnie, przyznaje, że jej życie
już zmieniło się diametralnie. – Wcześniej praktycznie nie wstawałam z kanapy. Mój dzień ograniczał się do oglądania
telewizji. Po kilkanaście godzin musiałam
mieć podłączony tlen. Po przeszczepie
poczułam się, jak gdyby ktoś zdjął mi

fot. Igor Cieślicki

s. 3

wokół nas
z głowy foliowy worek – uśmiecha się
pani Alina, która na nowe płuca czekała cztery miesiące. 14-letni dziś Kryspin
w oczekiwaniu na nowe serce spędził
w szpitalu aż 700 dni.
– Najtrudniejsza była wtedy niepewność,
jak to wszystko się skończy. Dzięki całemu personelowi oddziału udało nam się
przetrzymać ten trudny czas – wspomina Małgorzata Bąk, mama Kryspina.

takie są liczby:

97

39

transplantacji płuc
wykonano w Polsce w 2017 r.

19

z nich przeprowadzono
w Zabrzu

253

osoby oczekują
na przeszczep w Śląskim
Centrum Chorób Serca

1746

osób oczekuje
na transplantacje
w całej Polsce *
dane na koniec grudnia 2017 r.

– Dziękuję wszystkim lekarzom i pielęgniarkom – mówi chłopiec, który w wieku zaledwie ośmiu lat przeszedł zawał. Za sobą
ma również udar. Żyje tylko dlatego, że
specjaliści z Zabrza wszczepili mu nowe
serce. Teraz czekają, aż znajdzie się narząd dla małej Julki. Dziewczynka już
prawie rok żyje podłączona do maszyny,
która podtrzymuje pracę jej serduszka. –
Nudzi mi się – wzdycha Julka, która choć,
jak sama mówi, żyje jak na sznurku, nie
traci poczucia humoru.
– Mamy nadzieję, że serce dla Julki też się
znajdzie – mówi Agata Matusiak, mama
dziewczynki.
W Polsce dzięki przeszczepom udaje
się uratować rocznie 1,5-2 tysiące osób.
Można by dużo więcej, bo mamy znakomite ośrodki, sprzęt i specjalistów. – Jedynym obecnie ograniczeniem, jeśli chodzi
o transplantacje narządów, jest ilość organów, które możemy przeszczepić. Najważ-

fot. Igor Cieślicki

*

Janusz Chmurczyk przeszedł w Śląskim Centrum Chorób Serca retransplantację serca

Alina Kuciapińska na początku stycznia przeszła transplantację płuc

fot. Igor Cieślicki

45

z nich przeprowadzono
w Zabrzu

fot. Igor Cieślicki

przeszczepów serca
wykonano w Polsce w 2017 r.

Mała Julka od prawie roku żyje podłączona do maszyny

niejszy w transplantologii jest dar życia,
jaki możemy otrzymać – mówi prof. Piotr
Przybyłowski, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. – Myślmy
pozytywnie o transplantologii. Podpisujmy
oświadczenia woli. One nie mają znaczenia prawnego, ale mają ważne znaczenie
deklaratywne. Sygnalizują naszym najbliższym naszą wolę. Poprzez świadome
decyzje dotyczące oddawania narządów
pozwólmy rozwijać się tej wspaniałej dziedzinie medycyny i pozwólmy na ratowanie
kolejnych ludzkich istnień – dodaje.
– Transplantologia nie jest już tematem
tabu, ale jest wciąż niedocenianą możliwością. Musimy ciągle przypominać, że
nie jest bez znaczenia to czy w ciągu miesiąca uratujemy dzięki transplantacjom
30 chorych, czy uratujemy 130 chorych –
zwraca uwagę prof. Marian Zembala. –
Kluczem do dalszego rozwoju transplantologii jest donacja – dodaje.

GOR
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wokół nas
Abp Wiktor Skworc, bp Jan Kopiec i bp Andrzej Iwanecki przeżywali w styczniu wyjątkowe chwile

Potrójne święto naszych pasterzy

Uroczyste święcenia biskupie ks. Andrzeja Iwaneckiego odbyły się 7 stycznia w gliwickiej katedrze

Bp Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki

6

fot. Igor Cieślicki

Ks. biskup nominat Andrzej Iwanecki przyjął sakrę biskupią 7 stycznia
w gliwickiej katedrze. Uroczystościom
przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec, współszafarzami byli arcybiskup
Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.
„Umiłowany Synu, prosimy Ducha
Świętego, który ustawicznie odnawia
Kościół, aby podtrzymywał Twą gorli-

wość obfitością duchowej łaski, a Ciebie zachęcamy, abyś jednomyślnie
współpracował z Pasterzem gliwickiej
trzody i prezbiterami, by jak najbardziej zadbać o obecne i przyszłe dobro
diecezji” – brzmi fragment bulli nominacyjnej papieża Franciszka, która została odczytana podczas liturgii.
– Bądź naszą radością w wielkim wysiłku
przekonywania dzisiejszego człowieka, że
każdy ma szansę znaleźć Pana, który go
uwolni od ciężaru win i zagubienia. Wnoś
aktywną zachętę, byśmy wszyscy tworzyli
wspólnotę ludzi szczęśliwych, odnajdujących swoje wezwanie do otrzymania
nadprzyrodzonych darów – mówił bp Jan
Kopiec do nowo wyświęcanego biskupa. – Ukochaj Andrzeju ten Kościół gliwicki
jeszcze bardziej niż dotychczas. Ceń swoje
wyniesienie i odpowiadaj Kościołowi świętemu swoim zaangażowaniem, byś szukał
tylko tego, co wzmocni ścieżki proste, wyznaczone przez Pana – podkreślał.
Podczas uroczystości list prezydenta
RP Andrzeja Dudy odczytał wojewoda
śląski Jarosław Wieczorek, a list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego
– bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP. Życzenia złożyła również
m.in. prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Ksiądz Andrzej Iwa-

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2018

necki, dziś biskup pomocniczy diecezji
gliwickiej, jako proboszcz parafii św.
Franciszka z Asyżu w Zabrzu zyskał
szacunek wiernych, aktywizując życie
duchowe wspólnoty, wspierając potrzebujących i propagując odnowę w duchu
jedności – podkreślała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Biskup Andrzej Iwanecki urodził się
3 listopada 1960 r. w Siemianowicach
Śląskich. W latach 1979–1986 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium
Duchownym w Krakowie, które później zostało przeniesione do Katowic.
W czasie studiów odbył obowiązkowy
rok pracy w kopalni „Siemianowice”.
27 marca 1986 r. otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk bp. Damiana Zimonia.
Biskup Andrzej Iwanecki był proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu od
1998 r. 21 października 2008 r., decyzją
papieża Benedykta XVI, został prałatem. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej 18 listopada 2017 r.
Nowy biskup jest aktywny sportowo,
m.in. jeździ na nartach oraz gra w siatkówkę. Jego ojciec Wilhelm był reprezentantem Polski w piłce ręcznej. Bp
Andrzej Iwanecki gra na gitarze, pianinie, harmonijce ustnej, a nawet na
perkusji.

fot. UM Zabrze

Dwudziestą rocznicę przyjęcia
święceń biskupich obchodził
w styczniu arcybiskup Wiktor
Skworc, metropolita katowicki.
Ćwierćwiecze sakry biskupiej
świętował biskup Jan Kopiec,
ordynariusz gliwicki. Z kolei
nowym biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej został
w styczniu ksiądz prałat Andrzej Iwanecki, dotychczasowy
proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu na Zaborzu.

wokół nas

Abp Wiktor Skworc z okazji jubileuszu otrzymał kielich zdobiony węglem

tra w Rzymie święcenia biskupie. Jako
zawołanie biskupie obrał słowa „In
Spiritu Sancto” (W Duchu Świętym).
29 października 2011 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą katowickim.
W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełni obecnie m.in. funkcję
przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej.
Również 6 stycznia 25. rocznicę sakry
biskupiej obchodził bp Jan Kopiec,
ordynariusz gliwicki. – To jest ważny
moment, żeby umieć stanąć w pełnej
prawdzie o sobie. I, z racji pięknego ju-

fot. UM Zabrze

Styczeń przyniósł również ważne rocznice w życiu naszych innych pasterzy. Dwudziestolecie sakry biskupiej
świętował 6 stycznia w katowickiej
katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor
Skworc.
– Twoje pasterskie serce podąża za tymi,
którzy się zagubili na drogach współczesnego świata, dla których, niestety,
coraz mniej jest drogowskazów wskazujących prawdę. Twoje pasterskie serce
obejmuje współczuciem człowieka przygniecionego niedolą i stara się mu nieść
skuteczną pomoc, chociażby w tak wielu
inicjatywach charytatywnych. Twoje pasterskie serce, od początku biskupiej posługi, bije ze szczególną siłą dla spraw
misji i dzieła ewangelizacji. Twoje serce z każdym aktem pasterskiej miłości
zespala się coraz bardziej z tajemnicą
krzyża, bo na nim Dobry Pasterz objawił swoją największą miłość – mówił
w homilii bp Andrzej Jeż, ordynariusz
tarnowski.
Przypomnijmy, że abp Wiktor Skworc
pochodzi z Rudy Śląskiej-Bielszowic.
W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie
z rąk bpa Herberta Bednorza. Po posłudze wikariusza w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
został kapelanem i sekretarzem bpa
Herberta Bednorza. W 1980 r. został
kanclerzem kurii diecezjalnej w Katowicach, a w 1992 r. wikariuszem generalnym i ekonomem archidiecezji
katowickiej. 13 grudnia 1997 r. został
mianowany przez papieża Jana Pawła
II biskupem tarnowskim. 6 stycznia
1998 r. otrzymał w Bazylice św. Pio-

bileuszu, za który jestem Bogu wdzięczny, jednak także mieć całkowitą świadomość, że nie zawsze stać pod krzyżem
jest łatwo i jeszcze wiązać to z nadzieją.
Ale myślę, że dzięki postawie wiary, którą w sobie trzeba kształtować, trzeba
ciągle o nią zabiegać, możemy unieść
to, co w odpowiedzialności się mieści –
mówił podczas uroczystej mszy bp Jan
Kopiec.
„Wspiera Cię i oświetla na drodze biskupiego posługiwania Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza” – napisał papież Franciszek w liście do biskupa
gliwickiego, odczytanym przez ks.
Sebastiana Wiśniewskiego, kanclerza
gliwickiej kurii.
Bp Jan Kopiec urodził się 18 grudnia
1947 r. w Zabrzu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa 30
kwietnia 1972 r. Przez sześć lat pracował jako wikariusz, najpierw w parafii
św. Franciszka w Zabrzu (1972–1974),
a następnie w parafii NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy (1974–1978). W 1982 r. uzyskał stopień doktora teologii w zakresie historii Kościoła. 5 grudnia 1992 r.
został mianowany przez papieża Jana
Pawła II biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. 17 listopada 2003 r.
prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych. Decyzją papieża Benedykta XVI bp Jan Kopiec został
mianowany 29 grudnia 2011 r. drugim
w historii biskupem gliwickim. Uroczysty ingres do katedry w Gliwicach
miał miejsce 28 stycznia 2012 r.

WG

Nowy biskup pomocniczy diecezji gliwickiej był do tej pory proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu
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Wraz z Centrum Handlowym Platan metamorfozę przejdzie plac Teatralny

Wizualizacja: CH Platan

Kwartał Sztuki rozbłyśnie
jeszcze mocniej
Tak po zakończeniu prac ma się prezentować plac Teatralny

Gotowe są fundamenty nowej części Centrum Handlowego
Platan, dobiega końca budowa konstrukcji wielopoziomowego parkingu. Kolejnym etapem prac będzie przebudowa sąsiadującego z kompleksem placu Teatralnego. Zakończenie
rozbudowy planowane jest na czwarty kwartał tego roku.

8

ma też zostać zieleń. Donice z roślinami będą odświeżone, a elementy małej
architektury, takie jak ławki, kosze na
śmieci czy słupki, wymienione na nowe.
Zaprojektowano fontannę w formie
podświetlanych dysz posadzkowych.
Plan uwzględnia ponadto udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obejmujące likwidację krawężników pomiędzy placem Teatralnym a sąsiadującymi
drogami. Przed gmachem teatru zostanie wydzielony niewielki, okazjonalny
parking, z którego mieszkańcy będą
mogli korzystać podczas wydarzeń
kulturalnych. Dla urozmaicenia funkcji
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fot. Igor Cieślicki

Przebudowany Platan ma nawiązywać do
industrialnego krajobrazu miasta. – Prace
zakładają również przebudowę zewnętrznego parkingu przed galerią oraz modyfikację
układu drogowego w celu zwiększenia przepustowości ruchu kołowego i udogodnień
dla ruchu pieszego klientów – mówi Michał
Ziomek, przedstawiciel będącej wykonawcą firmy CFE Polska.
Dzięki współpracy inwestora z zabrzańskim samorządem swe oblicze zmieni
także sąsiadujący z kompleksem plac
Teatralny. – Konsekwentnie rewitalizujemy obiekty na terenie naszego miasta,
tworząc przestrzeń przyjazną dla mieszkańców i naszych gości. Kwartał Sztuki,
przy którym mieści się plac Teatralny, to
miejsce, w którym funkcjonują Teatr Nowy
i Filharmonia Zabrzańska. Na placu Teatralnym od wielu lat występują uczestniczące w festiwalu orkiestry dęte. Inwestycja
związana z przebudową placu z pewnością
przyczyni się do tego, że to miejsce zyska
nowy blask i stanie się jednym z ulubionych miejsc mieszkańców i osób odwiedzających Zabrze – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Projekt przebudowy obejmuje m.in.
ułożenie nowych płyt. Uporządkowana

placu w jego północnej części zostało
zaprojektowane miejsce na rozkładaną
scenę, zaś w części południowej wyznaczono strefę dedykowaną sezonowej
gastronomii (np. lodziarniom).
– Chcemy wspólnie z władzami miasta
uczynić z placu Teatralnego miejsce zachęcające mieszkańców Zabrza swoim wyglądem i funkcjonalnością do spędzania tu
wolnego czasu. Jego kształt zaplanowaliśmy tak, aby współgrał z nową fasadą Platana, idealnie wpasowując się w industrialną architekturę otoczenia. Uwzględniając
estetykę miasta, dołożyliśmy wszelkich starań, by wybrać najwyższej jakości elementy wykończenia, które upiększą przestrzeń
i jednocześnie będą służyć mieszkańcom
przez wiele lat – zwraca uwagę Tomasz
Górski z będącej inwestorem firmy
Rockcastle Poland. Rozbudowany Platan
pomieści łącznie 120 lokali handlowych
i punktów usługowych.

GOR

Rozbudowa centrum handlowego ma potrwać do końca tego roku

wokół nas
Trwa przetarg na budowę układu drogowego wokół przyszłego kompleksu IKEA

Wizualizacja: Ikea Centres

Wizualizacja: Ikea Centres

Na zakupy i dla rekreacji

Nowy kompleks ma stanąć tuż przy Drogowej Trasie Średnicowej

Około 5 ha zajmą tereny rekreacyjne

Na luty planowane jest rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego budowy układu drogowego wokół przyszłego kompleksu
handlowo-usługowego IKEA na Zaborzu. Firma, która go wygra, wybuduje pięć rond, drogi dojazdowe i ścieżki rowerowe.
Nowe centrum powstanie w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ulic Skargi i Lompy.
– Rozstrzygnięcie przetargu planujemy na
luty 2018 roku – mówi Dariusz Węglicki,
menedżer projektu w Ikea Centres. – To
pierwszy etap budowy kompleksu, który
zaplanowany został przez nas jako coś
więcej niż centrum handlowe. To będzie
także miejsce spotkań służące wszystkim
mieszkańcom Zabrza. Chcemy zapewnić
łatwy dostęp do obiektu, stąd plany przebudowy układu komunikacyjnego, który
w nowej odsłonie umożliwi wygodny dojazd samochodem, komunikacją miejską
i rowerem – dodaje.
Jednocześnie trwają już prace projektowe związane z rewitalizacją poprzemysłowego terenu, na którym powstanie
centrum handlowe. W bezpośrednim
sąsiedztwie kompleksu mieszkańcy
będą mieli do dyspozycji teren rekreacyjny o powierzchni pięciu hektarów.
Powstaną tu m.in.: ogród botaniczny,
amfiteatr, sztuczna plaża, fontanny,
miejsca do grillowania, ścieżki rowerowe i biegowe, trasy dla narciarzy biegowych oraz ogrodzone miejsce dla osób
z psami.

Dotychczasowe nieużytki w przyszłości mają się stać areną ciekawych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.
– Konsekwentny rozwój Zabrza opiera się
między innymi na współpracy samorządu
z inwestorami, którzy w naszym mieście
chcą realizować plany biznesowe. Cieszy,

że potencjał Zabrza dostrzegła firma Ikea
Centres. To rozpoznawalna marka, stabilny partner, którego inwestycja, wpisując
się w proekologiczne działania miasta,
przyczyni się do uporządkowania kolejnych terenów poprzemysłowych na cele
rekreacyjne – zwraca uwagę prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Choć budowa kompleksu jeszcze nie
ruszyła, inwestor podpisał już umowy
z przyszłymi najemcami. Wśród nich są
m.in.: Castorama, Martes Sport, Komfort czy RTV EURO AGD. W centrum
będą działać restauracje, biura podróży,
księgarnia, apteka czy też kino. 


GOR

Szesnasty inwestor w strefie ekonomicznej
Firma Ulus Metal Polska jest kolejnym inwestorem w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka produkuje części i akcesoria do
samochodów, przede wszystkim elementy zawieszenia i układy hamulcowe.
Firma kupiła dwuhektarową działkę przy ul. Piekarniczej. Zapłaciła 2,02 mln zł.
Cała inwestycja ma kosztować 40 mln zł. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie 80
osób. Ulus Metal Polska to już szesnasty inwestor na terenach specjalnej strefy
ekonomicznej między Mikulczycami a Rokitnicą.
Wcześniej działalność zdecydowały się ulokować tu firmy: Metal Service Center,
ERAE, Droma, Kłos, BudExpert, Metal Solution, Schoeller Allibert, PGB, Orion,
YSP, Mandersloot, Jakon, ENEL, Export Pack, M-Tech i Orbitvu. Pięć z nich – Kłos,
Schoeller Allibert, YSP, BudExpert i ERAE, już otworzyło swoje zakłady.
Nieruchomości w zabrzańskiej specjalnej strefie ekonomicznej zostały zagospodarowane już w 30 procentach, a przypomnijmy, że dopiero dwa lata temu zakończył się gigantyczny projekt uzbrojenia tych terenów.
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Komisja Budżetu i Inwestycji
15.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
22.02 godz. 16.00 – stadion miejski – sytuacja ekonomiczna i plany
inwestycyjne.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
15.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
13.02 godz. 16.00 – podsumowanie skutków abolicji czynszowej;
dalsze plany i zamierzenia związane
z realizacją uchwały abolicyjnej
w kolejnych latach.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
14.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.02 godz. 16.00 – obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Zabrzu – plany, propozycje uroczystości o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym i naukowym.
Komisja Oświaty i Wychowania
14.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.02 godz. 16.00 – obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Zabrzu – plany, propozycje uroczystości o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym i naukowym.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
15.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
22.02 godz. 17.30 – Szpital Miejski –
działalność i plany inwestycyjne.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
12.02 godz. 15.00 – informacja
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu o stanie
bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie naszego miasta.
14.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
15.02 godz. 14.30 – ocena działalności Szkoły Podstawowej nr 28
w Zabrzu; sprawy organizacyjne
i bieżące. Komisja wyjazdowa.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
14.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.02 godz. 16.00 – „Senior w sporcie i rekreacji” – działania seniorów
i organizacji pozarządowych.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
15.02 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
22.02 godz. 17.30 – Szpital Miejski –
działalność i plany inwestycyjne.
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Za nami styczniowa sesja Rady Miasta

Naprzeciwko dworca kolejowego dobiega końca budowa Centrum Symulacji Medycznej SUM

fot. Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

W obszarach sportu i medycyny
Uchwałę dotyczącą zasad finansowania rozwoju sportu
w mieście przyjęli radni podczas styczniowej sesji Rady
Miasta. Określa ona m.in. warunki, jakie musi spełnić
klub sportowy ubiegający się o dotację.
W sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik mówiła m.in. o rozwoju
specjalnej strefy ekonomicznej oraz rewitalizacji na terenie miasta obiektów
poprzemysłowych. – Wzbogacając śląski
szlak zabytków techniki, zainwestowaliśmy
ponad 200 milionów złotych, dzięki czemu
nowe życie otrzymały Kopalnia Guido czy
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Na
kontynuację takich działań uzyskaliśmy
ostatnio przeszło 59 milionów złotych –
podkreślała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. - Dobra współpraca ze Śląskim
Uniwersytetem Medycznym spowodowała,
że przy placu Dworcowym powstaje kosztem przeszło 30 milionów złotych Centrum
Symulacji Medycznej. Wydział Bioinżynierii
Medycznej Politechniki Śląskiej uruchamia
w Zabrzu Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, a Śląskie Centrum Chorób Serca przeprowadzi prace
rozwojowe za kolejne 90 milionów złotych.
Wszystko to jest możliwe dzięki współdziałaniu i szerokiemu spojrzeniu na potrzeby
mieszkańców miasta i regionu – zwracała
uwagę prezydent miasta.
O założeniach projektu dotyczącego gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta mówił podczas sesji Kazimierz Ladziński, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. - Zostaną stworzone warunki do
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odpływu wody nawet podczas intensywnych deszczy – podkreślał Kazimierz Ladziński, zwracając uwagę m.in. na plan
budowy zbiornika retencyjnego, który
będzie zatrzymywał wodę przed jej spływam do potoku Guido i Kłodnicy. - Do
zbiornika będzie prowadziła droga, która
pozwoli na pobieranie wody do celów przeciwpożarowych lub podlewania terenów
zielonych – dodaje.
W styczniu radni zaktualizowali także
listę osób uprawnionych do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa. 
GOR

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

Luty
5 (pn.)
Dariusz Walerjański
8 (czw.) 	Elżbieta Adach
	Bogusław Znyk
12 (pn.) 	Łucja Chrzęstek-Bar
15 (czw.) 	Jan Dąbrowski
22 (czw.) 	Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański
26 (pn.) 	Czesława Kowalczyk
	Mirosław Dynak
	Rafał Marek
	Joachim Wienchor

wokół nas

Kolejny rok pod znakiem inwestycji
Rozmowa z Piotrem Barczykiem,
skarbnikiem miasta

Jest Pan skarbnikiem miasta od 1997
roku. Jak na przestrzeni tych 21 lat
zmieniał się budżet Zabrza?
Budżet 1997 roku, o ile dobrze pamiętam,
miał wartość około 250 milionów złotych.
Teraz jest to 900 milionów złotych, czyli mówimy o kilkukrotnie większych środkach.
Diametralnie wzrosły wydatki majątkowe.
Kiedyś wydawaliśmy na inwestycje 20–30
milionów złotych rocznie. Teraz zdarzały
się lata, gdy było to ponad 200 milionów.
W tym roku wartość wydatków majątkowych przekracza 170 milionów złotych.
Z czego wynika ten wzrost?
Coraz większe znaczenie przy budowaniu
budżetów miast ma zamożność mieszkańców. Im więcej zarabiają mieszkańcy,
tym więcej podatku dochodowego od
osób fizycznych wpływa do kasy miasta
i miasto staje się bogatsze. Widzimy, że
ta pozycja po stronie dochodów stale
i dynamicznie rośnie. Rosnące wpływy
z tytułu PIT odczujemy szczególnie mocno w przyszłym roku, co będzie związane
ze znaczącym spadkiem stopy bezrobocia
w 2017 roku. System naliczania podatku
dochodowego dla miasta opiera się bowiem na danych historycznych, na 2019
rok bazą będzie właśnie rok 2017. Warto w tym miejscu przypomnieć, że stopa
bezrobocia w Zabrzu osiągnęła obecnie
rekordowo niski poziom 6,6 procent.
Podatki to ważna grupa dochodów, ale
nie jedyna. Skąd jeszcze biorą się dochody miasta?
Po stronie dochodów mówimy z jednej
strony o dochodach własnych gminy. Miasto czerpie je między innymi z gospodarki
mieniem komunalnym czy też podatków
i opłat lokalnych. Do tego dochodzą dotacje, które możemy podzielić na dotacje
na zadania własne oraz dotacje na zadania zlecone. Jedne i drugie mają charakter
celowy i miasto musi się z nich rozliczyć.
Kolejna grupa dochodów to subwencje. Najbardziej typową jest subwencja
oświatowa, która powinna, zwracam
uwagę na słowo „powinna”, finansować
zadania z obszaru oświaty. Nie w pełni
to się jednak udaje. W tej chwili dopłata
z budżetu miasta do szeroko rozumianych zadań oświatowych sięga już stu
milionów złotych.

Następną grupą dochodów jest wspomniany już udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
z terenu gminy, czyli tzw. PIT i CIT. W przypadku osób fizycznych wynosi on około
48 procent łącznie dla gminy i powiatu,
w przypadku osób prawnych to około
ośmiu procent.
Tym bardziej cieszy więc rosnąca liczba
inwestorów wybierających Zabrze. Jak
na budżet miasta przełożą się kolejne
inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej czy też budowa kompleksu IKEA
albo nowej elektrociepłowni Fortum?
Jeśli chodzi o inwestycje Fortum czy też
IKEA możemy mówić o podatku od nieruchomości, jaki pojawi się po zakończeniu
prac. W przypadku kompleksu IKEA jest to
około dwóch, do trzech milionów rocznie,
w przypadku Fortum może to być znacznie
więcej. Wszystko zależy od wartości budowli
powstałych podczas realizacji tej inwestycji.
Każde sto milionów wartości budowli to
dwa miliony złotych podatku rocznie.
Trochę inaczej wygląda to w przypadku specjalnej strefy ekonomicznej. Strefa to przede
wszystkim nowe miejsca pracy, a zatrudnieni i dobrze zarabiający zabrzanie oznaczają
dla miasta większe wpływy z tytułu PIT.
Zachęcam mieszkańców do odwiedzenia strony Urzędu Miejskiego
www.um.zabrze.pl, gdzie w zakładce
„Budżet miasta” znajduje się specjalny
kalkulator pozwalający na obliczenie kwoty swojego „wkładu” w budżet miasta. Pokazuje on też, jakie wydatki są dzięki temu
dokonywane. Wystarczy podać swój dochód brutto oraz wysokość zobowiązań
z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wspomniał Pan o nakładach na oświatę,
które stanowią od lat największą pozycję
po stronie wydatków. W ubiegłym roku
to właśnie oświata i konieczność wprowadzenia w życie jej reformy najbardziej
skomplikowały dopięcie budżetu...
Dokładnie tak było. Wydatki na oświatę
przekroczyły wszystkie możliwe prognozy.
Tym bardziej, że nałożyło się na siebie więcej zmian w tym obszarze. Oświata stanowiła również bardzo duże wyzwanie przy
konstruowaniu tegorocznego budżetu, ponieważ wydatki z nią związane są ogromne. W Zabrzu mamy ponad sto placówek
oświatowych. Każda z nich zatrudnia od
20 do 50 nauczycieli, pracowników administracji, obsługi technicznej. To są tysiące
osób, którym trzeba zapewnić wynagrodzenia. Trzeba również zadbać o stan techniczny obiektów. To duży wysiłek i zapewne
jeszcze nieraz w trakcie realizacji budżetu
będziemy się spotykać z koniecznością
zwiększenia wydatków na oświatę.
Wróćmy jeszcze na chwilę do dochodów miasta. Z  budżetu Unii Europejskiej na lata 2007–2013 Zabrze pozyskało 1,1 miliarda bezzwrotnych środków.
Przy ich wsparciu możliwa była realizacja inwestycji za ponad dwa miliardy
złotych. Jak na finanse miasta wpłynie
kolejna unijna perspektywa, obejmująca lata 2014–2020?
Ta perspektywa formalnie już trwa i miejmy nadzieję, że niebawem ruszy faktycznie. Mamy sporo wygranych konkursów,
a pierwsze środki mają się pojawić w bieżącym roku. Chodzi o około 50 milionów złotych, które pozwolą na realizację założonego
w budżecie planu wydatków majątkowych.
Jakie zatem najważniejsze inwestycje
czekają nas w tym roku?
Ponad 18 milionów złotych przeznaczono
na termomodernizacje kolejnych placówek
oświatowych. Kolejna ważna inwestycja to
Centrum Usług Społecznych dla Zandki.
To będzie swoisty korpus rewitalizacji tej
dzielnicy, miejsce, gdzie różne instytucje
samorządowe będą mogły funkcjonować
i wspierać mieszkańców. Na ten cel zarezerwowano w tym roku dziesięć milionów
złotych. Kierowców z pewnością ucieszy
rozpoczęcie modernizacji ulicy Piłsudskiego, która w tym roku pochłonie dziewięć
milionów złotych. To ważna arteria, której
nie można całkowicie zamknąć. Przebudowa będzie więc realizowana etapami.

Rozmawiał: Igor Cieślicki
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Na mapie postindustrialnych obiektów Zabrza pojawi się wkrótce kolejna atrakcja

Kawiarnia, taras widokowy
i interaktywna wystawa dotycząca zagadnień związanych
z węglem to niektóre z atrakcji, jakie znajdą się w odrestaurowanej wieży ciśnień przy ul.
Zamoyskiego. Przywrócenie
do życia unikatowej budowli
pochłonie ponad 34 mln zł. Na
realizację ambitnego projektu miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości prawie
26,5 mln zł.
– To dla mnie jeden z najpiękniejszych
projektów w naszym mieście – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Wieża ciśnień przy ulicy Zamoyskiego należy do symboli miasta. Od dawna
zastanawialiśmy się nad tym, jak ją uratować. Teraz nie mówimy już o marzeniu,
tylko o konkretnych działaniach, do których przystępujemy z pełną determinacją.
Wieża zyska nowe oblicze. Pozyskaliśmy
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor Bartłomiej Szewczyk podczas konferencji w ratuszu

dofinansowanie, żeby to miejsce służyło
mieszkańcom oraz turystom i stało się
kolejną zabrzańską atrakcją na Szlaku
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – dodaje.
Rewitalizacja wieży ciśnień obejmie prace budowlano-instalacyjne, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W piwnicach obiektu powstać ma
Centrum Żywego Rzemiosła, w którym
przybliżane będą tradycyjne, często zanikające już, zawody rzemieślnicze. Na
parterze będzie działać m.in. sklepik
muzealny, zaplanowano tam również
wystawę przybliżającą historię i zasadę działania wieży ciśnień. Dwie kolejne kondygnacje zajmą Akademia
Młodych Talentów, Akademia Seniora, Centrum Działań Rewitalizacyjnych oraz Ośrodek
Dokumentacji Górniczej.
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Unikatowa budowla
Wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego powstała w 1909 r. jako
element miejskiej sieci wodociągowej. Została zaprojektowana
przez architekta Augusta Kinda
i radcę budowlanego Friedricha
Loose. Ma 46 metrów wysokości
i 23,3 metra średnicy. Jej zasadniczą konstrukcję stanowi osiem
filarów na planie ośmioboku foremnego oraz filar centralny. Pod
mansardowym dachem znajdował się zbiornik na wodę, który
w ostatnich latach został zdemontowany. Dolną część obiektu stanowią trzy kondygnacje
użytkowe, na których mieściły się
mieszkania i biura.

fot. Igor Cieślicki

Do pięknej wieży wróci życie

Wewnątrz wieży powstanie m.in. kawiarnia

takie są liczby:

34 mln zł

to wartość projektu
rewitalizacji
wieży ciśnień

wizualizacja: MGW

fot. Igor Cieślicki

wokół nas

Goście będą mogli podziwiać panoramę miasta

mieszkańcy spędzali dużo czasu – tłumaczy Bartłomiej Szewczyk.
Koszt renowacji wieży i adaptacji jej
do nowych potrzeb to 34 mln zł. Na
realizację projektu miasto pozyskało
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
Pięć procent kosztów pokryje budżet

państwa. W najbliższym czasie zostanie
ogłoszony przetarg dotyczący wyboru
wykonawcy. Prace mają się zakończyć
w grudniu 2019 roku.
– To bardzo krótki termin, jak na realizację takiego przedsięwzięcia. Przed nami
więc duże wyzwanie – podsumowuje dyrektor Bartłomiej Szewczyk. 

GOR

26,5 mln zł

Tak ma wyglądać hall wejściowy

wizualizacja: MGW

W górnej części wieży, która kiedyś mieściła zbiornik wodny, przygotowana zostanie wystawa Carboneum. – To będzie
nowoczesna, interaktywna wystawa skoncentrowana wokół tematyki węgla, który
jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Śląska – mówi Bartłomiej Szewczyk,
dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które zajmuje się realizacją projektu. – Ekspozycja obejmować
będzie trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy pochodzenia i historii
węgla. Kolejny to występowanie i obieg
węgla w przyrodzie. Trzeci element to nowoczesne technologie związane z wykorzystaniem węgla – dodaje.
Na gości wieży czekać będzie kawiarnia
oraz niezwykle efektowny przeszklony
taras widokowy, z którego, z wysokości
ponad 20 metrów, będzie można podziwiać panoramę miasta. Z myślą o osobach zmotoryzowanych powstanie około 30 miejsc parkingowych. W ramach
zagospodarowania terenu wokół obiektu zaplanowano także stworzenie „śląskiego podwórka”.
– Będzie to miejsce spotkań nawiązujące
aranżacją do przestrzeni, w jakiej kiedyś

wizualizacja: MGW

to wysokość
pozyskanego
dofinansowania

W ramach planowanych prac obiekt ma być rozbudowany
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fot. Tomasz Jodłowski

Najwyższe wyróżnienie odebrał Kazimierz Pazgan

fot. Tomasz Jodłowski

Kazimierz Szołtysek należy do najpopularniejszych zabrzańskich artystów

Już po raz 26. Regionalna Izba Gospodarcza przyznała swoje wyróżnienia

Laury za umiejętności i kompetencje
Aż 88 osób i instytucji zostało uhonorowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Tradycyjne Laury
Umiejętności i Kompetencji wręczono podczas gali zorganizowanej 20 stycznia w Domu Muzyki i Tańca. Najwyższe
wyróżnienie odebrał będący ikoną polskiego biznesu Kazimierz Pazgan, twórca Grupy Konspol.
– Spotykamy się raz w roku z ludźmi,
których niezwykłość polega na tym,
że osiągają sukcesy, nie tolerują porażek, a sukcesami potrafią się dzielić
z potrzebującymi. Na tej sali spotykają
się ludzie spełnieni, którzy nie zamierzali rościć sobie pretensji o to, że coś
im się należy, tylko często od młodego
wieku brali sprawy w swoje ręce i parli
do przodu – mówi Tadeusz Donocik,
prezes RIG i przewodniczący Kapitu-

ły, którą tworzą przedstawiciele izb
gospodarczych z Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy, Rybnika i Opola,
śląscy i opolscy samorządowcy oraz
reprezentanci świata kultury, nauki
i mediów.
– To ogromne święto ludzi, którzy kochają tę ziemię, którzy dla niej pracują. Na
tej scenie spotykają się ludzie wyjątkowi,
którzy dla Śląska, dla metropolii pracują
od lat wielu. Pokazują nam, jak zdoby-

fot. Tomasz Jodłowski

fot. Tomasz Jodłowski

Laury odbierają dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Urszula Koszutska...
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wać laury i dzielą się z innymi swoimi
sukcesami – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wśród tegorocznych laureatów nie
zabrakło osób i instytucji związanych
z Zabrzem. Złoty Laur „Nauka i Innowacyjność” przypadł Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Nagrodę
odebrała jej prezes Alicja Chachaj. Złote Laury w kategorii „Medycyna i inżynieria biomedyczna” otrzymali Marek
Gierlotka i Oskar Kowalski ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. – Nasze
wyróżnienia mówią o tym, że śląska kardiologia działa dobrze i mam nadzieję,
że tak będzie dalej, że śląska kardiologia będzie najlepsza w Polsce – mówi dr
hab. Oskar Kowalski.
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżnione zostało jako
„Instytucja wspierająca rozwój gospo-
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...oraz naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Katarzyna Kucia

wokół nas

fot. Tomasz Jodłowski

Prezes Fundacji ŚCCS Alicja Chachaj

darki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm”. Laur odebrała naczelnik
ZCRP Katarzyna Kucia. – Odbieram tę
nagrodę w imieniu pani prezydent, bo to
ona postawiła na wsparcie przedsiębiorców, tworząc wydział urzędu w postaci
ZCRP. Zostało docenione to, że mamy
w Zabrzu miejsce, gdzie przedsiębiorcy
mogą uzyskać kompleksowe informacje.
To nagroda dla wszystkich osób, które
tworzą to miejsce – zwraca uwagę Katarzyna Kucia.
Nagroda trafiła też do Urszuli Koszutskiej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. – Ta
nagroda to podziękowanie dla całego
zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jestem z niej niezwykle
dumna. Dziękuję wszystkim osobom,

fot. Tomasz Jodłowski

Dr hab. Oskar Kowalski ze Śląskiego Centrum Chorób Serca

które towarzyszyły rozwojowi naszej
instytucji – podkreśla Urszula Koszutska. Laury trafiły również do Janusza
Dramskiego, zabrzanina, wiceprezydenta Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe z siedzibą w Brukseli i Kazimierza
Szołtyska, uznanego plastyka, który
niedawno obchodził 50-lecie pracy
twórczej.
Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji odebrali m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed,
ambasador Republiki Chorwacji Andrea Bekić, światowej klasy architekt
Robert Konieczny oraz Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Nagro-

dę Specjalną „Orła Piastów Śląskich”
otrzymało Polskie Radio Katowice,
które na mapie Śląska i Polski istnieje
już od 90 lat.
– To ogromny zaszczyt móc być dziś tu
w tak znamienitym gronie i odbierać
tak prestiżowe wyróżnienie. Zdaję sobie
sprawę z tego, że nie byłoby tej wspaniałej nagrody, gdyby nie praca z jednej
strony, a z drugiej zaufanie, jakim darzą
nas państwo każdego dnia. To bardzo
zobowiązujące – zaznaczał Piotr Ornowski, redaktor naczelny.
Galę uświetnił występ Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” w towarzystwie M&T Band oraz wybitnych wokalistów młodego pokolenia
– Sabiny Meck i Wojciecha Myrczka.

GOR

Zabrzanin w zarządzie europejskiej konfederacji przedsiębiorcówv

– Trzeci rok z rzędu Polska będzie miała reprezentanta w zarządzie YES for Europe, co jest bardzo dużym wyróżnieniem dla Polski i naszego regionu – mówi Janusz Dramski. – Jesteśmy tym
bardziej dumni, że zostaliśmy obdarzeni tak dużym zaufaniem
przedsiębiorców z dwudziestu krajów europejskich, którzy wybrali nas podczas spotkania Konfederacji pod koniec ubiegłego
roku w Madrycie – dodaje.
Funkcję prezydenta w rozpoczętej właśnie kadencji pełni
przedsiębiorca z Hiszpanii Mikel Beroiz, a do grona wiceprezydentów wybrano także przedstawicieli z Niemiec i Włoch.
YES for Europe jest oficjalnym reprezentantem młodych
przedsiębiorców przed Komisją Europejską, a także reprezentuje obszar Unii Europejskiej w organizacji G20 Young
Entrepreneurs’ Alliance, która zrzesza i reprezentuje or-

fot. RIG

Pochodzący z Zabrza Janusz Dramski, przedsiębiorca i wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
został wiceprezydentem Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe z siedzibą w Brukseli. Z kolei wiceprezes RIG Przemysław Grzywa objął
funkcję dyrektora generalnego YES for Europe.

Od lewej: Janusz Dramski, Mikel Beroiz, Ben Knöfler, Matteo Dell’Acqua

ganizacje młodych przedsiębiorców z krajów grupy G20.
Europejska Konfederacja Młodych Przedsiębiorców to „stowarzyszenie” organizacji reprezentujących młodych przedsiębiorców z 20 krajów Unii Europejskiej. Konfederacja ma za
zadanie reprezentować interesy młodych przedsiębiorców
na poziomie instytucji unijnych oraz integrować środowiska
gospodarcze na poziomie europejskim.
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Kolejne szkoły zaprezentowały się po gruntownej termomodernizacji

Odnowiony budynek Szkoły Podstawowej nr 23

Kolejne zabrzańskie placówki oświatowe przeszły gruntowny
remont. Nowe oblicze zaprezentowały w styczniu Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 23. Dołączyły tym
samym do kilkudziesięciu innych budynków objętych programem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Termomodernizacja zabrzańskiej „jedynki” trwała od połowy 2016 r. i kosztowała 2,5 mln zł. – Zakres prac był
bardzo szeroki – mówi Beata Nieć,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr
1 w Zabrzu. – Budynek został
docieplony,
zmodernizowano
instalację centralnego ogrzewania, mamy założoną instalację solarną, która ogrzewa
obiekt sportowy, wymienione
zostały wszystkie okna i drzwi
zewnętrzne. Nasi uczniowie, rodzice i mieszkańcy osiedla są zachwyceni, bo nasza szkoła prezentuje się teraz przepięknie – dodaje.
– Szkoła jest teraz bardziej kolorowa
i jest ciepło. Jest przytulniej niż wcześniej.
Bardzo nam się podoba – mówią zgodnie
uczniowie, którzy z okazji zakończenia
remontu zaprezentowali zaproszonym
gościom swoje talenty. Były występy
wokalne, taneczne i pokazy sztuk walki. Najdłuższe owacje wywołała jednak
prezentacja przygotowana przez szkolnych piłkarzy. Chłopcy zagrali na fletach kolędę.
Do grona 40 placówek oświatowych
objętych w ostatnich latach termomodernizacją dołączyła także Szkoła Podstawowa nr 23. – Bardzo się cieszymy, że
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fot.

Igo
r

Cie
śli
ck
i

nasze szkoły pięknieją i dzieci mogą z radością do takich pięknych, odnowionych
szkół przychodzić – mówi Ewa Wolnica,
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Ale termomodernizacje to nie tylko
efekt estetyczny. Z prowadzonych analiz wynika, że zdecydowanie spadają
koszty ogrzania wyremontowanych
szkół. – W naszej szkole zostały wymienione wszystkie okna, mamy nową elewację, nowe schody zewnętrzne, ozdobne
elementy architektoniczne zostały przywrócone do pierwotnego stanu – wylicza
Rafał Krzemiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23.
– Jesteśmy dumni, że nasza szkoła tak teraz wygląda – mówi Krystyna Postrzednik z Rady Dzielnicy Maciejów.
Obie podstawówki to już kolejne placówki oświatowe, które zostały wyremontowane w ramach realizowanego
w Zabrzu programu termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej. Od
2007 r. objął on już ponad 60 budynków.
Dwie trzecie z nich to szkoły i przedszkola. Realizowany przez samorząd
przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej program
fot. Igor
Cieś
lick
pochłonął do
i
tej pory ponad
90
mln zł.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowali zaproszonym gościom swoje talenty
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fot. Igor Cieślicki

fot. Jerzy Przybysz

Estetycznie, ekonomicznie i ekologicznie

wokół nas
W Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przychodzi na świat coraz więcej maluchów

Zabrze jak magnes dla przyszłych mam
takie są liczby:

4880

pacjentek trafiło
do Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka w 2017 r.

523

operacje ginekologiczne
wykonali lekarze
z zabrzańskiej placówki

2051

fot. UM Zabrze

porodów odebrano
w Centrum w 2017 r.

818

Agnieszka Nowak i Damian Jędrasik, rodzice małej Julii

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mam córeczkę. Dzień wcześniej sam obchodziłem
urodziny, więc dostałem wspaniały prezent – mówi Damian Jędrasik, tata Julii.
– Gdyby córka urodziła się parę godzin
wcześniej, to świętowaliby tego samego dnia – śmieje się Agnieszka Nowak,
mama dziewczynki.
Otwarte w 2014 r. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to jeden z najnowocześniejszych ośrodków ginekologiczno-położniczych w kraju. Specjalizuje się
w leczeniu endometriozy, choroby dotykającej około 15 procent kobiet, głównie w wieku rozrodczym. Centrum jest
jednym z niewielu ośrodków w Europie
i jedynym w Polsce, gdzie zmiany endometrialne usuwane są przy użyciu noża
plazmowego.
Specjalnością Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka stały się porody w wodzie.
Pierwsze dziecko urodzone w ten sposób w Zabrzu przyszło na świat 31 grudnia 2014 r. Przez kolejny rok działalności
placówki urodziło się w ten sposób ponad 30 dzieci. Porody w wodzie trwają
krócej i są mniej bolesne. Kobiety szybciej wracają do formy, a dzieci są spokoj-

fot. Igor Cieślicki

Prawie 2,1 tysiąca maluszków przyszło na świat w 2017 roku
w zabrzańskim Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. To o ponad dwieście porodów więcej niż rok wcześniej. W pierwszym
dniu tego roku w szpitalu urodziło się sześcioro dzieci: dwóch
chłopców i cztery dziewczynki. Wśród nich była mała Julia.

Dr Mariusz Wójtowicz, dyrektor Centrum

niejsze i lepiej się rozwijają. W Centrum
działa także szkoła rodzenia, jedna z najlepszych tego typu placówek w regionie. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane
położne, dietetyk i seksuolog. Centrum
to miejsce, gdzie opieka nad kobietami
i noworodkami jest kompleksowa. Obok
pomocy lekarzy pacjentki mogą korzystać z konsultacji psychologicznych, die-

cesarskich cięć wykonali
tutejsi specjaliści

tetycznych, działa też poradnia laktacyjna. Kobiety mogą korzystać z wszystkich
dostępnych metod znieczulania. Jednostka działa w systemie „rooming-in”,
w którym matka ma przy sobie dziecko
przez cały czas, począwszy od momentu
jego narodzin.
O tym, że kobiety chętnie decydują się
na rozwiązanie w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, najlepiej świadczą liczby.
Każdego roku rodzi się tu coraz więcej dzieci. W 2014 r. średnio miesięcznie było to 101 noworodków, w 2015 r.
– 118, a w 2016 – 150 noworodków. W ubiegłym roku średnia sięgnęła już 170 dzieci.
– Mamy wiele pacjentek spoza Zabrza.
Warunki, które tu proponujemy, są bardzo dobre i kobiety sobie to cenią – mówi
dr Mieczysław Rajs, zastępca kierownika
oddziału położniczo-ginekologicznego.
– Zapewniamy świetne warunki infrastrukturalne, ale przede wszystkim znakomity
personel. To cieszy, że mieszkańcy całego
Śląska przyjeżdżają właśnie do nas. Gościnne progi naszego szpitala są otwarte
dla wszystkich – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Narodziny dziecka to wielkie szczęście i radość
dla całej rodziny. Młodym rodzicom życzę
wszystkiego najlepszego, a personelowi
jak najwięcej takich wspaniałych, młodych
obywateli – dodaje prezydent miasta.

MM
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W naszym mieście powstanie nowoczesne centrum inżynierskiego wspomagania medycyny i sportu

Jedenaście laboratoriów wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji znajdzie się
w Śląskim Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, jakie powstanie na terenie zabrzańskiego
kampusu Politechniki Śląskiej.
Wartość projektu sięga prawie
92 mln zł. Jego realizacją zajmą
się Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz koncern Philips
– światowy lider w dziedzinie
technologii medycznych.

wielkich rzeczy – mówił marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
– Będziemy współpracować z małymi
i średnimi przedsiębiorstwami nie tylko
z regionu. Intensywnie rozwijamy to, co
dotyczy inżynierskiego wspomagania
medycyny i sportu. Chodzi o technologie
związane z implementacją, z przetwarzaniem sygnałów biomedycznych, rozwój
nowoczesnych systemów wspomagających rehabilitację, roboty mobilne i medyczne, medycynę spersonalizowaną

wizualizacja: WIB w Zabrzu / Grzegorz Nawrot, Tomasz Wagner

dzenia i współpracujące z nimi oprogramowanie. Całkowita wartość inwestycji
to prawie 92 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi 67, 5 mln zł.
– Ten projekt to rzecz niezwykła. Dzisiaj
materializuje się współpraca, o której mówimy od lat, czyli trójkąt biznes-nauka-samorząd. Medycyna to jedna z naszych
głównych specjalizacji, chcemy, by w regionie powstawały rozwiązania, którymi
będziemy inspirować świat. Wierzę, że to
przedsięwzięcie pobudzi biznes i naukę do

wizualizacja: WIB w Zabrzu / Grzegorz Nawrot, Tomasz Wagner

Centrum powstanie w ramach wpisującego się w Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 projektu „Assist Med Sport Silesia”. Przedsięwzięcie
obejmie budowę trzykondygnacyjnego
budynku o powierzchni sięgającej prawie 3,3 tysiąca metrów kwadratowych.
Znajdzie się w nim jedenaście laboratoriów wyposażonych w najnowsze urzą-

Przedstawiciele Philipsa, Politechniki Śląskiej i województwa śląskiego w sali Sejmu Śląskiego

Tak ma wyglądać rozbudowany kampus Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta
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Zabrze umocni swą pozycję
w obszarze innowacji

wokół nas

fot. Igor Cieślicki

łem w zakresie innowacji technologicznych w ochronie zdrowia przyczyni się do
stworzenia wyspecjalizowanego systemu
opieki zdrowotnej, na którym skorzystają
przede wszystkim pacjenci – podkreślał.
Teraz umowę dotyczącą realizacji projektu podpisali marszałek Wojciech Saługa i rektor Politechniki Śląskiej prof.
Arkadiusz Mężyk. Realizacja przedsięwzięcia ma potrwać do końca 2020 r. 
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takie są liczby:
Przedstawiciele koncernu i uczelni przed rokiem spotkali się w Zabrzu

ambitne wyzywania. Takim bez wątpienia
jest nawiązanie współpracy z firmą Philips
– zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przedstawiciele Politechniki Śląskiej
i Philipsa spotkali się w Zabrzu już
w marcu ubiegłego roku. Podpisali
wówczas umowę dotyczącą przyszłej
współpracy. – Największą szansą rozwoju
medycyny są innowacje zarówno ze sprzętem służącym do diagnostyki chorób, jak
i technologiami służącymi efektywnemu
prowadzeniu pacjentów – mówił wówczas Reinier Schlatmann z Philips Central Eastern Europe.
– Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem tak ważnej instytucji i mieć wkład
w rozwój polskich badań. Ich celem jest
usprawnienie opieki nad pacjentem poprzez wdrażanie nowoczesnych aplikacji
służących do monitorowania jego stanu
zdrowia i procesów leczniczych.
Politechnika Śląska to uczelnia, której pracownicy posiadają unikalną wiedzę techniczną, szczególnie w zakresie inżynierii
biomedycznej. Jestem przekonany, że ta
wiedza w połączeniu z naszym potencja-

3,3 tys. m2

powierzchni
użytkowej będzie
miało nowe Centrum

11

laboratoriów będzie
działać w kompleksie

92 mln zł

to wartość projektu

30 mln zł

kosztować będzie
budynek

62 mln zł

to wartość
zainstalowanej w nim
aparatury naukowo-badawczej

wizualizacja: WIB w Zabrzu / Grzegorz Nawrot, Tomasz Wagner

i wirtualne technologie – tłumaczy prof.
Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Centrum powstanie na terenie kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta. Stworzenie tu siedziby jedynego
w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej stało się możliwe po tym, jak
miasto przekazało na potrzeby uczelni
gmach mieszczący wcześniej Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy. Teraz obie placówki
mają siedziby z prawdziwego zdarzenia, a akademicki kampus może się dynamicznie rozwijać.
– Zabrzański samorząd od wielu lat
wspiera Wydział Inżynierii Biomedycznej.
Jego obecność w naszym mieście umacnia
wizerunek Zabrza jako ośrodka innowacji
i nowoczesnych technologii medycznych.
Powstanie Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu
to kolejny etap dynamicznego rozwoju.
Gratuluję profesorowi Arkadiuszowi Mężykowi oraz profesorowi Markowi Gzikowi, dziekanowi Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który wraz z zespołem podejmuje
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wokół nas
Ulicami Zabrza przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli

Pokłoniliśmy się Dzieciątku

20

z

Orszak przeszedł m.in. ul. 3 Maja

Nie zabrakło oprawy muzycznej

W tradycyjnym przemarszu wzięły udział tłumy mieszkańców
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fot. Jerzy Przybysz

Grupa niebieska wyruszyła sprzed
kościoła św. Józefa, czerwona sprzed
kościoła św. Kamila, z kolei korowód
w żółtych barwach miał swój początek
przed halą Pogoń. Orszaki połączyły
się na skwerze przy pomniku
Wincentego Pstrowskiego
w jedną wielobarwną
grupę, która przeszła
następnie na plac
przed kościołem
św. Anny.
Orszak Trzech
Króli w tym
roku odbył się
pod hasłem
„Bóg jest dla
wszystkich”.
Hasło to ma
przypominać,
że Bóg przyszedł na świat,
by odkupić każdego człowieka,
bez względu na jego
kolor skóry, światopogląd czy też wiek i że
każdy człowiek ma szansę
na to, by odnaleźć drogę do Boga
i zostać przez niego zbawionym. – Co
roku jestem tu z rodziną. Myślę, że to
bardzo ciekawy pomysł, który jednoczy całą społeczność. To też sposobność
do tego, by dać świadectwo wiary i dać
przykład dzieciom – mówi pani Aniela,
która w orszaku szła wspólnie z mężem i dwójką dzieci – 5-letnim Kamilem
i 10-letnią Julią.
– Pogoda nam w tym roku dopisała. Jest
bardzo radośnie, czuć dobrą energię, naprawdę warto wziąć udział w orszaku –
uśmiecha się pan Daniel.

MM

fot. Jerzy Przybysz

Tłumy zabrzan wzięły udział
w odbywającym się 6 stycznia
Orszaku Trzech Króli. Mieszkańcy tradycyjnie już podzielili się na trzy barwne korowody, które wyruszyły z trzech
różnych punktów miasta.

wokół nas
Na uczniów spędzających zimowisko w Zabrzu jak co roku czeka sporo ciekawych zajęć

fot. UM Zabrze

fot. Tomasz Kiełkowski / archifoto

Ferie w mieście pełne atrakcji

W Kopalni Guido na uczniów czeka m.in. podwieszana kolejka

Nie zabraknie zajęć teatralnych

Nie wyjeżdżasz nigdzie na ferie? W Zabrzu z pewnością nie
będziesz się nudzić. Bogatą ofertę zajęć tradycyjnie przygotowały szkoły i działające w mieście instytucje kultury. Wolny czas w zdrowy sposób będzie można spędzać, korzystając
z basenów, lodowiska czy kortów tenisowych. Moc atrakcji
czeka w Sztolni Królowa Luiza oraz Kopalni Guido.
„Bery i bojki na grubie” to propozycja
przygotowana wspólnie przez Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz
Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji. W Kopalni Guido dzieciaki wysłuchają śląskich legend i podań, przejadą się
podwieszaną górniczą kolejką i wezmą
udział w warsztatach plastycznych. Zajęcia zaplanowano od 29 stycznia do 11
lutego w godzinach od 9.00 do 18.00. Ze
zwiedzaniem Sztolni Królowa Luiza połączone będą z kolei „Ferie na bauplacu”.
Uczestnicy warsztatów, przeznaczonych
dla dzieci od 6. do 14. roku życia, poznają techniki pozwalające na budowanie
modeli obiektów spotykanych na co
dzień, takich jak domy, szyby górnicze
czy urządzenia do transportu urobku.
Uczestnicy pracować będą na minicegłach ceramicznych oraz drewnianych
klockach konstrukcyjnych.
Warsztaty teatralne to jedna z propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
Zagadki detektywistyczne rozwiązywać
będą z kolei uczestnicy gry terenowej „Kto
jest Sherlockiem?”. Co wspólnego mają
straszyki i patyczaki i skąd swoją nazwę
wzięły mączniki czy drewnojady będzie się
można dowiedzieć podczas warsztatów
„Owady dla odważnych”. Sporo cieka-

wych propozycji mają także dzielnicowe
ośrodki kultury w Biskupicach, Grzybowicach, Kończycach i Pawłowie.
Na 22. już odsłonę akcji „Zima w bibliotece” zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna
w Zabrzu. W programie m.in. gry i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia ruchowe,
plastyczne, komputerowe oraz konkursy
promujące czytelnictwo. Historia spor-

tów zimowych i olimpiad to połączona
z warsztatami plastycznymi prezentacja
multimedialna, którą przygotowało Muzeum Miejskie. Uczestnicy zajęć poznają
historię zimowych igrzysk olimpijskich
oraz zawodów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów Polaków.
Poznają różne ciekawostki związane ze
sportem oraz rzadkie dyscypliny sportów
zimowych. „Idziemy po skarb” Janoscha
w reżyserii Zbigniewa Stryja to z kolei pełna optymizmu, ciepła, subtelnego humoru i przeplatana wesołymi piosenkami
opowieść o przygodach Misia i Tygryska,
na którą zaprasza Teatr Nowy.
Miłośników aktywnego spędzania czasu zapraszają baseny Aquarius oraz
Aquarius Kopernik. Na łyżwach będzie
można pojeździć na lodowisku przygotowanym na terenie Śląskiego Rancha przy
ul. Webera. Technikę jazdy na rolkach
można z kolei szlifować w ramach projektu Aktywne Zabrze. Zajęcia będą prowadzone na podziemnym parkingu Areny
Zabrze. Zajęcia tenisowe oferuje jak co
roku Klub Sportowy Mostostal Zabrze.
– Na uczniów, którzy ferie spędzą w Zabrzu,
czeka sporo atrakcji. Będą zajęcia sportowe,
plastyczne i rekreacyjne. Ciekawe propozycje
przygotowały zarówno szkoły, jak i działające w naszym mieście instytucje kultury. Życzę
wszystkim aktywnych, radosnych i bezpiecznych ferii – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
MM
Szczegółowe informacje na temat oferty
przygotowanej dla uczniów spędzających
ferie w mieście można znaleźć w informatorze dostępnym w szkołach oraz na stronie internetowej www.um.zabrze.pl.
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Zabrzańscy filharmonicy zachwycili nas podczas Koncertu Noworocznego

Tanecznym krokiem
weszliśmy w nowy rok
Ach, cóż to był za wieczór!
Najpiękniejsze duety operetkowe usłyszeliśmy podczas
Koncertu Noworocznego, na
jaki Filharmonia Zabrzańska
zaprosiła 1 stycznia do Domu
Muzyki i Tańca. O znakomite
wrażenia artystyczne zadbali
również soliści oraz towarzyszący im na scenie tancerze.
– Mają swój Koncert Noworoczny wiedeńczycy, mają też zabrzanie, Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy rozpocząć
rok przy wspaniałej muzyce w mistrzowskim wykonaniu – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas koncertu „Gdy blaskiem
gwiazd” wystąpili Karina Skrzeszewska,
Joanna Moskowicz, Łukasz Gaj i Adam
Szerszeń. Na scenie zaprezentowali się
równie znakomici tancerze – Milena
Burchardt, Kamila Borowska, Zofia Czechlewska, Sławomir Greś oraz Adam
Czechlewski. Autorką choreografii była
Zofia Czechlewska. Przypomnijmy, jak
bawiliśmy się w Nowy Rok... 
GOR
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Zdjęcia: Igor Cieślicki

wokół nas
W Łaźni Łańcuszkowej odbył się finał corocznej akcji Dziennika Zachodniego

Scena zapełniła się Mikołajami

br

kołowa ufundował rodzinny weekend
w Ustroniu, wycieczkę autokarową na
jarmark świąteczny do Wiednia oraz plecak z przewodnikami turystycznymi województwa śląskiego. – Ten, kto podróżuje, zawsze widzi więcej i mam nadzieję, że
pani Beata również będzie miała
okazję zobaczyć coś wyjątfot
kowego – dodaje.
.U
M
Za
– Cieszę się, że wreszcie mogę wziąć
udział w zabawie,
którą od wielu
lat obserwuję.
Uważam, że to
bardzo dobra
inicjatywa, dzięki której możemy sprawić komuś przyjemność
miłym upominkiem.
Jest to też świetna okazja do wspólnego spotkania samorządowców, biznesmenów i w ogóle ludzi, którym na sercu leży
dobro regionu – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
– Ta zabawa to tak naprawdę czynienie
dobra. Szeroko rozumianego dobra i nie
trzeba się tego wstydzić. Za to należą się
słowa uznania – podsumowuje prof. Marian Zembala, który w tym roku wręczył
na scenie szybkowar.

WG

Fot. UM Zabrze

ze

W gronie Mikołajów byli m.in. prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i prof. Marian Zembala

Już po raz siedemnasty bawili się na corocznej gali czytelnicy Dziennika Zachodniego
uczestniczący w akcji „Wybierz sobie Mikołaja”. Tym razem laureaci i darczyńcy spotkali się
12 stycznia w zabrzańskiej Łaźni Łańcuszkowej.
Wyjątkowych Mikołajów było w tym roku
31. Nie zabrakło wśród nich znanych osób
ze świata polityki, kultury, medycyny czy
biznesu. Niektórzy prezenty dla czytelników DZ przygotowali już po raz kolejny,
inni dopiero w akcji debiutowali.
– Gratuluję tej niezwykle cennej inicjatywy. To wspaniała zabawa. Cudowni ludzie
i nasi przyjaciele spotykają się w jednym
miejscu, a idealnym miejscem dla tego typu
spotkania jest właśnie nasza Łaźnia Łań-

cuszkowa – uśmiecha się prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która Małgorzacie
Korzekwie wręczyła w tym roku tablet
i zaproszenie do rodzinnego zwiedzania
zabrzańskich podziemnych tras turystycznych.
– Na co dzień zajmuję się turystyką i stwierdziłem, że z nią związany będzie mój prezent – mówi Grzegorz Chmielewski,
prezes śląskiego oddziału Polskiej Izby
Turystyki, który Beacie Wyciślik z Mi-

Nowe bistro na zabrzańskim dworcu ma propozycje dla ciała i dla ducha

Można zjeść i poczytać

Pasażerowie czekający w Zabrzu na pociąg mogą umilić sobie czas
spędzony na dworcu. W styczniu zostało tu otwarte bistro, gdzie
nie tylko można coś przekąsić, ale też sięgnąć po ciekawą książkę
i zapoznać się z ofertą działających w mieście instytucji kultury.
Bar Cytat prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną „Prospołeczna”, której celem
jest m.in. tworzenie więzi międzyludzkich,
integracja społeczna oraz przywrócenie
na rynek pracy osób zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym. Serwowane są tu
zarówno tradycyjne, jak i wegetariańskie
lub wegańskie dania. Wśród propozycji są
również desery. Ale dworcowe bistro to
nie tylko oferta kulinarna.

– Myśląc o tym miejscu, zastanawialiśmy
się, jakie funkcje powinno ono pełnić. Uznaliśmy, że przede wszystkim muszą to być
funkcje społeczne – mówi Piotr Bąk, prezes
zarządu Spółdzielni Socjalnej „Prospołeczna”. – Aktualnie zatrudniamy sześciu pracowników, w których rekrutacji pomógł nam
Powiatowy Urząd Pracy – dodaje.
W przygotowaniu wystroju sali pomogli
uczniowie zabrzańskiej szkoły plastycznej.
Miejska Biblioteka Publiczna przekazała
książki, które są do dyspozycji gości. Swoje wydawnictwa, plakaty i ulotki prezentuje Muzeum Miejskie. W planach jest m.in.
zakup gier planszowych oraz organizowanie kameralnych koncertów i innych
imprez kulturalnych.
GOR
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Za nami 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ponad trzystu wolontariuszy
kwestowało na ulicach Zabrza
podczas zorganizowanego 14
stycznia 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Do skarbonek trafiło ponad
135 tysięcy złotych. To o 45 tysięcy złotych więcej niż przed
rokiem. Pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup sprzętu medycznego umożliwiającego wyrównanie szans w leczeniu noworodków.

Mieszkańcy chętnie wrzucali datki do puszek wolontariuszy

takie są liczby:

W Zabrzu działały w tym roku sztaby przygotowane przez Stowarzyszenie Dzieci
i Młodzieży Wielka Flota Zjednoczonych
Sił oraz Szkołę Podstawową nr 17. Wpisujące się w program 26. Finału WOŚP
imprezy trwały od 12 do 14 stycznia.
– Działamy już od 19 lat, a od 12 lat jako
Wielka Flota Zjednoczonych Sił. Idea i to,
co się dzieje wokół Orkiestry, to, komu

135 287,66 zł

fot. Jerzy Przybysz

zebrano w Zabrzu
podczas 26. Finału WOŚP

W programie znalazły się pokazy wozów strażackich

24

i w jaki sposób Orkiestra pomaga, a także sam fakt, że widać efekty ciężkiej pracy
całej Polski, a teraz już całego świata, to
wszystko sprawia, że nie da się przestać
tego robić – mówi Anna Tamas ze sztabu
WOŚP w Zabrzu.
W ramach tegorocznej edycji akcji na
placu Warszawskim odbył się zlot food
trucków. Były pokazy tańca, udzielania
pierwszej pomocy oraz prezentacja wozów strażackich i grup militarnych. Podsumowaniem finału WOŚP było tradycyjne Światełko do Nieba w wykonaniu
Teatru Ognia Nam-Tara oraz koncert
duetu Bas Tajpan & Bob One. Przez całą
niedzielę na ulicach można było spotkać wolontariuszy, którzy kwestowali
na rzecz WOŚP.
– Pierwszy raz wspomagam Orkiestrę jako
wolontariuszka. Postanowiłam włączyć
się w ten sposób, bo to fajna i potrzebna
akcja. To superdzień – podkreśla Natalia
Ostrowska.
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– W ten sposób można pomóc ludziom – dodaje Dominik Panek, który także po raz
pierwszy wyruszył na ulice z puszką WOŚP.
– Najczęściej ludzie reagują pozytywnie.
Myślę, że ta świadomość, że się komuś
pomaga i że ktoś z tej pomocy realnie
skorzysta, jest bardzo budująca. W przyszłym roku też zamierzam zostać wolontariuszem WOŚP – zapowiada Karolina
Kochanowicz.
O tym, jak cenna jest to inicjatywa, mówili również mieszkańcy, którzy chętnie
wrzucali datki do orkiestrowych puszek. – Od wielu lat kibicujemy Orkiestrze
i wspieramy ją. Idea jest bardzo ważna
i można zobaczyć jej konkretny wymiar
w postaci sprzętu medycznego, z którego
każdy z nas lub naszych bliskich być może
będzie musiał skorzystać. Dokładamy się
więc do czegoś cennego, co może uratować komuś życie – mówią państwo Bożena i Tomasz Kuchtowie.
– Wspieram Orkiestrę od dawna. Warto
pomagać. Są wśród nas dzieci, które tej
pomocy bardzo potrzebują, a dzięki tej
zbiórce można dorzucić do tego swoją cegiełkę – zwraca uwagę Klaudia Cel.
Podczas 26. Finału WOŚP zebrano w Zabrzu 135 287 zł i 66 gr. To więcej niż rok
temu, kiedy suma uzbieranych pieniędzy wyniosła prawie 90 tys. zł.

MM

fot. Jerzy Przybysz

Zabrzanie otworzyli
serca dla noworodków

wokół nas
Śląscy policjanci mają nowy oręż w walce z drogowymi piratami

Zmierzą prędkość, nakręcą i sfotografują
jest w stanie namierzyć przekraczającego
Koniec wykrętów, że to pręd- Urządzenie
prędkość kierowcę nawet z odległości kilometra
kość innego samochodu musiał zmierzyć policjant. Śląska
drogówka dostała właśnie do
dyspozycji najnowszej generacji laserowe radary, które
nie tylko dokonują pomiaru,
ale jednocześnie rejestrują
obraz wideo i wykonują zdjęcia namierzonego auta. Przy
okazji wiadomo więc, kto
Sprzęt rejestruje m.in. obraz i datę pomiaru
nie miał zapiętych pasów albo rozmawiał
przez komórkę.

– Do wyposażenia policjantów ruchu drogowego
z terenu Śląska weszły
laserowe mierniki
prędkości z rejestratorem wideo
– mówi sierż. szt.
Agnieszka Żyłka
z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. – Oznacza to,
że każda kontrola
dokonywana
tym
urządzeniem będzie
rejestrowana i kierujący będzie mógł
zoba-
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czyć, że to właśnie
jego samochód przekroczył dopuszczalną prędkość – dodaje.
Amerykańskie urządzenie kosztuje 35 tys. zł
i ma zasięg 1,2 km.

fot. Igor Cieślicki

fot.

Nowe radary mają być wykorzystywane przede wszystkim w miejscach,
gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji. – W Zabrzu kierowcy
najczęściej przekraczają prędkość na
drodze krajowej nr 88, Drogowej Trasie
Średnicowej oraz na ulicy Wolności i alei
Korfantego – wylicza mł. asp. Andrzej
Byrski z zabrzańskiej drogówki.
Drogowi piraci nie mają co liczyć na
pobłażliwość, ponieważ nagrania są
kolejno numerowane. Policjant nie
ma więc możliwości ich wykasowania,
a wszystkie filmy archiwizowane są
w Wydziale Ruchu Drogowego. Warto też wiedzieć, że po stwierdzeniu
przekroczenia prędkości funkcjonariusz nie musi zatrzymywać kierowcy,
by ten dostał mandat. Nowy sprzęt
umożliwia zatem dokonywanie pomiarów prędkości na drogach o kilku pasach ruchu w jednym kierunku
oraz w miejscach, gdzie nie jest możliwe bezpieczne zatrzymanie pojazdu.
Wtedy kosztowną fotografię możemy
znaleźć w… skrzynce pocztowej.
– Nowe urządzenia pozwolą na skuteczniejszą walkę z piratami drogowymi,
a co za tym idzie, będą miały znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym – podsumowuje
sierż. szt. Agnieszka Żyłka.

GOR
Mł. asp. Andrzej Byrski prezentuje
nowy miernik prędkości
fot. Igor Cieślicki

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2018

25

lekcja historii
Przybliżamy dzieje kolejnej dzielnicy naszego miasta

Makoszowy na kartach historii
Ostatnią z zabrzańskich dzielnic, która powstała przed akcją
kolonizacyjną Macieja Wilczka, są Makoszowy. Zostały one po
raz pierwszy wymienione w „Rejestrze wolnych chłopów ziemi
bytomskiej” powstałym w 1498 r.

fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

W tym czasie Makoszowy należały do parafii w Przyszowicach. W rejestrze wymienieni
zostali: „niemecz, marek, polak, karczmarz matuss, matiey,
nykel, mlynarz”.
W 1719 r. w pobliżu Makoszów
pojawił się przysiółek Wymysłów. Sto dziesięć lat później, na
mapie „Urmesstischblatt Band
III Blat 3, wykonanej w 1827 r.
przez barona von Forstnera,
w pobliżu Makoszów zaznaczono przysiółek Sandhäuser, nazywany również Piaskiem.
W 1830 r. w Makoszowach mieszkało 214
osób, wszystkie były katolikami. We wsi
stało 35 domów, poza tym był tam folwark należący do hrabiego Karla Henckel von Donnersmarcka, jedna arenda,
dwa młyny wodne. Piętnaście lat później
w takiej samej liczbie domów mieszkało
340 osób. Oprócz 337 katolików było tam
także trzech żydów – był to dzierżawca
arendy Marcus Biermann z rodziną. Wieś
wzbogaciła się o gospodę i kuźnię, hodowano w niej 144 sztuki bydła.
Kolejne informacje o Makoszowach pochodzą z 1858 r. We wsi znajdowały się
52 budynki mieszkalne i 45 budynków gospodarczych. Liczba makoszowian wzrosła do 529, a sześciu z nich było ewangelikami.
Więcej informacji o Makoszowach znajduje się w „Topographisches Handbuch
von Oberschlesien” autorstwa Feliksa
Triesta. Książka ukazała się we Wrocławiu
w 1865 r., a zawarte w niej dane statystyczne pochodzą z 1861 r. Makoszowy
liczyły w tymże roku 606 mieszkańców,
z czego 597 było katolikami, a dziewięciu – ewangelikami. Mieszkali oni w 64
domach, oprócz tego stało tam 38 budynków gospodarczych. Grunty należące
do makoszowian liczyły 720 mórg słabej
jakości ziemi (głównie piasku). We wsi hodowano 23 konie, 150 sztuk bydła i 10 cieląt. Poza rolnikami mieszkało tam dwóch
młynarzy, kowal, rzeźnik i oberżysta. Nie
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było w niej szkoły, dzieci uczyły się w Przyszowicach. Dobra szlacheckie należały do
Guido Henckel von Donnersmarcka ze
Świerklańca. Obszar o powierzchni 1214
mórg podzielony był na dwa folwarki,
ziemia była równie zła jak we wsi. Tylko
łąki były trochę lepszej jakości. W dobrach
szlacheckich hodowano osiem koni, 25
sztuk bydła i dziewięć cieląt.
Od lat 70. XIX w. dysponujemy danymi
ze spisów powszechnych, przeprowadzanych w Niemczech co kilka lat. 1 grudnia
1871 r. wieś Makoszowy dzieliła się na
pięć siedlisk: wieś, młyn wodny Muchalnika, kolonie Wymysłów i Sandhäuser oraz
folwark Wymysłów. Łącznie stało tam 76
domów zamieszkałych przez 718 osób,
równo po połowie kobiet i mężczyzn.
Tworzyli oni 136 gospodarstw domowych
wieloosobowych i dwa gospodarstwa domowe jednoosobowe. Wszyscy makoszowianie posiadali obywatelstwo pruskie,
a 502 z nich urodziło się w Makoszowach.
Pod względem wyznaniowym było to 707
katolików i 11 ewangelików. 230 osób
stanowiły dzieci poniżej 10. roku życia.
Pośród pozostałych 273 umiały czytać
i pisać, a 159 było analfabetami. We wsi
mieszkał jeden niewidomy, jeden głuchoniemy i dwoje chorych psychicznie. Niecałe trzy lata później Makoszowy zostały
włączone do nowo powstałego powiatu
zabrskiego, wyłączonego z powiatu bytomskiego.
Kolejny spis powszechny, z którego dane
są nam znane, przeprowadzono 1 grud-
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nia 1885 r. Tym razem wydzielono cztery zasiedlone części we wsi oraz obszar
dworski. Liczba mieszkańców wsi wzrosła do 965 (472 mężczyzn i 493 kobiety),
zajmowali oni 95 budynków mieszkalnych i tworzyli 198 gospodarstw
domowych. W kolonii Piossek stało
30 domów zamieszkałych przez 286
osób, a w Wymysłowie w 17 domach
mieszkało 171 osób. Dodatkowo,
w młynie Muchalnika mieszkało 13
osób. Nadal większość stanowili
katolicy – było ich w tym czasie 958.
Poza nimi mieszkało tam trzech
ewangelików i czworo żydów. Powierzchnia Makoszów wynosiła 229
hektarów, w tym grunty orne zajmowały 170 ha, a łąki 27 ha. Obszar
dworski w Makoszowach zajmował
łącznie 542 ha, z czego grunty orne
zajmowały 85 ha, a łąki 78 ha. Zamieszkiwało tam 46 osób (26 mężczyzn i 20 kobiet). Poza jednym ewangelikiem, wszyscy pozostali byli katolikami.
Dziesięć lat później, 1 grudnia 1895 r.,
makoszowian było już 1390 – 653 mężczyzn i 737 kobiet. Tworzyli oni 283 gospodarstwa domowe, mieszkali w 123
domach. Pod względem wyznaniowym
było to 1382 katolików, sześciu ewangelików i dwóch żydów. Na terenie obszaru
dworskiego stały trzy budynki mieszkalne zajmowane przez sześć gospodarstw
domowych. Wszyscy z 23 mieszkańców
byli katolikami, było wśród nich 11 mężczyzn i 12 kobiet. Przez następne dziesięć lat liczba mieszkańców Makoszów
zwiększyła się blisko o połowę i 1 grudnia
1905 r. wynosiła 1973 osób (997 mężczyzn
i 976 kobiet). W tym samym czasie liczba
mieszkańców obszaru dworskiego spadła
do 18 (8 mężczyzn i 10 kobiet).
W czasie kolejnego spisu, przeprowadzonego 1 grudnia 1910 r., spytano m.in.
o „Muttersprache”, czyli język ojczysty.
Wszystkich mieszkańców Makoszów było
wtedy 2314, w tym 1186 mężczyzn i 1128
kobiet. Wśród 210 osób, które jako język
ojczysty podały niemiecki, było 186 katolików i 24 ewangelików. Język polski podało
2087 katolików. Ponadto 16 osób podało
jako ojczyste: język niemiecki i inny, nieokreślony w sprawozdaniu język (raczej
na pewno był to język polski). Z kolei
jedna osoba jako ojczysty podała jeszcze
jakiś inny język. W Makoszowach było

lekcja historii
Tak było, tak jest, czyli Zabrze na dawnej
i współczesnej fotografii

Nowe życie efektownej sali
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy
czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak
wyglądały one kiedyś. Tym razem wejdźmy do jednego
z zabytkowych gmachów w centrum naszego miasta...
Modernistyczny gmach przy ul. Religi to jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków Zabrza. Został zbudowany w 1907 r. Przez lata był siedzibą dyrekcji dawnej huty Donnersmarcków. Od kilku lat działa tu miejski
ratusz, a jednym z najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń gmachu
jest usytuowana na parterze Sala Historyczna. Poddana drobiazgowej renowacji robi imponujące wrażenie na odwiedzających ją gościach.

Archiwalna fotografia sali na parterze gmachu przy obecnej ul. Religi

Dzięki drobiazgowej renowacji pomieszczenie odzyskało dawny blask
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

GOR



fot. UM Zabrze

wtedy 280 domów, 820 gospodarstw domowych liczących co najmniej dwie osoby i 55 gospodarstw jednoosobowych.
W Makoszowach stało w tym momencie
175 budynków mieszkalnych, było 419 gospodarstw domowych wieloosobowych
i 25 gospodarstw jednoosobowych.
W czasie spisu przeprowadzonego w czasie pierwszej wojny światowej, 1 grudnia
1916 r., zarejestrowano 2792 makoszowian – 1265 mężczyzn, z których 12 służyło aktywnie na jednym z wojennych frontów, oraz 1527 kobiet.
Trzy lata później, w październiku 1919 r.,
Makoszowy liczyły 3070 mieszkańców.
Miesiąc później makoszowscy katolicy
doczekali się własnego kościoła. Świątynia pw. św. św. Jana i Pawła powstała po
przebudowaniu pochodzącej z 1872 r.
szkoły, poświęcona została 28 listopada.
Samodzielna parafia erygowana została
dopiero 1 sierpnia 1925 r.
Podczas przeprowadzonego 20 marca 1921 r. plebiscytu na Górnym Śląsku
do głosowania uprawnionych było 1537
osób – 1442 osoby urodzone i nadal
mieszkające w Makoszowach, 64 osoby
urodzone w Makoszowach, ale tam nie
mieszkające oraz 31 osób nie urodzonych w Makoszowach, ale tam mieszkających. Udział w plebiscycie wzięło 1527
osób, z czego 1054 osoby głosowały za
przyłączeniem Górnego Śląska do Polski,
a 468 osób – za jego pozostaniem w Niemczech; pięć głosów unieważniono.
Po podziale terenu plebiscytowego Makoszowy ostatecznie znalazły się w Polsce, w województwie śląskim. Początkowo
włączono je do utworzonego 17 czerwca
1922 r. powiatu rudzkiego. Powiat ten istniał niecałe dwa lata, po jego likwidacji, 15
lutego 1924 r., Makoszowy włączono do
powiatu katowickiego. Według informacji
z 1926 r. w Makoszowach mieszkało 3225
osób (90 procent stanowili Polacy, a 10
procent – Niemcy). Podczas Drugiego
Powszechnego Spisu Ludności, przeprowadzonego w Polsce 9 grudnia 1931 r.,
spisano 3199 makoszowian. Siedem lat
później było ich jeszcze mniej. Na koniec
1938 r. w Makoszowach mieszkały 3102
osoby – 1564 mężczyzn i 1538 kobiet.
1 kwietnia 1951 r. Makoszowy wraz
z Grzybowicami, Kończycami, Mikulczycami, Pawłowem i Rokitnicą włączono do
Zabrza. 12 grudnia 1970 r. liczyły one tylko
2915 mieszkańców, zaś 31 grudnia 1999 r.
– równe 2000. Obecnie (stan na 31 grudnia 2017 r.) w Makoszowach zameldowane są 2123 osoby – 1094 kobiety i 1029
mężczyzn.

Piotr Hnatyszyn
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Zbyszek rzadko się myli
Był Pan latem na bardzo dobrym i wygranym meczu z Wisłą. Spodziewał się Pan
wtedy, że do ostatniej kolejki Górnik będzie
walczył o fotel lidera?
To był początek sezonu. Wspaniały, ale trudno
oceniać cokolwiek w sporcie po kilku meczach.
Dziś wiemy, że te wyniki nie były przypadkowe,
raczej dostaliśmy zapowiedź tego, co nas czekało przez całą rundę jesienną. Oczywiście – jak
wszyscy – jestem pod ogromnym wrażeniem.
Szacunek dla piłkarzy, ale chyba największy dla
Marcina Brosza, bo on wymyślił pewną filozofię budowy drużyny i konsekwentnie ją realizował. Widać, że zna się na swojej robocie. Poza
tym to bardzo sympatyczny człowiek.
Zbigniew Boniek wybrał Górnika drużyną
roku, a Marcina Brosza trenerem roku.
Zbyszek rzadko się myli, poza tym słowo prezesa jest święte (śmiech). Podpisuję się pod
tym wyborem obiema rękami. Wy jesteście
tego bliżej, ale czy był w ostatnich latach taki
przypadek, by zespół środka tabeli I ligi po
dwunastu miesiącach był w czubie ekstraklasy? To się rzadko zdarza. Ale myślę, że „Zibi”
docenił też odwagę Górnika w stawianiu na
polską młodzież. On patrzy na to szerzej. Silnej
reprezentacji nie zbudujemy, jeżeli w klubach
będzie grało 8-9 przeciętnych, często starszych
obcokrajowców. Dlatego Górnikowi powinni
dziś kibicować wszyscy. Jeżeli w Zabrzu się uda,
może inni też pójdą tą drogą.
Już latem wielu mówiło, że Szymon Żurkowski stylem gry przypomina Waldka Matysika. Jeszcze raz przywołajmy prezesa Bońka.
Jego zdaniem Żurkowski jest odkryciem
roku w polskiej piłce.
Podobał mi się od początku, a w zasadzie każdy
mi mówił, że chłopak z meczu na mecz robił postępy. Ma zdrowie, ma charakter, jest pracowity
i potrafi grać w piłkę. Trzymam za niego kciuki
i chciałbym, by jeszcze trochę w Zabrzu pograł
i wciąż się rozwijał. Dla dobra swojego i Górnika.
To znaczy?
Widać, że polski piłkarz nie jest od razu gotowy
do wymagań stawianych przez silne zachodnie ligi. Nawet doświadczony Krychowiak ma
dziś problem w średniej klasy klubie w Anglii.
Byłoby optymalnie, by taki piłkarz jak Żurkowski jeszcze co najmniej pełny rok kalendarzo-
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fot. Jerzy Przybysz

Rozmowa z Waldemarem
Matysikiem, dawnym
piłkarzem Górnika Zabrze

Waldemar Matysik to jeden z najbardziej
utytułowanych piłkarzy w historii Górnika.
Dwa razy grał w finałach mistrzostw świata,
zdobył srebro w Hiszpanii w 1982 r.
Trzy razy z Górnikiem był mistrzem Polski.

wy pograł w Górniku, a może nawet 1,5 roku.
Niech zadebiutuje w pierwszej reprezentacji,
sprawdzi się na tle silnych rywali, może uda
się z Górnikiem pokazać w pucharach, bo dziś
nie można tego wykluczyć. Tam jest prawdziwy papierek lakmusowy twojej wartości. Jak
się sprawdzi, to jego wartość wzrośnie. A jak
wzrośnie wartość, to więcej zarobi klub i sam
chłopak trafi do zagranicznego klubu z silniejszą pozycją. Nie na ławkę jako 25. gracz kadry,
ale do pierwszego składu. Ja jechałem do Auxerre jako medalista i dwukrotny uczestnik
mistrzostw świata, ale też kilkukrotny mistrz
Polski. Inne czasy, wiem, że będzie to ciężko
powtórzyć każdemu polskiemu piłkarzowi, ale
czasami warto poczekać. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że może pojawić się oferta nie
do odrzucenia. Tak dziś działa piłkarski rynek.
Był Pan jesienią w Gdańsku na spotkaniu
z Meksykiem. Zadebiutował w tym meczu
Rafał Kurzawa.
Też bardzo fajny chłopak. Ma świetnie ułożoną
lewą nogę, może nawet najlepiej w Polsce. Jeżeli
debiutujesz w kadrze po wygranych eliminacjach do MŚ, to nie ma w tym przypadku. Myślę, że w zeszycie Adama Nawałki Kurzawa jest
bardzo wysoko. Wszystko jednak będzie zależało od tego, jak Górnik zagra wiosną, bo żaden
z tych piłkarzy nie ma takiej pozycji, że może sobie pozwolić na słabszy okres. Jeżeli więc Górnik
będzie grał na podobnym poziomie co jesienią,
to myślę, że jeden, może dwóch piłkarzy Górnika pojedzie do Rosji. Byłoby to fantastyczne.
Muszę dodać, że na wspomniany mecz z Meksykiem Zbyszek Boniek zaprosił wszystkich
medalistów mistrzostw świata z Hiszpanii. Co
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prawda tego dnia sam reprezentowałem Górnika, ale pamiętajmy, że w 1982 roku było nas
tam trzech. Poza mną Andrzej Pałasz i Tadek
Dolny. Obaj jednak do Gdańska nie dojechali.
Andrzej jest w Szanghaju, z Tadkiem nie ma
kontaktu, ale każdy o nich pamiętał. Rosja
to dla moich młodszych kolegów doskonała
motywacja. To wciąż młodzi piłkarze, a mają
realną szansę, by już wziąć udział w największej piłkarskiej imprezie. Ale najpierw trzeba
dobrze przygotować się do sezonu, nie „odlecieć” i stale się rozwijać. Trener na pewno ma
świadomość, że to, co było dobre jesienią, teraz może już nie wystarczyć. Muszą ją też mieć
piłkarze, bo jak pomyślą, że już są dobrzy albo
kolejne wygrane przyjdą same, to mogą się
bardzo rozczarować.
Będzie trudniej niż jesienią?
Wiosna zawsze jest trudniejsza. Czytam, że Legia i Lech wydają duże pieniądze na nowych
piłkarzy. Mają, niech wydają. Nowy zawodnik
też potrzebuje czasu na aklimatyzację, a przecież nie przyjadą do Polski Messi z Ronaldo.
Zimowe przygotowania w Polsce są nieco inne
niż na Zachodzie. Górnik ma utrzymać skład,
a najlepiej jeszcze dołożyć jakość na ławkę.
Bogdan Gunia (obrońca Górnika w latach
1980–1986 – przyp. red.) był na ostatnim meczu z Cracovią. Mówił, że zespół był już zmęczony. Fizycznie, ale chyba bardziej psychicznie.
Z drugiej strony, taka porażka czasami może
przekuć się w coś pozytywnego. Oby tak było.
Górnik, z tego co widzę, to przede wszystkim
drużyna, gdzie każdy ma do wykonania pewną
pracę. Jeżeli ją wykona, to są wyniki i jest indywidualny rozwój. Najgorzej jest wtedy, kiedy piłkarz zaczyna myśleć przede wszystkim
„ja”. Sam strzelę, sam się pokażę, założenia są
mniej ważne… Wiele klubów to przerabiało,
mało kto dobrze na tym wyszedł. Chciałbym
bardzo, by Górnik tego problemu uniknął.
Wielu twierdzi, że trudno będzie pokonać
kluby z dużo większymi budżetami.
Bo będzie, ale to inni muszą. Górnik niech
robi swoje. Mnie ta drużyna przypomina nas
z pierwszego sezonu, w którym zdobyliśmy
mistrzostwo. W zasadzie sami Ślązacy. Nie
zmanierowani, głodni sukcesu, prowadzeni
przez świetnego trenera, jakim był Hubert
Kostka. Legia, Widzew, Lech… Te kluby na papierze na pewno miały wtedy lepszych piłkarzy, ale to myśmy zdobyli mistrzostwo. Kasa
jest ważna, ale nie gra. Poza tym czytam, że
dziś Górnik na czterech pozycjach ma najlepszych piłkarzy w lidze. Nie Legia, nie Lech, tylko
Górnik. Tylko, jeszcze raz powtarzam, tak było
jesienią. A w sporcie nic nie jest dane raz na
zawsze. Trzeba pracować, chcieć się rozwijać...
Rozmawiał: Dariusz Czernik,
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Znamy wyniki plebiscytu na najlepszych zawodników i trenerów naszego miasta

fot. UM Zabrze

Trójkolorowi zdominowali podium

Laureaci tegorocznego plebiscytu w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
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Bez ich podań nie byłbym dziś bohaterem.
Przed nami kolejny rok, chcę, by był równie udany – mówił podczas balu Igor
Angulo, który tego samego dnia przed
południem, na zakończenie zgrupowania w Czechach, strzelił dwie pierwsze
bramki dla Górnika w 2018 r.
Dobry znak? Mamy nadzieję.
Wspominając najważniejsze wydarzenie minionych
12 miesięcy, Igor wskazuje
na mecz z Wisłą Puławy,
który Górnik musiał wygrać, by wrócić do ekstraklasy.
– To najważniejsza
bramka w mojej karierze. Bez
niej nie byłoby
awansu, a potem meczów
z Legią, Wisłą
i Lechem. Nerwy były wtedy ogromne
– przyznaje
Igor Angulo.
Za jego plecami znaleźli się
kolejni przedstawiciele Górnika Zabrze.
fo

Wyniki plebiscytu Głosu Zabrza i Rudy
Śląskiej na najlepszych i najpopularniejszych sportowców Zabrza poznaliśmy
13 stycznia podczas corocznego Balu
Sportowca. W hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji doskonale bawiło się
na nim ponad czterysta osób. Niespodzianki nie mogło być, skoro w Górniku Zabrze gra najlepszy strzelec polskich boisk w 2017 r. Igor
Angulo latem świętował koronę
najlepszego strzelca I ligi. Jego
gole pomogły drużynie wrócić do
ekstraklasy, a w niej wychowanek Athletic Bilbao strzelił
19 goli i zdecydowanie
prowadzi w rankingu strzelców. Trzy
statuetki dla najlepszego piłkarza
miesiąca w lidze
też robią wrażenie. Podobnie jak
wybór na najlepszego Hiszpana
grającego poza
granicami swojej
ojczyzny.
– Jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję trenerowi, kibicom i kolegom.
Igor Angulo

fot. TVZ

Tego można się było spodziewać. Po spektakularnym powrocie do ekstraklasy i efektownych występach w jesiennej rundzie
rozgrywek, Górnik zdominował plebiscyt na najlepszych sportowców i trenerów Zabrza 2017 roku. W pierwszej kategorii
zwyciężył Igor Angulo, wśród szkoleniowców – Marcin Brosz.

Marcin Brosz

Rafał Kurzawa, Tomasz Loska, Szymon
Żurkowski, Łukasz Wolsztyński… Mało
tego, za szóstym Markiem Daćko, który wygrał przed rokiem, a gra w piłkę
ręczną w NMC Górniku Zabrze, był Rafał
Kądzior. A  więc sześciu graczy Górnika
w pierwszej siódemce. Nic dziwnego, że
trenerem roku został Marcin Brosz.
– Za nami dobry rok, ale nic nie było w nim
dziełem przypadku. Wszyscy w klubie
i wokół niego wykonaliśmy ciężką pracę.
Ważna była rola właściciela, czyli miasta,
i wsparcie pani prezydent. Teraz chodzi
o to, by nie zboczyć z tego kursu i wciąż się
rozwijać – zaznacza Marcin Brosz.
– Zabrze to miasto sportu. Przekonujemy
się o tym po raz kolejny, widząc tylu wspaniałych sportowców i trenerów na tym
pięknym balu. Wspieramy sport w każdej postaci. Cieszą nas sukcesy Górnika,
ale tak samo jesteśmy dumni z każdego
sportowca, który reprezentuje nasze miasto – podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.

NIK
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sport
Młodzi piłkarze z Biskupic wygrali turniej o puchar prezydenta Zabrza

Nie ma mocnych na Gwarka

Zwycięska drużyna z pucharem
fot. Jerzy Przybysz

fot. Jerzy Przybysz

Na parkiecie nie brakowało emocji

Swoistą tradycją turnieju stało się już
to, że o zwycięstwo przeważnie walczą
w nim juniorzy Górnika Zabrze i Gwarka. Tym razem Trójkolorowym nie poszło jednak tak dobrze i zajęli dalsze
miejsce. Gwarek z kolei pokazał, że
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wciąż należy do najsilniejszych w kraju
klubów w juniorskiej piłce, choć zwycięstwo w turnieju nie przyszło łatwo.
– Chłopcy cały czas ostro trenują, dlatego taki turniej to doskonały przerywnik, by w miłej atmosferze, na wysokim
poziomie sportowym, rywalizować z rówieśnikami z innych krajów – ocenia
zawody trener Gwarka Zabrze Janusz
Kowalski.
W zabrzańskim turnieju uczestniczyły
ekipy z Rosji, Słowacji i Ukrainy, lecz
walka o prymat rozegrała się między
drużynami polskimi. W eliminacjach
siłę pokazali zarówno gracze Gwarka,
jak i zawodnicy Podhala Nowy Targ,
ale to miejscowi okazali się lepsi, wygrywając ostatecznie 1:0.
– Daliśmy z siebie wszystko i wygraliśmy
ten turniej, co nas bardzo ucieszyło. Zwykle graliśmy w finale z Górnikiem, ale oni
mieli tym razem mniej szczęścia. Z Podhalem nie było łatwo, ale daliśmy radę
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fot. Jerzy Przybysz

Piłkarze Gwarka Zabrze zwyciężyli w XXVI Międzynarodowym
Halowym Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Prezydenta
Miasta Zabrze. W finałowym meczu podopieczni trenera Janusza
Kowalskiego pokonali Podhale Nowy Targ 1:0. Impreza odbyła
się 27 i 28 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Młodzi piłkarze dawali z siebie wszystko

– mówi Mikołaj Poloczek, bramkarz
zwycięskiego zespołu.
– Cieszymy się, że po emocjonującym
meczu wygrał zabrzański zespół. Gwarek dokonał tego po raz trzeci z rzędu.
Gościmy w naszym mieście coraz częściej
dobre ekipy zagraniczne, z którymi rywalizują udanie nasze zespoły, a rodzące się
na boisku przyjaźnie wśród młodych zawodników zostają na długo – mówi Jan
Pawluch, wiceprezydent Zabrza.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Denis Kwiędacz (SKS Gwarek Zabrze), tytuł króla strzelca przypadł Dominikowi Skibie (SKS Gwarek Zabrze),
a w bramce wyróżnił się Szymon Kudła
(NKP Podhale Nowy Targ).

WG
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Piłkarze ręczni Górnika Zabrze ruszają do dalszej walki o punkty

Na początek rywal z najwyższej półki

Mecz z PGE Vive Kielce będzie najlepszym sprawdzianem formy naszych
szczypiornistów. A Trójkolorowi pracowali nad nią intensywnie. Bardzo
pozytywny ze szkoleniowego punktu
widzenia był udział Górnika w turnieju w Słowacji. Podopieczni trenera
Rastislava Trtika wygrali tam z gospodarzami HKM Sala 31:23, zremisowali
z węgierskim Balatonfuredi 25:25 i pokonali Duklę Praga 38:29. Choć Górnik
nie przegrał meczu, dało mu to drugie
miejsce w zawodach. Decydowała bowiem różnica bramek i do zwycięstwa
zabrakło trzech trafień. Mateusz Kornecki został jednak najlepszym bramkarzem tego turnieju, a Bartłomiej Tomczak zdobył tyle samo bramek co Jakub
Kastner z Pragi, czyli aż osiemnaście.
Początek lutego będzie dla zabrzańskich szczypiornistów bardzo intensywny, ponieważ przed meczem z PGE
Vive Kielce czekają ich jeszcze dwa spotkania na wyjeździe: 4 lutego z Gwardią Opole i trzy dni później z Azotami
Puławy.

– Będziemy na to gotowi. Na pewno będzie dla nas to ciężkie, ale wiele zespołów
to czeka i wszyscy będą musieli rotować
składem. Włożyliśmy kawał pracy w przygotowania i to musi zaprocentować. Naszym celem jest utrzymać naszą pozycję
przed play-offami – podkreśla Maciej
Tokaj, środkowy rozgrywający Trójkolorowych. – Trenujemy naprawdę ciężko, dwa razy dziennie po dwie godziny.
Mamy dużo biegania, dużo siłowni. Ale
przygotowania zawsze tak wyglądają,
bo musimy zrobić formę na dalsze rozgrywki. Trenujemy jednak z głową. Brakowało trochę naszych reprezentantów,
ale wreszcie czekało nas też granie. I to
w mocno obsadzonym turnieju na Słowacji. I będziemy gotowi na sezon, bo staramy się podtrzymać naszą passę i znaleźć
nowe rozwiązania taktyczne na dalszą
część sezonu – dodaje.
W realizacji ambitnych planów z pewnością pomoże Marek Daćko, który
podpisał nową umowę z klubem. Ten
czołowy gracz Górnika, reprezentant
Polski, zostanie w Zabrzu do 2021 r.
– Gram w Zabrzu już czwarty rok i świetnie się tutaj czuję. Klub cały czas się roz-

fot. Handballzabrze.pl

Mecze z PGE Vive Kielce to zawsze świetne widowiska

fot. Jerzy Przybysz

Pierwsza połowa lutego będzie bardzo intensywna

fot. Jerzy Przybysz

Z PGE Vive Kielce zmierzą
się zabrzańscy szczypiorniści
w pierwszym meczu rundy
wiosennej rozgrywanym we
własnej hali. Spotkanie na
szczycie z jedną z najlepszych
drużyn piłki ręcznej w Europie
zaplanowano na 13 lutego.

Marek Daćko przedłużył kontrakt do 2021 r.

wija, mamy świetnych kibiców i bardzo
dobrego trenera, myślę, że najlepszego,
z jakim miałem okazję pracować, więc
wziąłem to wszystko pod uwagę i myślę,
że podjąłem dobrą decyzję – mówił po
podpisaniu umowy Marek Daćko.
Po rundzie jesiennej NMC Górnik Zabrze zajmuje drugie miejsce w tabeli
grupy granatowej z bezpieczną przewagą nad trzecim zespołem MMTS
Kwidzyn.

WG
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – do pieczenia ciasta z podglądem, 5 – mocny rosół, 8 – skupienie,
koncentracja, 9 – rozśmieszający Marcin, 10 – pokojowy pinczer, 11 – benedyktynka nosi czarny, 12 – polny chwast
na zupę, 14 – spis byków w podręczniku, 16 – Indianin z Meksyku, 19 – cyrkowy błazen, 21 – wezwanie na pocztę, 22
– wczesne stadium rozwoju człowieka,
23 – w grudniu pływa w wannie, 24 –
pudło na głosy wyborców, 26 – frasunek z francuska, 28 – wygodniejszy od
krzesła, 29 – korek na rzece lub drodze,
30 – baryłka, beczułka, 33 – operowa
Cyganka Bizeta, 35 – stoi na lawecie,
37 – biedak lub jeden z braci w uOrkiestrze, 38 – Ignacy, przyjaciel Wokulskiego, 39 – imię szwedzkiej aktorki
Bergman, 40 – cesarz z „Quo vadis”, 41
– brzydko o kimś upośledzonym umysłowo, 42 – amerykański stan odkupiony od cara.

1

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

Pionowo: 1 – ta w samochodzie nie jest
wypełniona pierzem, 2 – kompletny
brak cywilizacji, 3 – ruchoma szczęka, 4
– znana tragedia Szekspira, 5 – Bartłomiej dla przyjaciół, 6 – zapoczątkował
reformację w Kościele, 7 – opowiada
przebieg akcji w utworze literackim,
13 – czarny, to aktor grający role złych
ludzi, 15 – lekki samolot sportowy, 17 –
uprzedzenie do czarnego kota na drodze, 18 – potrzebna na lekcje geometrii,
20 – państwo Szerpów, 21 – ormiańska
opera narodowa A. Tigraniana, 25 – buty czyszczone przez ordynansa, 27 –
Zielona Wyspa, 30 – choroba gardła, 31
– niejeden w zastawie, 32 – martwy język, 34 – o supermanie, 36 – tego przedmiotu uczył się m.in. Harry Potter.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

Rozwiązania
ze styczniowego NZS
1. Wśród nocnej ciszy
2. Pawilon C Śląskiego
Centrum Chorób Serca
Fot. Jerzy Przybysz

3. Ernest Bryll
4. Daglezja
5. Talent może być
czasem przebaczony,
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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geniusz nigdy

ROZRYWKA
3

Siedzą dwie blondynki na
przystanku i rozmawiają:
– Na jaki tramwaj pani
czeka?
– Na dwudziestkę.
– Ale przecież
dwudziestka jeździ tylko w dni
świąteczne, a dzisiaj jest wtorek.
– Ale ja mam dzisiaj urodziny.

Chciałeś
Chciałeś zAbrać mnie nAd morze,
a zgubiłAm się na lata,
tEraz muszę, mój ty Boże,
wraCać dookoła śwIata.
Dookoła świata płyNę,
co za koSzt i jaki kłopot,
zamiaSt wtedy kupić bilet,
prostą droGą pruć do Sopot...
Cierniem jesteś w mej kOronie,
w mym uśmiEchu – smugą smutKu,
czy ja kIedy cię dogonię,
chociaż idziesZ pomalutKu?

Żona do męża;
– Rozsypałeś sól, będzie kłótnia.
– Może się obejdzie bez...
– O nie, już się nastawiłam!
Rozmawiają dwaj koledzy:
– Jaki masz plan na poniedziałek?
– Będę czekał na piątek.
Starsza para zginęła w wypadku
samochodowym i została zabrana w drogę
do nieba przez św. Piotra:
– Tutaj macie mieszkanie nad morzem,

Aby poznać autorkę zamieszczonego wiersza,
należy z 16 liter wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jej imię i nazwisko.

tam są korty tenisowe, basen i dwa pola
golfowe. Jeśli byście chcieli coś przekąsić,

4

to możecie pójść do któregoś z barów.
– Cholera, Gloria – syknął starszy pan,
kiedy św. Piotr odszedł – mogliśmy być tu

1. manatki podróżnego,
2. karp lub węgorz,
3. czarna, w kropki bordo,
gryzła trawę kręcąc mordą,
4. w tym mieście obejrzysz
Panoramę Racławicką,
5. jego atrybutem jest strug,
6. „zwiąże” składniki sałatki,
7. co ma do wiatraka? Nie wiem,
8. instrument perkusyjny
lub figura geometryczna.

1
2
3
4
5
6
7

dziesięć lat temu, gdybyś nie usłyszała
o tych przeklętych otrębach, kiełkach
pszenicy i dietach odchudzających!
Przychodzi facet do skupu i mówi:
– Mam wiadomość.
– Jaką?
– Złom.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

Babciu, jak ci smakował cukierek?
– Bardzo dobry, wnusiu.
– Dziwne! Ania go wypluła, pies go wypluł,
a tobie smakował...

5
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Ericha Marii Remarque’a.
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Kultura
Za nami kolejna premiera na deskach Teatru Nowego

Powstanie monografia Zabrza

fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

Wyjątkowe
wydawnictwo
na 100-lecie miasta

Nowy spektakl gwarantuje świetną zabawę

Pod znakiem dobrej zabawy
Gromkimi brawami nagrodziła publiczność premierowy pokaz
najnowszego spektaklu Teatru Nowego. „Kolacja dla głupca”
w reżyserii Marcina Sławińskiego to znakomita obsada aktorska, wiele zaskakujących zwrotów akcji i zabawne dialogi.
„Kolacja dla głupca” to sztuka napisana
przez francuskiego reżysera, scenarzystę
i producenta Francisa Vebera. Od czasu
swej premiery – w Paryżu w 1993 r. – święci
ona triumfy i odnosi sukcesy na wielu światowych scenach. Nie inaczej było w Zabrzu,
zwłaszcza, że reżyserem „Kolacji dla głupca” jest Marcin Sławiński, który ma na koncie takie spektakle, jak słynny „Wampir”,
„O co biega?”, „Zaręczyny” czy „Hotelowe
manewry”.
– To komedie lub farsy. Marcin Sławiński stał
się mistrzem tego gatunku. „Kolacja dla głupca” to szlachetna komedia, bardzo wesoła,
a jednocześnie dotykająca poważnych, ludzkich słabości i problemów w relacjach międzyludzkich. Czegoś takiego właśnie szukaliśmy. Tekst jest znakomity, jeden z najlepszych
w swoim gatunku, sprawdzony na scenach całego świata. Mamy też odpowiednią obsadę –
podkreśla Jerzy Makselon, dyrektor Teatru
Nowego.
Tytułowe kolacje dla głupca to wtorkowe
spotkania urządzane przez bogatego wydawcę i jego kolegów. Nie byłoby w nich
niczego szczególnego, gdyby nie warunek, jaki muszą spełnić uczestnicy. Chodzi

o przybycie w towarzystwie wyjątkowego
nieudacznika. I tak oto kolacja staje się konkursem. Wygrywa ten, kto przyprowadzi ze
sobą najgłupszego gościa.
Kiedy na kolacji pojawia się niezbyt rozgarnięty księgowy, pewny kandydat do wygranej, następuje lawina wypadków. Gospodarzowi wypada dysk w kręgosłupie, porzuca
go żona, a jakby tego było jeszcze mało –
musi opędzać się od niechcianej kochanki
i wybrnąć z nieoczekiwanej kontroli podatkowej. A z nieoczekiwanych tarapatów usiłuje go wyciągać… skromny księgowy.
– Nie zawsze głupi jest ten, co się wydaje
głupi – podkreśla Marcin Sławiński. – Świat
ocenia jako głupich ludzi naiwnych, bezradnych, dziecinnych, takich, którzy mają serce
na dłoni i nie potrafią się maskować. I taki jest
bohater przedstawienia. Zabawny i jednocześnie dobry. A robić teatr o ludziach dobrych
i zjawisku dobra, które gdzieś promieniuje,
to rzecz bardzo cenna. To jest sztuka, która
jest pewnego rodzaju ideałem w tym gatunku, ponieważ jest bardzo śmieszna, a jednocześnie ma w sobie pewną dawkę liryki.
To była bardzo przyjemna praca – dodaje.

MM

Dzieje miasta od czasów najdawniejszych przybliżać będzie monografia przygotowana w związku ze zbliżającą się
setną rocznicą nadania Zabrzu praw miejskich.
– Zabrze to miasto, które dopiero 96
lat temu uzyskało prawa miejskie, jednakże jego udokumentowana historia
sięga znacznie dalej – podkreśla Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia naszego miasta
podjęto inicjatywę przygotowania do
2022 r. obszernej, interdyscyplinarnej monografii Zabrza. – Monografia
ta ma zostać przygotowana i napisana w oparciu o źródła historyczne
oraz naukowe badania dotyczące nie
tylko dziejów tego obszaru, ale i jego
środowiska przyrodniczego, uwarunkowań geograficznych i społecznych,
etnografii i antropologii kulturowej,
a także wielonarodowości i wielokulturowości – mówi Sławomir Gruszka.
– Monografia Zabrza nie tylko pogłębi
znajomość dziejów naszej lokalnej społeczności i przyczyni się do pogłębienia
wiedzy o naszym regionie, ale także
przyczyni się do budowania tożsamości
i poczucia przynależności mieszkańców
do wspaniałego dziedzictwa tej ziemi –
dodaje.
Zespół przygotowujący wydawnictwo będzie pracować pod kierunkiem
prof. Antoniego Barciaka, który kierował realizacją monografii Katowic,
Sosnowca i Wilamowic.

GOR
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Sklep
A najlepiej dwa w jednym.
Szczegóły
pod adresem:
www.zari.com.pl/nasze_projekty
tel.: +48 504 742 524
Oferty do 19 lutego 2018 roku.

