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Wszczepili biodro na miarę
Unikalna operacja ortopedyczna.
Specjaliści ze Szpitala Miejskiego w Zabrzu
wszczepili 78-letniej pacjentce zaprojektowany
i wydrukowany specjalnie dla niej w technologii 3D
tytanowy implant stawu biodrowego.
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wokół nas
Do wydawnictwa „Artyści z Zabrza” dołączyli w lutym „Sportowcy z Zabrza”

foto: Igor Cieślicki

Sportowe miasto na kartach albumu

Od lewej: Dariusz Czernik, Stanisław Oślizło, Józef Dankowski i Andrzej Zydorowicz

Album zawiera około dwustu zdjęć

– W albumie możemy znaleźć naprawdę
wielkich sportowców. To mistrzowie świata,
mistrzowie olimpijscy, medaliści wielkich
imprez – mówi Dariusz Czernik, autor tekstów. – Kibice wiedzą, że były dwie główne
nogi sportu zabrzańskiego: piłka nożna
i lekkoatletyka. Liczba gwiazd w tych dyscyplinach jest imponująca. Przypomnę tylko
1972 rok, gdy w jednej minucie aż pięciu piłkarzy Górnika Zabrze zdobyło złoty medal
olimpijski i jest to wydarzenie bez precedensu w historii polskiego sportu. A są jeszcze
Józef Szmidt, genialny atleta wyprzedzający
swoje czasy, zapomniana trochę Halina Górecka czy choćby Jerzy Chromik, pierwszy
powojenny rekordzista świata. Tak można
wymieniać długo – dodaje.
Album „Sportowcy z Zabrza” to drugie
wydawnictwo z cyklu zainaugurowanego przed ponad rokiem przez „Artystów

z Zabrza”. Tym razem autorzy skupiają
się na przekrojowej historii lokalnego
sportu, począwszy od czasów przedwojennych, na współczesności skończywszy.
Album przedstawia najwybitniejsze osoby związane z zabrzańskim sportem, ale
również dzieje klubów i historię rozwoju
w naszym mieście wielu dyscyplin. Mówi
o pasji i dążeniu do wytyczonego celu.
– To szczególny moment dla tych, którzy nie
mogli na żywo oglądać osób, które przed
laty sławiły Zabrze w kraju i za granicą –
podkreśla Stanisław Oślizło, legendarny
piłkarz Górnika Zabrze.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Zawiera około dwustu zdjęć, z których część nigdy wcześniej nie była publikowana. Do niezwykłych historii i anegdot
dotarł Dariusz Czernik, znany śląski dziennikarz sportowy.
Album „Sportowcy z Zabrza” to kolejne wyjątkowe wydawnictwo przygotowane w naszym mieście. Jego promocja odbyła się 21 lutego na Arenie Zabrze.

– Mnie zależało, żeby być dobrym sportowcem i żeby być najlepszym wśród moich kolegów, a nie na tym, żeby mieć tytuły. Po prostu bawiło mnie to – uśmiecha się Bogdan
Grzejszczak, biegacz, uczestnik igrzysk
olimpijskich w Montrealu w 1976 r.
– Najpierw się dąży do mistrzostwa sportowego, potem się myśli o pieniądzach
– dodaje.
– Bardzo się cieszę, że ukazał się taki album.
Ta książka mogłaby mieć kilka tomów. Możemy się tylko cieszyć z tych osiągnięć. To
ważne, by młode pokolenie oglądając ten
album i czytając o dokonaniach dawnych
mistrzów, garnęło się do sportu w każdej
jego postaci – zwraca uwagę Marek Kąpa,
były trener Pogoni Zabrze, obecnie szkoleniowiec pracujący w NMC Górnik Zabrze, który kontynuuje bogate tradycje
zabrzańskiego szczypiorniaka.
W albumie pojawiają się tenisiści, utalentowane gimnastyczki, młodzi koszykarze
i inni bohaterowie sportowych aren. Teksty ilustrowane są zarówno współczesnymi, jak i archiwalnymi, często unikatowymi, zdjęciami. Do książki dołączony jest
także zbiór kilkudziesięciu pojedynczych
fotografii.
Jak przekonuje Dariusz Czernik, album
jest pozycją nie tylko dla miłośników zabrzańskiego sportu, ale również doskonałym źródłem sportowej wiedzy dla laików.
– Każdy album ma określoną na początku
objętość. Gdybyśmy mieli 500 stron, też byśmy się zastanawiali, co jeszcze można dołożyć – przyznaje Dariusz Czernik. Nowe
wydawnictwo można nabyć w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Zabrzu. 

WG

Wśród publiczności nie zabrakło bohaterów sportowych aren sprzed lat
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Statuetki odebrali Piotr Górnik, prof. Marek Gzik oraz Tomasz Grudziński

Zabrzańskie Ateny
za innowacyjność
W swojej codziennej działalności przyczyniają się do umacniania wizerunku Zabrza jako ośrodka nauki, medycyny i innowacyjnej gospodarki. Teraz zostali za to nagrodzeni. Już po raz
szósty wręczono uroczyście Zabrzańskie Ateny.
Ateny tradycyjnie przyznane zostały w dwóch kategoriach – „Medycyna
i nauka” oraz „Gospodarka i przedsiębiorczość”. W pierwszej z nich nagrodę otrzymał prof. Marek Gzik, dziekan
utworzonego w Zabrzu przez Politechnikę Śląską pierwszego, i do tej pory
jedynego w Polsce, Wydziału Inżynierii
Biomedycznej.
– To dla mnie duży zaszczyt – podkreśla
prof. Marek Gzik. – To wyróżnienie, choć
indywidualne, traktuję jako wyraz uznania dla całej społeczności akademickiej
Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Jako
dziekan mam szczęście współpracować ze
wspaniałymi ludźmi, zarówno jeśli chodzi
o pracowników, jak i studentów. Nasz wydział bardzo dobrze się rozwija i zostało
to dostrzeżone, za co jesteśmy bardzo
wdzięczni – dodaje.
Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw
znalazła się firma Artifex Mundi. To
jeden z największych na świecie wydawców i producentów gier. Założona
w Zabrzu firma zatrudniała przed dzie-

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2017
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Sportowe miasto na kartach albumu

foto: Jerzy Przybysz
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W części artystycznej wystąpił Piotr Kościk

sięcioma laty dziesięć osób i zajmowała niewielkie biuro. Dziś Artifex Mundi
to zespół ponad 140 pasjonatów gier
wideo i trzypiętrowy biurowiec. Firma
wydała ponad 40 gier, które doczekały
się około 12 milionów pobrań rocznie.
Jesienią ubiegłego roku firma trafiła na
giełdę.
– Po raz pierwszy otrzymujemy nagrodę
od miasta, z którego wywodzi się nasza

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

firma, z którego pochodzę ja i część jej
założycieli – mówi Tomasz Grudziński,
prezes Artifex Mundi. – Cieszę się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju
miasta i regionu – dodaje.
Trzecia Atena trafiła do fińskiego koncernu energetycznego Fortum, który
buduje w Zabrzu nową elektrociepłownię. To obecnie jedna z największych
inwestycji w branży energetycznej
w kraju. Jej wartość sięga prawie 900
mln zł. – Kupując elektrociepłownię w Zabrzu byliśmy świadomi, że jej żywot jest

Budowa elektrociepłowni Fortum

już bliski końca. Wspólnie zastanawialiśmy się nie tylko nad tym, jak zakład unowocześnić i pomóc mu przetrwać ostatnie lata, ale też od początku zaczęliśmy
przygotowywać projekt budowy nowej
elektrociepłowni. To nagroda dla całego
zespołu, który pracował nad tym projektem – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds.
produkcji Fortum.
– Zabrze ma szczęście do ludzi i dlatego
staramy się tych ludzi doceniać. Wydział
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, firma Fortum czy Artifex Mundi to
liderzy w swoich branżach – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Bez wątpienia to podmio-

ty umacniające naukowy, innowacyjny
i gospodarczy potencjał naszego miasta
i aglomeracji. Zabrzańskie Ateny są wyrazem uznania za podejmowane wyzwania
przyczyniające się do zrównoważonego
rozwoju Zabrza i województwa śląskiego.
Gratuluję i dziękuję wszystkim nagrodzonym – dodaje.
Statuetki zostały wręczone podczas
gali zorganizowanej 11 lutego w hotelu
Diament. Uroczystość uświetnił koncert
Piotra Kościka, niezwykle utalentowanego młodego pianisty, laureata wielu
międzynarodowych konkursów pianistycznych.

GOR

foto: Artifex Mundi

foto: Igor Cieślicki

Indeksy studentom I roku wręcza prof. Marek Gzik

Zespół Artifex Mundi
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Rozwiązania przyjęte w naszym mieście stają się wzorem do naśladowania

Jeszcze niedawno to my uczyliśmy się od naszych zagranicznych przyjaciół. Dziś sami
stajemy się wzorem do naśladowania. W lutym do Zabrza
przyjechali goście z Kanady, by
podpatrzeć nasze pomysły na
wykorzystanie obiektów poprzemysłowych i rekultywację
zdegradowanych terenów.
– Przyjechaliśmy tu, aby zobaczyć podobne miasto, które przechodziło przez
identyczne etapy, jak my. U nas też były
zamykane kopalnie, tak jak w waszym regionie była prowadzona restrukturyzacja,
dlatego przeżywamy to samo, co wy tutaj
kiedyś. Chcielibyśmy dowiedzieć się i nauczyć, w jaki sposób te stare instalacje
górnicze można wykorzystać dla potrzeb
turystyki przemysłowej – mówi Hugues
Grimard, burmistrz kanadyjskiego miasta Asbestos w prowincji Quebec, gdzie
przed kilkoma laty zamknięto lokalną
kopalnię azbestu i jednocześnie wiele
ze współpracujących z nią zakładów.
Region poszukuje obecnie alternatywnych ścieżek rozwoju, a także sposobów
na zaadaptowanie poprzemysłowego
dziedzictwa i rekultywację terenów zdegradowanych. Goście byli szczególnie
zainteresowani adaptacją Kopalni Guido
i kompleksu Sztolnia Królowa Luiza na

6

potrzeby turystyki oraz projektem rekultywacji terenów nad Bytomką. To pionierskie przedsięwzięcie w skali kraju i jedna
z największych proekologicznych inwestycji w regionie. Projekt objął dziesięć
obszarów o łącznej powierzchni ponad
180 hektarów. W ramach wykonanych
prac zniknęły dzikie wysypiska i ruiny budynków. Niektóre z obiektów odnowiono.
Odkażona lub wymieniona została gleba,
posadzono nowe rośliny i wyznaczono
ścieżki dla rowerzystów i spacerowiczów.
– Jesteśmy jedynym miastem, które podjęło się
realizacji takiego projektu. Dzięki temu możemy służyć jako przykład dla innych – podkreśla Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału
Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Nasze miasto przekształciło się w ostatnich latach z ośrodka przemysłowego

Kompleks Sztolnia Królowa Luiza

w centrum nowoczesnej medycyny, edukacji, kultury i turystyki. Bardzo się cieszę,
że jest to dostrzegane z zewnątrz. Naszymi
doświadczeniami chętnie dzielimy się z innymi – podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 

MM

Na złożach azbestu
Quebec to największa pod względem
powierzchni prowincja Kanady. Pod
względem liczby ludności ustępuje
jedynie Ontario. Asbestos to jedno
z miast regionu, w którym w XIX wieku odkryto duże złoża azbestu. Przez
lata działała tu jedna z największych
kopalń azbestu na świecie.

Goście interesowali się efektami projektu rekultywacji terenów nad Bytomką
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foto: Igor Cieślicki

Goście z Kanady i zabrzańscy samorządowcy w Sali Historycznej ratusza

foto: Igor Cieślicki

foto: UM Zabrze

Kanadyjczycy chcą wzorować się na Zabrzu
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Odpowiadamy na potrzeby rynku pracy
Rozmowa z prof. Krzysztofem
Wodarskim, dziekanem
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

integracyjna. Zależy nam, by wydział
integrował się ze środowiskiem. To
dla nas bardzo ważne, by mieszkańcy
czuli, że jesteśmy częścią tego miasta,
by do nas przychodzili i korzystali nie
tylko z oferty o charakterze edukacyjnym, ale też, nazwijmy to, społecznej.
Dobre kontakty ze społeczeństwem
to, oprócz nauczania, kolejna misja,
na której nam bardzo zależy.

Jakie będą kierunki tych zmian?
Mamy już pewne pomysły, które realizujemy, mam nadzieję skutecznie, dotyczące kierunków kształcenia naszej
młodzieży. Dziś oferujemy na wydziale
pięć kierunków studiów. To socjologia,
zarządzanie, zarządzanie i inżynieria
produkcji, logistyka i administracja.
Senat Politechniki Śląskiej podjął decyzję o uruchomieniu dwóch kolejnych.
To analityka biznesowa i zarządzanie
projektami. Liczymy, że tymi propozycjami zainteresujemy młodzież.
To pożądane na rynku pracy nowości?
Bardzo. Mamy sygnały od przedsiębiorców, administracji samorządowej,
ale też dużych korporacji, że tego typu
specjalności są niezwykle potrzebne.
Zresztą te korporacje współpracują
z nami, a jedna z nich, koncern IBM,
przekazała nam wiele pomysłów dotyczących tworzenia analityki biznesowej i to chyba dobra rekomendacja dla
tego kierunku kształcenia. Firma IBM
jest znanym światowym liderem technologii informatycznych, ale zajmuje
się także analityką biznesową i to jest
właśnie szczególnie atrakcyjne dla
nas i studentów. Mamy zapewnienie,
że będziemy mieli wykładowców z tej
firmy u siebie, skorzystamy też z ich
narzędzi biznesowych.
Czyli stawiają państwo nie tylko na
teorię, ale i na praktykę?
Właśnie te nowe kierunki kształcenia powinny ewoluować ku praktyce.

foto: Igor Cieślicki

Mija pół roku, odkąd został pan
dziekanem Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Jaki to był dla pana okres?
Wybrano mnie w maju, ale funkcję objąłem we wrześniu 2016 roku i muszę
powiedzieć, że był to bardzo intensywny czas. Zarówno dla mnie, jak i moich
współpracowników. Czas, w którym
budujemy nową strategię i chcemy się
zmieniać na lepsze, a przede wszystkim rozwijać.

Dzięki temu nasi studenci będą absorbowani przez przemysł już na etapie
kształcenia. Praktyki, które teraz odbywają, będą miały przez to większy
wymiar, a ich kontakt z przemysłem
będzie intensywniejszy. Studenci
będą obserwowani przez przedsiębiorców, ale jednocześnie będą się
kształcić dla nich, by byli przydatni dla
przemysłu i społeczeństwa.
O  tym wszystkim z pewnością będzie się można dowiedzieć więcej
podczas planowanych wkrótce Dni
Otwartych...
Działalność każdej organizacji musi
polegać na promocji. My to również
robimy. Staramy się docierać do szkół
ponadgimnazjalnych nie tylko w Zabrzu, ale w całym regionie. Pod koniec
marca odbędą się u nas Dni Otwarte,
a na przełomie maja i czerwca planujemy kolejny Student Fest, czyli imprezę organizowaną przez nasz wydział
wspólnie z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej oraz studentami Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Te imprezy pokażą, że warto u nas studiować,
że Wydział Organizacji i Zarządzania
to wydział nowoczesny, kształcący
absolwentów, którzy potem znajdują
miejsce w przemyśle.
Chciałbym zaprosić wszystkich na
nasze zabrzańskie juwenalia, nie tylko studentów, ale także mieszkańców miasta, bo to przecież impreza

Studiowanie to nie tylko nauka, ale
również ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego, rozwijania
pasji i zainteresowań. Na co mogą
liczyć studenci w tym zakresie?
Tylko na naszym wydziale funkcjonuje
dziewięć studenckich kół naukowych.
Działają w nich osoby najbardziej ambitne i kreatywne. Mają swoje pomysły i właśnie tam je realizują. Dziekan
stara się im nie przeszkadzać, raczej
tylko pomagać. Są więc koła zajmujące się socjologią w przemyśle, logistyką, ekonomią, zarządzaniem czy
informatyką. Jest w czym wybierać
i aktywny student może naprawdę
u nas realizować swoje pasje. Ale to
nie jedyny obszar aktywności studentów, ponieważ ich samorząd, jako
partner władz dziekańskich, też organizuje szereg imprez.
W zeszłym roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona profilaktyce
uzależnień, która została zorganizowana między innymi przy współpracy
z Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień. To nic innego, jak troska
uczelni o swoich studentów. Na konferencji mówiono również o tym, że
problemem nie jest dziś tylko uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, jak zwykle to rozumiemy. Teraz
bardzo poważnym problemem społecznym staje się uzależnienie od
technologii. Ludzie często po prostu
przestają ze sobą rozmawiać. Zaczynają się komunikować. Nasze dzieci
z nami nie rozmawiają, bo poruszają się w jakiejś rzeczywistości wirtualnej. To niezwykle groźne zjawisko,
które rozumie już wiele państw i my
też powinniśmy na nie reagować, rozmawiając z młodymi ludźmi i przy ich
aktywnym udziale.
Rozmawiała:
Katarzyna Kleczka-Zdebel
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Salezjański Zespół Szkół Publicznych świętował w lutym 20. urodziny
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Chór Cantores don Bosko i solistki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Cecylki pod znakiem jubileuszu
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Monika Burdyszek na scenie DMiT

i

Wyjątkowy charakter miały zorganizowane 16 lutego
w Domu Muzyki i Tańca tradycyjne Cecylki. Koncert ku czci
św. Cecylii wpisał się bowiem
w obchody jubileuszu 20-lecia Salezjańskiego Zespołu
Szkół Publicznych w Zabrzu.
– Dzień wspomnienia świętej Cecylii to
niezwykle ważne wydarzenie w każdej
wspólnocie salezjańskiej. Dziś emocje są wyjątkowe. Jestem bardzo wzruszona, ponieważ możemy się spotkać
i z absolwentami, i z osobami obecnie
śpiewającymi, żeby dzielić się muzyką
i talentem – podkreśla Monika Burdyszek, opiekunka szkolnego chóru
Cantores don Bosko. – Od początku
miałam przyjemność uczestniczyć w tworzeniu szkoły. Łezka się w oku kręci, gdy
patrzę na te dwadzieścia lat – dodaje.
– Myślę, że to charyzmat księdza Bosko
sprawił, że z małej wspólnoty udało się
stworzyć coś wielkiego, co emanuje na
cały świat – mówi ks. Tadeusz Goryczka, dyrektor Salezjańskiego Zespołu
Szkół Publicznych. – Nasza szkoła istnieje już dwadzieścia lat. Jesteśmy bardzo
mocno zakorzenieni w śląskiej ziemi. Życzenia przy takiej okazji dotyczą głównie
młodzieży. To młodzi ludzie stają przed
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wokalno-artystycznych.
– Pierwsze dzieło, które się
przeżywa po święceniach
kapłańskich, to jest taka
pierwsza miłość i to na
pewno zostaje na zawsze
w sercu. Początki były
trudne dosyć, ponieważ
zaczynaliśmy właściwie od
zera. Trzeba było zbudować
cały
klimat szkoły, społecz5-letni Tymek zachwycił publiczność
ność nauczycieli i uczniów. To
był wspaniały czas integrowania
się młodych ludzi, którzy nam zaufali – wspomina ks. Wojciech Strzelecki.
nowymi wyzwaniami. To oni muszą decydować Obecnie w salezjańskim zespole szkół
o swoim życiu. Życzymy sobie, by to, cze- uczy się około 500 młodych ludzi. – Sago nauczyli się w szkole salezjańskiej, lezjanie to przede wszystkim rodzina i atpomagało im w ich wyborach. Najważ- mosfera. To szkoła, w której liczy się nie
niejsze w życiu, by potrafić się odnaleźć, tylko nauka, to również wydarzenia i to
odpowiedzieć na nurtujące pytania i tak wszystko, co sprawia, że stajemy się wszyfunkcjonować w społeczeństwie, byśmy scy jednością, że możemy się nie tylko uczyć,
wszyscy mogli się z tego cieszyć – dodaje. ale przeżywać razem ten okres szkolny
Salezjanie przybyli do Zabrza w 1997 r. w łączności z księdzem Bosko, założycieW murach byłej Szkoły Podstawowej lem całego dzieła salezjańskiego – mówi
nr 45 w dzielnicy Helenka rozpoczęło Kamil Oleszkiewicz, jeden z uczniów.
wówczas działalność Publiczne Liceum Założycielem zgromadzenia salezjańOgólnokształcące Towarzystwa Sale- skiego jest św. Jan Bosco i to właśnie
zjańskiego. Dwa lata później dołączyło jego zasady wychowania – rozum, relido niego gimnazjum, a obie placówki gia i dobroć – salezjanie od lat starają
zaczęły funkcjonować jako Salezjański się zaszczepić w swoich wychowanZespół Szkół Publicznych. Jedną z tra- kach. Nic więc dziwnego, że zabrzańdycji szkoły stały się coroczne Cecylki, ska placówka od lat cieszy się dużą
czyli koncerty organizowany ku czci popularnością i sympatią wśród młośw. Cecylii – patronki chórzystów, lutni- dzieży, która podkreśla jej wyjątkowość.
MM
ków, muzyków, organistów i zespołów 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 mają powody do zadowolenia

Sala z prawdziwego zdarzenia gotowa!

foto: Igor Cieślicki

ne, ale również ćwiczyć hart ducha, mogą
pokazać, na co ich stać. Przecież tak naprawdę tu realizują się dziecięce marzenia
– dodaje.
Budowa sali trwała niespełna rok. Zakończyła się cztery miesiące przed planowanym terminem. Sala została oficjalnie
przekazana do użytku 27 lutego. Z tej
okazji uczniowie przygotowali m.in. prezentacje sztuk walki i pokazy taneczne.
Nie zabrakło popisów wokalnych i scenek teatralnych. Uczennice z Kółka Dziennikarskiego „Pszczółka” wykorzystały
z kolei okazję, by przeprowadzić wywiad
z prezydent miasta.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 są zachwyceni nową salą

fo
to
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SP nr 15, zwana potocznie „Szkołą pod lasem”, to jedna z najstarszych szkół w Zabrzu. Kilka lat temu przeszła termomodernizację. Za dwa lata będzie świętować
90. urodziny. 
MM

foto: Igor Cieślicki

Sala ma 517 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Jej budowa kosztowała ponad 1,8 mln zł. – Sala jest piękna,
ale czym by była bez dzieci i pedagogów?
– uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To zawsze wzruszenie, zawsze radość, że znów coś się udało
i że kolejna grupa dzieci ma swoją salę
gimnastyczną. To miejsce, gdzie mogą nie
tylko realizować swoje zajęcia dydaktycz-

i

– Przez wiele lat nasze dzieci ćwiczyły
w dwóch zaadaptowanych do tego celu bardzo niskich salkach. Nie można tam było za
bardzo skakać. Od dziesięciu lat chodziliśmy
ćwiczyć na MOSiR i śmialiśmy się, że mamy
najdłuższy korytarz z sali gimnastycznej do
szkoły. Budowa sali z prawdziwego zdarzenia ruszyła wiosną ubiegłego roku, a zakończyła się dokładnie w walentynki – uśmiecha
się Grażyna Kasperek, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 15. – Oprócz samej sali powstał łącznik z zapleczem socjalnym. Dostaliśmy także dużo nowego sprzętu sportowego. W efekcie możemy teraz ruszyć z SKS-ami
z prawdziwego zdarzenia – dodaje.
Absolwenci szkoły i jej obecni uczniowie przyznają, że różnica jest ogromna.
– Przedtem były warunki, żeby pograć najwyżej w ping-ponga. O tym, żeby pograć
w piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę, można było zapomnieć. Chyba że była
ładna pogoda i mogliśmy wyjść na boisko
– wspomina Maciej Kasperek, jeden z absolwentów.
– Teraz jest bardzo dużo miejsca do ćwiczeń. Są kosze do gry w koszykówkę. Sala
jest przygotowana do uprawiania różnych
sportów. Byliśmy w szoku, jak weszliśmy tu
pierwszy raz. Tu aż pachnie nowością – wyliczają zalety nowego obiektu uczniowie.

ck

Niespełna rok trwała budowa nowej sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu. Uczniowie, którzy do
tej pory byli skazani na ćwiczenia w niewielkim pomieszczeniu, doczekali się obiektu z prawdziwego zdarzenia.
Jego budowa kosztowała prawie dwa miliony złotych.

Uczniowie przygotowali m.in. pokazy taneczne i sztuk walki

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2017

9

Komisja Budżetu i Inwestycji
9.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
16.03 godz. 16.00 – inwestycje
drogowe z uwzględnieniem ścieżek
rowerowych i strefy płatnego parkowania.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
7.03 godz. 15.00 – stan realizacji
zmniejszenia uciążliwości nieprzyjemnego zapachu spowodowanego
działalnością zakładu A.S.A. Sp.
z o.o.; komisja wyjazdowa.
9.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
8.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
15.03 godz. 18.00 – promocja
zewnętrzna i wewnętrzna Zabrza
– polityka promocji, materiały promocyjne, gadżety, skuteczność.
Komisja Oświaty i Wychowania
8.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
15.03 godz. 16.00 – plany naborowe w kontekście organizacji pracy
zabrzańskich szkół i przedszkoli na
rok szkolny 2017/2018 – niż demograficzny a reforma oświaty.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
6.03 godz. 16.30 – realizacja projektów inwestycyjnych Zabrza finansowanych przy pomocy środków
pozyskanych z funduszy europejskich.
9.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
8.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
6.03 godz. 15.00 – uwarunkowania
prawne dotyczące imprez sportowych i masowych oraz zabezpieczenia prewencyjne.
Komisja Rewizyjna
9.03 godz. 14.30 – ocena działalności wybranej rady dzielnicy.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
8.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
14.03 godz. 16.00 – wydatkowanie
dotacji sportowej w dwóch losowo
wybranych klubach; komisja wyjazdowa.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
9.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
16.03 godz. 17.30 – programy
i środki PFRON realizowane w Zabrzu za rok 2016; zamierzenia na
lata kolejne.
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Za nami lutowa sesja Rady Miasta

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Od września uczniów czekają spore zmiany

W przededniu reformy oświaty
Osiemnaście uchwał przyjęli radni podczas lutowej sesji Rady
Miasta. Wśród poruszonych tematów znalazły się także inwestycje planowane w naszym mieście przez Tramwaje Śląskie
oraz zmiany związane z reformą systemu oświaty.
– W 8-letnie szkoły podstawowe zostanie
przekształconych 35 obecnych szkół podstawowych. Siedem gimnazjów zostanie
przekształconych w 8-letnie szkoły podstawowe. Trzynaście gimnazjów zostanie
włączonych do szkoły podstawowej, natomiast siedem gimnazjów zostanie włączonych do liceów ogólnokształcących. Trzynaście liceów ogólnokształcących z dniem
1 września 2019 roku zostanie przekształconych w 4-letnie licea ogólnokształcące,
osiem techników w tym samym terminie
przekształci się w 5-letnie technika. Zasadnicze szkoły zawodowe, których mamy
dziewięć, przekształcą się już w najbliższym roku szkolnym w 3-letnie szkoły
branżowe I stopnia – wyliczała podczas
sesji Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Bolesław Knapik z zarządu Tramwajów
Śląskich mówił o inwestycjach, jakie
spółka planuje w najbliższych latach
w Zabrzu. Prace mają objąć około 18
km sieci. – Mimo realizacji poprzedniego projektu stan torowisk wciąż nie jest
jeszcze zadowalający. Teraz planujemy
nie tylko modernizację istniejącej infrastruktury, ale też budowę nowych linii
tramwajowych – zapowiadał Bolesław
Knapik. Spółka planuje również zakup
45 nowych tramwajów. Niskopodłogowe wagony mają się pojawić na trasach
w połowie 2018 r.
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Podczas sesji radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie dofinansowania Górnika
Zabrze. Klub otrzyma od miasta 32 mln
zł. Radni wprowadzili także zmiany do
statutu Miejskiego Kompleksu Rekreacji.

WG
Usłyszane na sesji:
– Bardzo tego pragniemy, a nawet gdy to
się nie ziści, to dalej będziemy pragnąć...

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

MARZEC
6 (pn.) 	Czesława Kowalczyk
Damian Trześniewski
	Łukasz Urbańczyk
	Antoni Strzoda
9 (czw.) 	Krzysztof Partuś
13 (pn.) 	Borys Borówka
16 (czw.) 	Elżbieta Adach
Dariusz Walerjański
20 (pn.) Rafał Marek
	Łucja Chrzęstek-Bar
23 (czw.) 	Bogusław Znyk
27 (pn.) Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak
Joachim Wienchor
Janusz Bieniek
30 (czw.) 	Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański

wokół nas
Na marzec zaplanowano wybory do osiemnastu zabrzańskich rad dzielnic

Niedziela przy urnach

Kiedy głosujemy?

19 marca 2017 r.
godz. 8.00-17.00
Jak głosujemy?
Głosujemy stawiając znak „X”
w kratce obok nazwiska kandydata. Aby głos był ważny,
należy wskazać liczbę
kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów
w danej radzie. Głos jest
nieważny, jeśli nie wskażemy
żadnego z kandydatów lub
gdy liczba wskazanych kandydatów jest większa od liczby
mandatów do obsadzenia.

W niedzielę 19 marca odbędą się wybory do osiemnastu
zabrzańskich rad dzielnic.
Łącznie mieszkańcy wybiorą
282 swoich przedstawicieli.
– Podział na obwody głosowania, tworzony w celu przeprowadzenia wyborów
do rad dzielnic, różni się od stałego podziału miasta podczas wyborów parlamentarnych. W dzielnicach utworzono
obwody głosowania obejmujące do 6000
mieszkańców. Szczegółowe informacje
dotyczące podziału miasta na obwody do
głosowania oraz siedzib komisji można
znaleźć w obwieszczeniu Miejskiej Komisji
Wyborczej – wyjaśnia Aleksandra Jurecka, naczelnik Biura Rady Miasta Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Zgłoszenia kandydatów na dzielnicowych radnych przyjmowane były przez
Miejską Komisję Wyborczą w lutym. Kan-

dydaci musieli przedstawić listę z co najmniej 50 podpisami popierających ich
osób. Wyborca mógł udzielić poparcia
dowolnej liczbie list kandydatów.
Informacje o zarejestrowanych kandydatach zostaną podane do publicznej
wiadomości najpóźniej 1 marca. Będzie
można je znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz plakatach.
Uprawnionych do głosowania w zbliżających się wyborach jest ponad 130 tysięcy
mieszkańców.
– Przed nami bardzo ważny dla mieszkańców Zabrza dzień – wybory do rad dzielnic.
Zachęcam wszystkich zabrzan do głosowania. Istotne jest, by do rad dzielnic dostały
się osoby prężne i dobrze zorientowane
w lokalnych potrzebach. Dzięki temu do
prezydenta miasta i radnych szybciej mogą
docierać informacje dotyczące spraw,
którymi żyją mieszkańcy danej dzielnicy –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

WG

Sprawdź, gdzie głosować!
Granice obwodów głosowania i siedziby lokali wyborczych w wyborach do rad
dzielnic różnią się od znanych np. z wyborów do parlamentu. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych obwodów można znaleźć w obwieszczeniu
Miejskiej Komisji Wyborczej oraz na stronie internetowej www.um.zabrze.pl.
Informacje w sprawie wyborów można uzyskać pod numerem telefonu
32 273 97 03 w godzinach 7.30-15.30.

Warto wiedzieć!
Osoby niepełnosprawne
wraz z opiekunami mogą
skorzystać z możliwości
przewiezienia do lokali
obwodowych komisji
wyborczych w godzinach
od 10 do 16. Zainteresowani
wyborcy proszeni są o kontakt
telefoniczny pod numerem
605 045 781 lub 691 686 328.

takie są liczby:

18

rad dzielnic funkcjonuje
w Zabrzu

21

członków mają dwie z nich
(Centrum Południe
i Centrum Północ)

15

członków ma szesnaście z nich

282

osoby zasiadają łącznie
w radach dzielnic
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Unikalna operacja ortopedyczna w Szpitalu Miejskim

nego. Zamiast tego zakotwiczono go
kilkunastoma wkrętami kostnymi, co
dało możliwość osteointegracji do naturalnej kości pacjentki. Tlen zawarty
w tkance kostnej ma stworzyć na powierzchni tytanowego wszczepu warstwę dwutlenku tytanu, na której będzie odkładać się nowa, mineralizująca
się tkanka kostna, tworząca właściwe
mocowanie implantu.
Osiągnięcie lekarzy z Zabrza jest wyjątkowe również dlatego, że operacji
wymiany endoprotezy została podfot
dana osoba w zawansowanym
o:
Na
ta
lia
wieku. U pacjentów w wieku
K
około 80. roku życia rzadko
wykonuje się tego typu
zabiegi ze względu na
możliwość
powikłań
oraz
niebezpieczeństwo związane ze znieczuleniem.
– Jestem dumny z naszych chirurgów i ortopedów. Nowoczesna endoprotezoplastyka jest, obok
ginekologii i położnictwa, znakiem firmowym naszej placówki –
mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes
Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – Ale chyba bardziej od zastosowanej technologii
cieszę się, że pomogliśmy osobie blisko
80-letniej. Nasza operacja pokazała, że
tacy pacjenci nie są skazani na wózek inwalidzki, nawet w przypadku bardzo poważnych ubytków kości – dodaje.
Operację przeprowadzono 31 stycznia. Jak zaznaczają lekarze, rehabilitacja przebiega prawidłowo, a pacjentka
uczy się teraz chodzić z nową protezą. –
Ten pionierski zabieg świadczy o ogromnym potencjale zabrzańskiej medycyny
oraz podejmowaniu przez specjalistów
ambitnych wyzwań ratujących zdrowie
i życie pacjentów. Słowa uznania dla prezesa Szpitala Miejskiego doktora Mariusza Wójtowicza. Gratulacje dla doktora
Marka Hawranka oraz całego zespołu
chirurgów i ortopedów Szpitala Miejskiego w Zabrzu – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
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foto: Natalia Kmiecik / Szpital Miejski

Wszczepili implant na miarę
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Przed operacją pani Bożena poruszała
się z trudem o kulach albo z pomocą
chodzika. Teraz z każdym dniem pokonywanie kolejnych metrów przychodzi
jej coraz łatwiej. Specjaliści ze Szpitala Miejskiego w Zabrzu wszczepili 78-letniej pacjentce zaprojektowany i wydrukowany specjalnie dla
niej w technologii 3D tytanowy implant stawu biodrowego.
– Próbowałam jakoś sobie radzić, pomagać rękami, ale to wszystko było bardzo
kiepskie – przyznaje Bożena Stachurska,
pacjentka Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
Kobiecie obluzowała się endoproteza
wszczepiona 15 lat wcześniej. Doszło
także do infekcji stawu oraz znacznych
zaników i skrajnie dużych ubytków kości miednicy.
– Nowy implant należałoby zakotwiczyć
właśnie w kości miednicy. Niestety, obszar ten objęty był poważnymi defektami
i ubytkami kości sięgającymi od 41 do
89 procent. Żadna z dostępnych na rynku medycznym tradycyjnych endoprotez
rewizyjnych nie była zaprojektowana do
pokrycia tak dużych ubytków – tłumaczy
dr Marek Hawranek, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Szpitala Miejskiego w Zabrzu, kierujący
zespołem chirurgów i ortopedów wykonujących zabieg.
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Chorą leczono etapowo. Najpierw usunięto implant i zaaplikowano do stawu
antybiotyk w postaci wchłaniających się
granulek. Obrazy tomografii komputerowej wysłano do ośrodka w Belgii,
który specjalizuje się w projektowaniu
i tworzeniu implantów kości i stawów.
Wówczas tam opracowano komputerowy projekt, który został przesłany do
Zabrza do konsultacji.
Następnie
Belgowie
wydrukowali
w technologii 3D implant sztucznego
stawu biodra z polipropylenu, a potem
gotową indywidualną endoprotezę stawu biodrowego wykonaną całkowicie
z tytanu, również w technologii 3D. Podczas ostatecznej operacji implantacji,
dzięki dopasowaniu przestrzennemu,
nowa proteza idealnie wkomponowała
się w istniejące ubytki kości miednicy.
Lekarze podkreślają, że implant został
osadzony bez użycia cementu kost-
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Dr Marek Hawranek prezentuje przygotowany implant

Na zdjęciu na okładce pani Bożena Stachurska
oraz dr Bożena Śliwa-Rak, prezes Mariusz
Wójtowicz i dr Marek Hawranek

wokół nas
Podczas uroczystości w Teatrze Nowym poznaliśmy laureatów tytułu „Profilaktyk Roku”

Pomagają uchronić się przed nałogiem

Tegoroczni laureaci na scenie Teatru Nowego

wyzwanie – zwraca uwagę Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień.
Wśród tegorocznych laureatów znalazła
się Marzena Oterman, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. Od
20 lat współpracuje z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest koordynatorem programu
„Kicaj zdrowo”, angażującego dziesiątki
zabrzańskich nauczycieli i tysiące dzieci z klas 1–3. Poprzez zabawę i edukację
wśród najmłodszych realizuje działania
profilaktyczne. Organizuje szkolenia dla
nauczycieli.
– Na ten sukces pracowało wielu ludzi, którzy program „Kicaj zdrowo” realizują. Jest
on wdrażany w trzydziestu szkołach podstawowych naszego miasta i obejmuje co roku
około pięciu tysięcy uczniów i trzystu nauczycieli – podkreśla Marzena Oterman.
Adam Ziemianin, jako dyrektor ds. pracowniczych kopalni „Sośnica-Makoszowy”, współpracował z grupą inicjatywną
utworzenia Pracowniczego Punktu Kon-

foto: Igor Cieślicki

– Chcemy docenić to, co ludzie robią, żeby
pomagać innym i zapobiegać problemom
uzależnień. Chcemy wspierać osoby, które
promują zdrowy styl życia i alternatywne
dla alkoholu formy spędzania wolnego
czasu – tłumaczy Małgorzata Kowalcze,
dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień w Zabrzu. – Działka profilaktyki
uzależnień często jest niedoceniana i cieszę
się, że cztery lata temu pojawił się pomysł,
by nagradzać osoby i instytucje działające
w tym obszarze. Żeby znaleźć się wśród laureatów, trzeba wykazać się inicjatywą, kreatywnością, zaangażowaniem i otwartym
sercem na potrzeby innych osób – dodaje.
– Wyznajemy zasadę, że lepiej zapobiegać
niż leczyć. Szanujemy budżetowe pieniądze, dlatego wolimy inwestować w profilaktykę. To zawsze trafiona inwestycja.
Na pewno jest wtedy o wiele mniej problemów. Profilaktyk na pewno powinien
rzetelnie podchodzić do swoich obowiązków. Niekoniecznie musi być to pedagog
czy kapłan. To powinien być tak naprawdę
każdy z nas. Staramy się, żeby dobrym profilaktykiem był każdy rodzic. To jest nasze

foto: UM Zabrze

Marzena Oterman, Adam
Ziemianin oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 13
w Zabrzu to laureaci tytułu
„Profilaktyk Roku”. Pamiątkowe statuetki zostały wręczone podczas uroczystości
zorganizowanej 20 lutego
w Teatrze Nowym.

Jan Szulik i Małgorzata Kowalcze w studiu Telewizji Zabrze

sultacyjnego. Angażował się w pomoc
pracownikom kopalni uzależnionym od
alkoholu. Inicjował i organizował spotkania z dyrekcją kopalni, kadrą kierowniczą
oraz związkami zawodowymi w celu ustalenia zasad pomagania pracownikom
mającym problem z alkoholem.
– Od lat jestem związany z górnictwem i zajmuję się tam szeroko rozumianymi sprawami pracowniczymi. W wielu przypadkach są
one związane z uzależnieniem. Bardzo się
cieszę z tego wyróżnienia. To z pewnością
motywacja do dalszej pracy na tym polu –
mówi Adam Ziemianin.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 doceniono za podejmowanie i włączanie się
w szereg akcji profilaktycznych o charakterze zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Od ośmiu lat szkoła koordynuje program
„Aktywna Młodzież”. W 2016 r. na terenie
szkoły po raz piąty odbył się „Łańcuch czystych serc”. To kontynuacja ogólnopolskiej
akcji zapoczątkowanej przez Marka Kotańskiego, która promuje zdrowy styl życia bez
nałogów i używek. Od trzech lat w szkole
odbywa się Miejski Konkurs Profilaktyczny „Nie dajmy się zniewolić dopalaczom”.
– To dzięki pracy całego zespołu, nauczycieli
i uczniów, możemy być w tym roku docenieni jako szkoła. Od wielu lat działamy na
polu profilaktyki. Chcemy zachęcać młodzież i nauczycieli, by tak działać, aby było
to jak najbardziej owocne dla całej społeczności lokalnej i ogólnopolskiej. Te działania
przynoszą efekty. Widać to na terenie szkoły. Młodzież jest coraz bardziej świadoma,
że może korzystać z różnych pozalekcyjnych
zajęć i bawić się bez używek – podsumowuje Dariusz Ordysiński, dyrektor ZSO nr 13.
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Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii zaprosiła w lutym na doroczny bal charytatywny

foto: Bogusław Makar

Licytacje z sercem

Jan Sarna i Andrzej Bida z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Przedstawiciele świata nauki, medycyny, kultury, przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się na XI Charytatywnym Balu
na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Coroczna
gala odbyła się 18 lutego w hali Pogoń.
Uczestnicy balu, podobnie jak w latach
ubiegłych, i tym razem nie szczędzili
pieniędzy zbieranych na szczytny cel.
Tym samym organizatorom aukcji udało się zebrać ponad 44 tys. zł. To o ponad 10 tys. zł więcej niż przed rokiem.

Pod młotek poszły tym razem m.in. obrazy „Martwa natura” Kazimierza Kalinowskiego, „Pejzaż z sarną” Antoniego
Cygana czy barwna akwaforta „Belweder” Artura Gajewskiego. Nie brakowało także współczesnych, cennych gadże-

tów sportowych, takich jak chociażby
koszulka meczowa reprezentantów
Polski w piłce nożnej z autografami czy
unikatowe zdjęcie stadionu Górnika Zabrze autorstwa znanego zabrzańskiego
fotografa Bogusława Makara.
– Możemy się tutaj nie tylko bawić i mówić o tym, co dobre dla Zabrza. Pamiętamy też wciąż, że zaprasza nas tu zawsze
wyjątkowy człowiek. Myślę o wspaniałym
profesorze Zbigniewie Relidze – mówiła
podczas balu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Dochód z tegorocznego balu zostanie
przeznaczony na program budowy protezy serca nowej generacji dla dzieci,
której prototyp przeszedł już pozytywnie testy na zwierzętach i jest gotowy
do prób klinicznych.
– A to efekt działalności tylko jednej z naszych pracowni, czyli Pracowni Sztucznego Serca – zwraca uwagę Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi, który sam
wylicytował jeden z obrazów.
– Budżet fundacji składa się z różnych
elementów. To udział w grantach czy projektach naukowych, ale również takie aukcje. Pozwala nam to aplikować o nowe
środki i trzeba powiedzieć, że nasze prace
możliwe są właśnie między innymi dzięki takim wydarzeniom – mówi Andrzej
Bida z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
w Zabrzu. 
WG

W marcu urodziny obchodzi najpopularniejszy autor bajek

86. urodziny świętować będzie
11 marca Janosch, czyli pochodzący z Zabrza światowej sławy
autor literatury dziecięcej. Z tej
okazji miasto przygotowało szereg imprez poświęconych temu
wybitnemu twórcy.
Kilkudniowe obchody urodzin Janoscha zainauguruje 11 marca bezpłatna wycieczka autokarowa „Śladami
Janoscha”. Uczestników po mieście
oprowadzał będzie Dariusz „Gryzok”
Walerjański. Zbiórka o godzinie 10.45
przed kinem Roma. Zapisy przyjmo-
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wane będą do 10 marca w Centrum
Organizacji Pozarządowych, ul. Brodzińskiego 4, tel. 32 271 04 74, e-mail:
copzabrze@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń. 11 marca w siedzibie
COP-u odbędzie się również zebranie
założycielskie stowarzyszenia miłośników twórczości jubilata.
W obchody urodzin Janoscha włączą
się tym razem dwie sceny teatralne.
12 marca w Teatrze Nowym w Zabrzu
zaprezentowane zostanie przedstawienie „Idziemy po skarb”, a w Teatrze
Miejskim w Gliwicach „Ach, jak cudowna jest Panama”.
13 marca o godzinie 10 dzieci z zabrzańskich przedszkoli zaprezentują
w Teatrze Nowym inscenizacje bajek
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Sto lat dla Janoscha!
Janosch w swoim domu na Teneryfie

Janoscha. Podsumowane zostaną także
konkursy: rysunkowy i literacki. Także
w poniedziałek o godzinie 16 w Czytelni
Ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
otwarta zostanie pokonkursowa wystawa „Bohaterowie bajek Janoscha oczami dzieci”. Będzie ją można oglądać
do końca marca. 
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Medyczne znakomitości przyciągnęły zorganizowane w lutym III Zabrzańskie Dni Neurologii

Dr hab. Monika Adamczyk-Sowa

Prof. Krystyna Pierzchała

Prof. Radosław Kaźmierski

Eksperci specjalizujący się w różnych dziedzinach neurologii przyjechali do Zabrza, by dyskutować o najnowszych rozwiązaniach w zakresie diagnostyki i leczenia udaru mózgu,
SM, padaczki, chorób neurozwyrodnieniowych oraz nerwowo-mięśniowych. Konferencja naukowo-szkoleniowa „III Zabrzańskie Dni Neurologiczne” trwała od 3 do 4 lutego.
–  Bardzo się cieszymy, że w Zabrzu, mieście, które zawsze kojarzone jest z medycyną, sportem i turystyką industrialną,
możemy spotkać się ze wspaniałymi wykładowcami z całej Polski i zgłębiać tajniki neurologii – podkreśla dr hab. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry
i Kliniki Neurologii w Zabrzu. – Zapraszamy także przedstawicieli instytucji, które
wspierają pacjentów chorych na choroby
neurologiczne. W tym roku formuła konferencji została poszerzona. Obejmuje
najnowsze doniesienia z zakresu diagnostyki i terapii stwardnienia rozsianego,
udaru mózgu, chorób neurozwyrodnieniowych, padaczki oraz chorób nerwowo-mięśniowych. Neurologia to dziedzina, która niezwykle prężnie się rozwija
w zakresie diagnostyki i terapii – dodaje.
Prof. Krystyna Pierzchała, ikona zabrzańskiej neurologii, podkreśla, że
tak, jak w przypadku innych chorób,
również tu obowiązuje zasada lepiej
zapobiegać niż leczyć. – Dbanie o zdrowie to przede wszystkim uświadomienie sobie, jak ważna jest profilaktyka.
Profilaktyka chorób naczyniowych to

foto: Jerzy Przybysz
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O skutecznej diagnostyce i leczeniu

nie tylko profilaktyka chorób serca, ale
również profilaktyka chorób naczyń mózgowych, czyli udarów. A udar to jest
niestety okaleczenie. Nie zawsze udaje się wszystko naprawić, pozostaje po
nim niepełnosprawność i często wielomiesięczna walka o powrót do sprawności – mówi prof. Krystyna Pierzchała, zwracając uwagę, że w pewnym
wieku wszyscy z nas zaczynają mieć
kłopoty z wysokim ciśnieniem i zaburzeniami rytmu serca. A to z kolei
może prowadzić do udaru mózgu.
– Powinno nas zaniepokoić, kiedy po nocnym śnie występuje drętwienie ręki, twarzy, czasem silny ból głowy lub niesprawność ręki. To są rzeczy, które są często
kojarzone z jakimś uciskiem w czasie
snu, a nie zawsze tak musi być. Lepiej jest
zawsze pomyśleć o czymś groźniejszym,
co wymaga od nas natychmiastowego
działania niż o błahostce, którą można
załatwić jutro, pojutrze. Wszystkie objawy nagłe, czyli dotyczące pewnego rejonu ciała, należy zawsze skonsultować
z lekarzem – zaznacza prof. Krystyna
Pierzchała.

O nowoczesnych metodach leczenia
udaru mózgu mówił prof. Radosław
Kaźmierski z Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego. – W ostatnich dziesięciu latach zaobserwowano w tym zakresie duży postęp. Udało nam się bowiem
w Polsce, z dużym wysiłkiem, ale jednak
z sukcesem, uruchomić sieć oddziałów,
na których leczymy metodą trombolizy
dożylnej, która rozpuszcza skrzepliny.
Ta metoda zastosowana odpowiednio
wcześnie skutkuje dobrymi efektami,
a przede wszystkim pozwala uchronić od
ciężkiego inwalidztwa, które występuje
w udarze w postaci niedowładu czy zaburzeń mowy. W ostatnich latach pojawiają
się też nowe metody. Trombektomia pozwala leczyć pacjentów, u których tromboliza nie dała efektów. To mechaniczna
metoda, gdzie skrzeplinę usuwa się za
pomocą specjalnego stentu. Jesteśmy
przygotowani, by ta metoda, przynajmniej w wybranych ośrodkach, mogła
być wprowadzona – dodaje.
Podczas spotkania omawiano także,
w jaki sposób ultrasonografia pomaga
w diagnostyce udaru mózgu. Poruszono również temat udaru mózgu u pacjenta w młodym wieku. Konferencja
poświęcona była także aktualnym metodom leczenia choroby Parkinsona
i zespołów parkinsonowskich, najnowszym terapiom w SM oraz programom
lekowym w neurologii. Zabrzańskie
Dni Neurologii zorganizowane zostały
w hotelu Diament. 
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Francuskojęzyczni dramaturdzy gościli w Zabrzu, by napisać sztuki teatralne o naszym mieście

Uczestnicy projektu podpisują projekt okładki przyszłego wydawnictwa

Przez dziesięć dni dziesięciu dramaturgów z francuskojęzycznych krajów poznawało Zabrze, by napisać
dziesięć krótkich sztuk o mieście. Projekt „10 na 10” to inicjatywa Międzynarodowego Centrum Teatru Francuskojęzycznego. Jej celem jest rozwój nauczania języka francuskiego
poprzez wystawianie sztuk napisanych w tym języku.
– Wrażenia naszych gości z pobytu w Zabrzu są
niesamowite – przyznaje Jan Nowak, dyrektor
M i ę d z y n a ro d ow e g o
Centrum Teatru Francuskojęzycznego w Polsce. – Większość z nich nigdy wcześniej nie
była w Polsce. Do tej pory Polska kojarzyła
im się głównie z Warszawą, Krakowem czy
może Gdańskiem. Teraz mieli okazję odkrywać kraj od strony zabrzańskiej. Są zachwyceni – dodaje.
Do Zabrza przyjechali twórcy z Francji,
Belgii, Szwajcarii, Kanady i Kamerunu.
Podczas pobytu w mieście zwiedzili
m.in. kompleks Sztolnia Królowa Luiza,
Dom Muzyki i Tańca, kościół św. Józefa, Zandkę, Arenę Zabrze i Teatr Nowy.
Spotkali się z uczniami kilku szkół. Poznanie historii miasta i jego mieszkańców stało się inspiracją do napisania
dziesięciu krótkich sztuk o Zabrzu.
– Akcja jednej ze sztuk rozgrywa się na
cmentarzu żydowskim, dwóch w Kopalni
Guido, kilka opowiada o losach górników.

16

Autorzy byli niesamowicie zainspirowani
– podkreśla Jan Nowak.
Sufo Sufo z Kamerunu przyznaje, że napisał dwie sztuki. – Podczas pobytu z jednej strony poznałem Zabrze dzisiejsze.
Z drugiej miałem okazję, żeby poznać historię miasta – zwraca uwagę Sufo Sufo.

Goście odwiedzili m.in. Dom Muzyki i Tańca
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– Zabrze bardzo ewoluowało. Ma nie tylko własną historię, ale jest też elementem
wielkiej historii. Historii Polski, Europy,
historii rozwoju przemysłu. To wszystko,
a także rozmowy z ludźmi, pomogło mi
w napisaniu tych sztuk – dodaje.
Utwory powstały z myślą o młodych
ludziach uczących się języka francuskiego. – Młodzież zawsze miała problem
z brakiem odpowiednich
foto:
Igo
rC
ieś
dla niej tekstów. Cholic
ki
dzi o długość czy
tematykę. Młodzi
ludzie wystawiali sztuki klasyczne, które nie do
końca do nich
przemawiały. Tym razem
będzie inaczej –
mówi Jan Nowak
– Sztuki w ramach
tego projektu pisane
są dla młodzieży i o młodzieży. Są aktualne, zdania są krótkie, konkretne, dobitne – zaznacza Ewa
Kandziora, wicedyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu,
gdzie nauka języka francuskiego ma
długie tradycje.
– Nauka przez totalne zanurzenie się
w języku, przez oglądanie filmów czy
słuchanie muzyki, jest najbardziej efektywna. Dotyczy to również sztuk teatralnych. Jeśli twórcy trafią z tematem, może
to przyciągnąć wielu młodych ludzi. Ten
projekt na pewno może pomóc w nauce
języka francuskiego, który jest bardzo

foto: Igor Cieślicki
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Zabrze oczami dyplomatów i twórców

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i ambasador Pierre Lévy na widowni DMiT

– Dla nas to bardzo ważne, że możemy uczestniczyć jako kraj w tym projekcie – mówi Martin
Michelet z ambasady
Szwajcarii w Polsce. –
Jestem w Zabrzu po raz
pierwszy. To bardzo dynamicznie rozwijające się miasto – dodaje.
W seminarium podsumowującym projekt „10 na 10” wzięli udział aktorzy
z francuskiej Wyższej Szkoły Aktorskiej
Acteon z Avignonu. Ich zadaniem było
zaprezentowanie fragmentu każdej ze
sztuk, które zostały napisane w Zabrzu.

Z kolei młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowała fragment
sztuki, która została napisana rok wcześniej w Rynie. Na gości czekała także
niespodzianka. Uczniowie zabrzańskiego Liceum Plastycznego przygotowali
bowiem karykatury dramaturgów.
– Kochamy naszą kulturę, ale cenimy też
kulturę naszych przyjaciół – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Pamiętajmy, że ta różnorodność jest piękna i sprawia, że możemy być
dumni z naszych wspólnych, europejskich
dokonań – dodaje. 
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pięknym językiem – podkreśla Mateusz Nowak, jeden z uczniów szkoły.
Z przebywającymi w Zabrzu twórcami
spotkali się dyplomaci z Francji, Belgii,
Szwajcarii i Konga. Wizyta miała szczególny charakter dla ambasadora Francji. Pierre Lévy odwiedził Dom Muzyki
i Tańca, gdzie pół wieku temu prezydent Charles de Gaulle wypowiedział
pamiętne słowa „Niech żyje Zabrze,
najbardziej śląskie ze wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polskie ze
wszystkich polskich miast”.
– Generał Charles de Gaulle przyjechał
w 1967 roku do Zabrza, ponieważ jako
młody żołnierz stacjonował tu w latach
dwudziestych. Darzył Polskę wielką przyjaźnią i kiedy tu wrócił, chciał Polsce i Polakom dodać otuchy w kolejnej walce, jaka
ich czekała. Jestem szczęśliwy, że mogę
stać w tym samym miejscu – mówi, nie
kryjąc wzruszenia, ambasador Pierre
Lévy. Dyplomata zapowiedział już powrót do Zabrza we wrześniu, na obchody 50. rocznicy wizyty w naszym mieście
prezydenta Charlesa de Gaulle’a.
– Chcę pogratulować inicjatywy, dzięki której
w Zabrzu spotkali się
twórcy z Afryki, Ameryki
i Europy. Krajów frankofońskich jest 80. Można
powiedzieć, że Zabrze
stało się stolicą tych 80 państw, których
mieszkańcy posługują się językiem francuskim – mówi reprezentujący region
Walonia-Bruksela Franck Pezza.

foto: Igor Cieślicki
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Z wizytą na Arenie Zabrze
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Brygadier Kamil Kwosek został komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Brygadier Kamil Kwosek został
nowym komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Zastąpił na tym stanowisku
starszego brygadiera Jacka Kycię,
który przeszedł na emeryturę.
Kamil Kwosek karierę pożarniczą rozpoczął w 1998 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach. Później służył
w Siemianowicach Śląskich i Gliwicach.
W 2004 r. trafił do Zabrza, gdzie objął stanowisko kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej, a jednocześnie
był rzecznikiem prasowym jednostki.
W 2010 r. został mianowany zastępcą
komendanta miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Zabrzu, odpowiadając jednocześnie za wydział operacyjno-szkoleniowy, sekcję kwatermistrzow-

ską i ds. techniki. Zaledwie dzień po
swojej nominacji dowodził akcją ratunkową po wybuchu gazu w budynku przy
ul. Andersa w Rokitnicy.
– Nieczęsto się zdarza, że odchodzący
komendant wychowuje swojego następcę, a jednostka ma ten przywilej, że następcą zostaje osoba z wewnątrz. To tym
bardziej ważne, że pan Kamil Kwosek dał
się poznać jako osoba bardzo otwarta,
odpowiedzialna, chętna do współpracy –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– To do tej pory najważniejszy dzień w mojej karierze – przyznaje bryg. Kamil Kwosek. – Ciężko będzie tak dobrze pracować
jak poprzedni komendant. Na pewno
będę dbał o bezpieczeństwo pożarowe
w mieście. Muszę też zadbać o sprzęt
i bezpieczeństwo własnych ludzi. To moje
priorytety. Bardzo liczę na to, że z tym zespołem da się zrobić wiele dobrych rzeczy
– dodaje.

r e k l ama
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foto: UM Zabrze

Strażacy mają nowego szefa

Brygadier Kamil Kwosek

Zabrzańska jednostka jest trzecią w regionie pod względem liczby interwencji. W ubiegłym roku było ich prawie 2,2
tysiąca. Wszystko wskazuje, że w tym
roku ta liczba będzie jeszcze większa.

MM

wokół nas
Już od ponad stu lat 8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet

Najlepsze życzenia dla Pań!
Choć jego pierwowzoru można doszukiwać się już w starożytnym Rzymie, oficjalnie obchodzony jest 8 marca od 1910 roku. Dzień Kobiet obchodzony jest na najrozmaitsze sposoby.
O to, jak wygląda ich wymarzony, zapytaliśmy mieszkanki Zabrza.
Joanna Myśliwiec

Monika Łepkowska

Paulina Łepkowska

– Z okazji Dnia
Kobiet dostaję
zwykle żółte i czerwone tulipany, a te
kwiaty przypominają mi o tym,
że nadchodzi
wiosna. Panowie pamiętają o tym
święcie. Uważam jednak, że przede
wszystkim my same powinnyśmy
pamiętać o Dniu Kobiet i w tym
dniu zrobić dla siebie coś wyjątkowego. Jestem mamą i wiem, jak
trudno czasem wygospodarować
dla siebie chwilę. Dzień Kobiet niech
będzie okazją dla wszystkich pań,
by pomyśleć o sobie. Tego sobie
i innym paniom życzę!

– Często mówi
się, że kobiety
trzeba kochać
i doceniać przez
cały rok, a nie tylko
w dniu ich święta.
W codziennym
zabieganiu łatwo zapomnieć o drobiazgach, o zatrzymaniu się choć
na chwilę. Takie dni są po to, żeby
spojrzeć na kobiety innym okiem.
Dostrzec coś, co na co dzień umyka.
Miło, kiedy panowie obdarowują
nas w tym dniu kwiatami. Myślę,
że gdybyśmy codziennie dostawały
kwiaty, to nie byłoby to już takie
wyjątkowe. W domu obchodzimy to
święto bardzo rodzinnie.

– Oczywiście, że
obchodzę Dzień
Kobiet. To jedno
z najbardziej
popularnych świąt.
W szkole zwykle
z tej okazji nasi
koledzy zaskakują nas kwiatami
i drobnym upominkiem. To dzień,
w którym możemy się poczuć miło
i wyjątkowo. Wymarzony Dzień Kobiet? Fajnie byłoby otrzymać bukiet
czerwonych róż i zaproszenie do
restauracji.

Zebrała: MM
Zdjęcia: Jerzy Przybysz

Trwa kolejna edycja konkursu fotograficznego Kreatywne Zabrze

W industrialnych klimatach
– Jak co roku liczymy na pomysłowość
i kreatywność uczestników w ukazywaniu nieco innego, niezwykłego oblicza
Zabrza. Czekamy na ciekawe fotografie
ukazujące magiczne chwile zatrzymane w kadrze – mówi Małgorzata Kamińska, zastępca dyrektora ds. artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zabrzu. – Konkurs skierowany jest do
młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza i miast ościennych, którzy poprzez
fotografowanie miasta odkrywają zarówno jego ukryte oblicze, jak również

swój artystyczny potencjał – dodaje.
Uczestnicy konkursu oceniani będą
w dwóch kategoriach wiekowych:
do 18 lat i powyżej 18 lat. Na laureatów
czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe
oraz wystawa prac w Galerii MOK. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mok.art.pl.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu,
połączone z wernisażem wystawy
zgłoszonych prac, zaplanowano na 14
czerwca. 
GOR

foto: MOK

Hasło „Industrialnie” towarzyszy dziewiątej już edycji konkursu fotograficznego Kreatywne Zabrze. Miejski Ośrodek
Kultury czeka na prace do 15 maja.

Konkursowe prace będzie można zobaczyć w Galerii MOK
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wokół nas
Kolejne mieszkanie dla podopiecznych Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży

Pod opieką wychowawców

Do dyspozycji siedmiorga podopiecznych Centrum jest prawie 138 metrów
kwadratowych na dwóch poziomach.
Mieszkanie posiada pięć sypialni, salon,
kuchnię, dwie łazienki oraz dwa pomieszczenia gospodarcze i garderobę.
Łączny koszt remontu wyniósł ponad
190 tys. zł. Prace objęły m.in. ocieplenie
ściany szczytowej, remont klatki schodowej, a także wyposażenie mieszkania
w meble oraz sprzęt RTV i AGD.
– Wiele osób pracowało nad tym, żeby to
mieszkanie wyglądało tak, jak w tej chwili
wygląda – podkreśla Anna Głomb, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych
Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci
i Młodzieży w Zabrzu. – Teraz pracujemy dalej, ponieważ klimat mieszkania to
nie są tylko piękne wnętrza, ale atmosfera, którą tworzą wszyscy wychowankowie
i wychowawcy. Staramy się, żeby nasza
placówka była maksymalnie zbliżona do
domu. Tutaj dzieci się budzą, idą rano do

szkoły, po szkole jedzą obiad, który przygotowują wychowawcy. Razem spędzają
czas, rozmawiają, bawią się czy oglądają
telewizję. Są dyżury dotyczące sprzątania
– dodaje.
Lokatorzy nowego mieszkania mają
od 7 do 17 lat. – Pomagam młodszym
w nauce, ubieram ich do szkoły,
przygotowuję śniadania.
Trochę jak starsza siostra – uśmiecha się
17-letnia Krysia.
Mieszkanie
w Rokitnicy jest

foto: UM Zabrze

Nowe mieszkanie zaadaptowane na potrzeby Centrum
Wsparcia Kryzysowego Dzieci
i Młodzieży przekazane zostało do użytku w Rokitnicy.
Obecnie w Zabrzu funkcjonuje sześć mieszkań tego typu
i dwa domy.

już kolejnym, jakie w ostatnich latach
udało się przekazać na potrzeby Centrum. To efekt przebudowy systemu
pieczy zastępczej w mieście. – Wcześniej
mieliśmy trzy duże ośrodki, które zajmowały się opieką nad dziećmi. W tej chwili
przepisy mówią, że należy tworzyć niewielkie ośrodki i to sukcesywnie robimy. Do tej
chwili wybudowaliśmy dwa domy jednorodzinne i przekazaliśmy kilka mieszkań.
Będziemy poszukiwać kolejnych lokali,
ponieważ w dalszym ciągu jest dużo dzieci,
f ot o:
które z różnych przyczyn nie mogą
UM
Zab
rze
być umieszczone w rodzinach
zastępczych czy też adopcyjnych – mówi wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski. 
GOR

W lutym mieszkanie zostało przekazane nowym lokatorom

Nowy projekt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

Dzielą się doświadczeniami z młodymi ludźmi
„Ludzie sukcesu” to nowy projekt zainaugurowany w lutym
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu. Cykl spotkań z ludźmi, którym powiodło się w różnych dziedzinach, adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
– Projekt, realizowany we współpracy
z doradcami zawodowymi zabrzańskich
szkół, ma być okazją do poszerzania świadomości uczniów w zakresie możliwości
i wyzwań związanych z podejmowaniem
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i realizacją własnej kariery – tłumaczy Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.
Pierwsze spotkanie poświęcone było
branży przemysłowo-budowlanej.
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Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy Gabriela Pudlo-Chojnacka i Marcin Jadczyk,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabrzu Alina Nowak, Maciej Osuch z gliwickiej delegatury Kuratorium Oświaty
oraz Elżbieta Korecka z Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości
oraz Pracodawców w Zabrzu. Goście podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi m.in. początków ścieżki zawodowej, przebiegu kariery oraz tego, czym
jest dla nich sukces.
GOR

wokół nas
Twarze zabrzańskiego rzemiosła

Czesław Kierat w swojej piekarni...

Zawsze chciał mieć swoją firmę produkującą pieczywo. Cierpliwie czekał, aż nadejdzie odpowiedni moment. Taki przyszedł z początkiem lat 90. Początki były dość skromne. Dziś
Czesław Kierat jest właścicielem ponad 1000-metrowego
przedsiębiorstwa piekarniczo-cukierniczego „Roker”, a jego
chleby, bułki i ciasta cieszą się dużym uznaniem klientów.
Z zawodu piekarz-cukiernik, choć ma
także papiery... spawacza. W tym zawodzie pracował przez jakiś czas, ale
zawsze ciągnęło go do piekarnictwa.
W tym czuł się najlepiej, w tym chciał
pracować. Zresztą o założeniu własnej
firmy w tej branży myślał już od czasów szkolnych. Zrealizować marzenie
pozwoliły mu dopiero przemiany ustrojowe. W 1990 r. wydzierżawił dwa małe
zakłady w Suchej Górze i Stolarzowicach, rozpoczynając swoją przygodę
z biznesem.
Wkrótce, gdy nadarzyła się okazja,
kupił niespełna 35-metrową piekarnię przy ul. Nowodworskiej w Zabrzu.
Dziś traktuje ją jako zalążek obecnej
firmy. – Z początku byłem sam, potem
pracowaliśmy w trójkę. Piekliśmy jeden
rodzaj chleba, drożdżówki, bułki. Dopiero
w 1993 roku stare piece węglowe zastąpiły elektryczne i po kolejnych trzech latach
potrzebna była rozbudowa przedsiębiorstwa. Dziś jest ono na pewno inne, choć
tamten pierwszy zakład jest wciąż jego
sercem. Rozrosło się tylko wszystko wokół
– opowiada Czesław Kierat.

Firma „Roker” zatrudnia dziś 120 osób
i produkuje w ciągu miesiąca od 80 do
100 ton wyrobów piekarniczo-cukierniczych. Pochodzące z Mikulczyc chleby,
bułki, drożdżówki, torty, ciasta i desery
trafiają do piętnastu sklepów firmowych na terenie Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic. Ostatnim przebojem zakładu stała się „babka na metry”.
– Schodzi nam nad wyraz dobrze. Widać,
że klienci ją sobie upodobali, a to bardzo
nas cieszy – śmieje się Czesław Kierat.
Od niedawna pieczywo z „Rokera” trafia
też do jednego ze sklepów przy ul. Franciszkańskiej w Zabrzu. To dość szczególne miejsce w dziejach firmy, bowiem
przy tej ulicy, sto metrów dalej, mieści
się szkoła nauczająca zawodu m.in. piekarza i cukiernika, z której wywodzi się
w głównej mierze kadra mikulczyckiego
przedsiębiorstwa.
Od początku działalności Czesław Kierat należy do Cechu Rzemieślników
Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz
Pracodawców. Wpierw działał w tej organizacji w Tarnowskich Górach, a od
1993 r. w Zabrzu. Pełnił już funkcję II

Podstarszego Cechu, od 2013 roku jest
I Podstarszym.
– Przynależność tych wszystkich mniejszych firm do cechu to przede wszystkim
dla ich właścicieli bardzo dobra możliwość kształcenia uczniów. Przez pierwsze
trzy lata poznają oni tajniki danego zawodu, uczestniczą często w różnych konkursach branżowych poszerzających ich
wiedzę i w końcu zdają ten oczekiwany
egzamin na czeladnika. Jestem przewodniczącym komisji egzaminacyjnej piekarzy i cukierników przy katowickiej izbie,
więc wiem dobrze, jak wygląda zdobywanie tego pułapu zawodowego wtajemniczenia. Sam szkolę obecnie jedenastu
uczniów, ale mam w firmie też i osoby,
które pracują tu od początku – mówi
z zadumą Czesław Kierat.
Mimo wielu obowiązków Czesław Kierat znajduje czas na aktywny odpoczynek. Jego trzy pasje to rower, motocykl i akordeon. – Patrząc w kalendarz,
powinienem pomyśleć o emeryturze. Na
dwudziestolecie firmy dostałem od dzieci i pracowników wspaniałego choppera,
którego z czasem zamieniłem na goldwinga. To piękny motocykl, ale na rowerze też

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Od... spawacza do piekarza

...i z synami

jeżdżę. W 2009 roku objechałem nim całą
Polskę, po drodze odwiedzając kolegów
piekarzy. Akordeon natomiast i muzyka
to już sprawa raczej domowa – uśmiecha
się Czesław Kierat.
Zdradza, że dalszej rozbudowy nie
planuje, skupiając się na jakości oferowanych wyrobów. W tym duchu wychowuje synów, z których jeden będzie
kontynuował jego drogę. 

WG
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lekcja historii
Przypominamy jedną z najważniejszych potyczek w historii Górnika Zabrze

REALne spotkanie z mistrzami
Po zimowej przerwie zawodnicy zabrzańskiego Górnika wracają na
ligowe boiska. Poprzednią rundę zabrzanie zakończyli na 8. miejscu
w tabeli. Do wiosennych rozgrywek przystąpią z 9-punktową stratą
do lidera I ligi. Kibice 14-krotnego mistrza Polski cały czas marzą
o tym, aby podopieczni trenera Marcina Brosza swoją grą nawiązali do czasów, gdy Górnik rywalizował jak równy z równym z takimi
klubami, jak Manchester City, AS Roma czy Real Madryt.
muszę chyba nikogo przekonywać, przed
jak trudnym zadaniem stoimy. W drugiej
rundzie europejskich pucharów naprawdę jest już niewiele zespołów słabych,

foto: Muzeum Miejskie

w Zabrzu

Z tym ostatnim zespołem Górnik Zabrze zmierzył się 29 lat temu. Popularni
„Królewscy” do tej pory są jedną z najpopularniejszych drużyn piłkarskich na
świecie. Zespoły te zmierzyły się
w ramach II rundy Pucharu Europy Mistrzów Klubowych, czyli
obecnej Ligi Mistrzów.
Lokalna prasa tak zapowiadała ten pojedynek: „W piątek,
siódmego października, kibice
Górnika poznali rywala swych
ulubieńców w drugiej rundzie
PEMK. Los nie był tym razem
zbyt łaskawy, bowiem na drodze zabrzan stanął sześciokrotny triumfator tej imprezy,
Real Madryt”. (Głos Zabrza
i Rudy Śl. 1988, nr 41)
Pierwszy mecz Górnika Zabrze
z Realem Madryt rozegrany
został w środę, 26 października 1988 r., o godzinie 17.30 na
Stadionie Śląskim w Chorzowie. Mistrza Polski dopingowało wtedy z trybun ponad
50 tys. kibiców. Marian Polus,
ówczesny prezes Górnika
Zabrze, tak oto wypowiadał
się o rywalu zabrzan: „Przeciwnik od wielu lat cieszy się
w piłkarskim światku wysoką renomą i jest synonimem
futbolu ze znakiem najwyższej jakości. Tym niemniej mistrzowie
Polski nie stoją na straconej pozycji, bowiem niespodzianki są nieodłącznym
elementem piłki nożnej. Oczywiście faworytami będą wielokrotni mistrzowie
Hiszpanii, ale znani z ambicji i bojowości piłkarze Górnika z pewnością uczynią wszystko, by uzyskać jak najlepszy
wynik z tak renomowanym rywalem”.
Podobnego zdania był Marcin Bochynek, trener zabrzańskiej drużyny: „Nie
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choć przyznaję szczerze, że miałem nadzieję, iż los będzie dla nas nieco łaskawszy i przydzieli nam mniej markowego
przeciwnika aniżeli Real Madryt. Ponieważ wyników losowania nie możemy już
zmienić, więc pozostaje nam tylko przygotować się do meczów z tak renomowanym rywalem jak najsolidniej”.
Zabrzanie do meczu z Realem przystąpili w składzie: Józef Wandzik – Jacek
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Grembocki, Józef Dankowski, Marek
Piotrowicz, Piotr Jegor – Robert Warzycha, Joachim Klemenz, Ryszard Komornicki, Piotr Rzepka, Jan Urban – Krzysztof Baran. Real zagrał w następującej
jedenastce: Paco Buyo – Jesus Solana,
Miguel Tendillo, Julio Llorente Gento,
Gutíerrez Esteban – Bernd Schuster,
Manuel Sanchís, Martín Vázquez, Rafael Gordillo – Hugo Sánchez, Emilio
Butragueño.
Mimo iż Górnik nie był faworytem, to
na tle tak utytułowanego rywala zaprezentował się bardzo dobrze. Mistrzowie
Polski przeciwstawili się Realowi i zagrali
jedno z najlepszych spotkań w europejskich pucharach w tamtych
latach. Zabrzanie za wszelką
cenę chcieli sprawić niespodziankę. W pierwszej części
meczu mieli swoje szanse
na zdobycie bramki, ale ich
nie wykorzystali. Real także
stworzył sobie kilka klarownych sytuacji, ale ostatecznie o wyniku tego spotkania
zadecydował rzut karny podyktowany dla gości w 64. minucie. Pewnym wykonawcą
„jedenastki” okazał się Hugo
Sánchez. Górnik Zabrze przegrał w Chorzowie na Stadionie
Śląskim z Realem Madryt 0:1.
Co ciekawe, po tym spotkaniu
wiele mówiło się na temat tego
rzutu karnego, zdaniem trenera zabrzan Marcina Bochynka
niesłusznie podyktowanego:
„Byliśmy lepsi pod względem
stworzonych tzw. stuprocentowych sytuacji. Żal, że zawodnicy
nie potrafili ich wykorzystać, że
zabrakło im snajperskich umiejętności... Szkoda niewykorzystanej szansy na odniesienie korzystniejszego rezultatu, w czym
przeszkodził m.in. zbyt pochopnie podyktowany przez sędziego, p. Brummeiera, rzut karny”. (Głos Zabrza i Rudy Śl.,
1988, nr 44)
Nie był to koniec rywalizacji. O tym, kto
awansuje do kolejnej rundy, miał zadecydować rewanż w Madrycie. Trener
Marcin Bochynek dokonał jednej zmiany w składzie. Robert Grzanka zastąpił
Joachima Klemenza, natomiast u rywali

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

Nowe sąsiedztwo
ewangelickiej świątyni
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w centrum naszego miasta...

Archiwalna fotografia przedstawia Kościół Pokoju i sąsiednią kamienicę

Kościół przez lata się nie zmienił, ale otoczenie wygląda już inaczej
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia została wykonana w 1927 r. przy ówczesnej Schechestrasse, obecnie ul. Lutra. Przedstawia Kościół Pokoju. Z prawej
strony widoczne są kamienice przy Schechestr. 6–8. Kamienica nr 6
uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej i została odbudowana
w zmienionej formie. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

również dokonano jednej roszady. Za
Julio Llorente Gento w pierwszej jedenastce pojawiał się Míchel. Podopieczni
Bochynka po 54 minutach meczu prowadzili w Madrycie 2:1. Bramki dla zabrzan zdobyli Piotr Jegor w 42. minucie
oraz Krzysztof Baran w 54. minucie. Na
kwadrans przed końcem meczu Górnik miał awans w ręku. Niestety, nie
do końca. Real, prowadzony wówczas
przez holenderskiego trenera Leo Beenhakera, nie podłamał się tym wynikiem. „Królewscy” zdołali zdobyć jeszcze dwie bramki i ostatecznie pokonali
zabrzan 3:2. Na listę strzelców wpisali
się Hugo Sánchez, w 27. i 84. minucie,
oraz Emilio Butragueño w 77. minucie.
Sędzią tego spotkania był Anglik Joseph
Worrall. W dwumeczu lepsi okazali się
podopieczni Leo Beenhakera i to oni
awansowali do III rundy Pucharów Mistrzów Klubowych.
Hiszpańska prasa bardzo chwaliła zabrzan za postawę. Przed tą rywalizacją
nikt im nie dawał szans, jednak na boisku
pokazali charakter i pozytywnie zaskoczyli nie tylko swoich fanów, ale również tych
z Madrytu. Real ostatecznie doszedł do
półfinału tej imprezy, a tam lepsi okazali
się od nich mistrzowie Włoch – AC Milan,
którzy, jak się później okazało, zwyciężyli
w tych rozgrywkach. Rok 1988 jest pamiętny dla zabrzan nie tylko ze względu
na mecz z Realem Madryt. W tym roku
Górnik Zabrze zdobył swoje ostatnie mistrzostwo Polski. Na swoim koncie obecnie ma 14 takich tytułów.
Muzeum Miejskie w Zabrzu w swoich
zbiorach posiada program meczowy
z pierwszego spotkania tych drużyn. Zawiera on wiele ciekawostek związanych
z najbliższym rywalem, wypowiedzi prezesów, trenerów czy samych piłkarzy.
W programie znajdują się informacje
z życia zespołu, tabele ligowe, składy
meczowe, a także wiele zdjęć z treningów oraz meczów, które nie były dotąd
publikowane. Można w nim przeczytać
o historii klubu z Madrytu, zapoznać się
z sylwetkami najlepszych graczy tego zespołu, m.in.: Alfredo Di Stefano, Ferenco
Puskasa czy Hugo Sáncheza. Program,
oprócz składów meczowych, zawiera
również garść statystyk z rywalizacji
międzynarodowej. Największą wartość
sentymentalną dla kibica mają oczywiście programy tworzone z okazji spotkań międzynarodowych, tym bardziej,
gdy rywalem jest drużyna światowego
formatu. Takim to rywalem dla Górnika
w 1988 r. był zespół Realu Madryt.
Arkadiusz Stefańczyk

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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NMC Górnik Zabrze odniósł ostatnio dwa cenne zwycięstwa na wyjazdach

Niezła passa szczypiornistów

foto: Jerzy Przybysz

Po pierwszej połowie spotkania gospodarze, ze znakomitym Krzysztofem
Lipką w składzie, prowadzili 16:13, ale
po przerwie zawodnicy z Zabrza rozwiali wszelkie wątpliwości, wygrywając
ostatecznie 32:27. Bardzo dobrze bronił
bramkarz Górnika Sebastian Kicki, który został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.
– Bardzo potrzebowaliśmy tych punktów.
Chcemy zająć w naszej grupie trzecie
miejsce, więc obawialiśmy się tego meczu.
Wiedzieliśmy, że będzie walka. Pierwsza
połowa była tragiczna, zagraliśmy bardzo słabo w obronie. Okazało się, że manewr pokrycia Kyrylenki był dobry, a Stal

Spotkanie z MMTS Kwidzyn
fot
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ronem Kielce i Orlenem Wisłą Płock,
wciąż ma także Gwardia Opole.
Nie mniejsze emocje czekały sympatyków Górnika w kolejnym meczu ich
drużyny, tym razem wyjazdowym z Meblami Wójcik Elbląg. Gracze z północy
Polski byli nad wyraz blisko, by postawić się na parkiecie wyżej notowanemu
Górnikowi, na szczęście zabrzanie opanowali końcówkę meczu i przechylili
nieznacznie szalę zwycięstwa na swoją
korzyść, wygrywając 27:26.
Prawdziwym sprawdzianem obecnych
możliwości NMC Górnika Zabrze był
wyjazdowy mecz z SPR Stalą Mielec.
Gospodarze mieli za sobą dość udane
starcie z aktualnymi mistrzami Polski,
a Górnik zwycięstwo w Elblągu. Ten
mecz był szczególny dla trenera Górnika Ryszarda Skutnika, który w przeszłości z sukcesami prowadził... Stal Mielec,
zdobywając z nią brąz w Superlidze.
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Pierwszy lutowy mecz naszym zawodnikom przyszło rozegrać z jedną z najsilniejszych ekip w kraju, występującą
od kilku sezonów w Lidze Mistrzów, Orlenem Wisłą Płock. Mimo ambitnej postawy i dopingu kibiców w hali przy ul.
Wolności zabrzanie nieznacznie ulegli
rywalowi 26:29, choć niemal przez całe
spotkanie gonili wynik i byli blisko sprawienia sporej sensacji. Bardzo dobrze
w tym meczu zaprezentował się bramkarz Mateusz Kornecki, który potwierdził, że powołanie go do reprezentacji
kraju nie było przypadkowe. O ile wynik tej konfrontacji nie był dla kibiców
zaskoczeniem, o tyle rezultat następnego meczu, z MMTS Kwidzyn, mocno
zaniepokoił fanów Górnika. Zabrzanie
przegrali (także we własnej hali) 28:29
i nieco skomplikowali sobie sytuację
w tabeli grupy pomarańczowej, gdzie
chrapkę na trzecią lokatę, za Vive Tau-

o:

Ze zmiennym szczęściem rozgrywali w minionym miesiącu swoje mecze w PGNiG Superlidze piłkarze ręczni
NMC Górnika Zabrze. Podopieczni trenera Ryszarda
Skutnika zanotowali dwie przegrane i tyle samo zwycięstw. Te drugie były jednak o tyle znaczące, że zabrzanie znaleźli się na trzecim miejscu tabeli pomarańczowej, co jest ich celem w obecnej rundzie spotkań.
Bramkarz Mateusz Kornecki

straciła tempo gry i mieli problemy z rozegraniem. Nasza obrona prezentowała
się zdecydowanie lepiej i nasz bramkarz
kilkoma interwencjami przechylił szalę
zwycięstwa na naszą korzyść. Gratuluję
Stali bardzo ambitnej postawy – mówił
na pomeczowej konferencji Ryszard
Skutnik.
Po tym spotkaniu Górnik wskoczył na
upragnione trzecie miejsce w tabeli
grupy pomarańczowej, wyprzedzając
Gwardię Opole o dwa punkty. To jednak
czy zadomowi się tam na dłużej, pokaże mecz zabrzan rozgrywany u siebie
4 marca z Gwardią Opole. Potem zabrzanie zagrają z Vive Tauronem Kielce
(7 marca) i KPR Legionowo (15 marca).

WG

sport
Po zimowej przerwie rusza wiosenna runda rozgrywek I ligi

foto: Górnik Zabrze

Silniejszy zespół na wiosnę

Od lewej: Sandi Arčon, Meik Karwot, Dani Suárez, Denis Jančo

Górnik Zabrze w zimowym okienku transferowym był jednym z najaktywniejszych i najskuteczniejszych klubów
wśród wszystkich pierwszoligowców. Efekt to cztery kontrakty z zagranicznymi piłkarzami – Słowakiem, Hiszpanem,
Niemcem i Słoweńcem.
Jako pierwszy podpis pod umową złożył 19-letni Denis Jančo ze słowackiego
Trenčína, przy czym jest to, jak na razie,
jedynie półroczne wypożyczenie. Jeśli
spełni oczekiwania sztabu szkoleniowego,
Górnik będzie miał prawo do jego pierwokupu. Nowy pomocnik Trójkolorowych na
początku aktualnego sezonu rywalizował
o Ligę Mistrzów. Słowacy wyeliminowali
Olimpię Ljubljana. W kolejnej rundzie czekała na nich Legia Warszawa. AS Trenčín
przygodę z piłkarską Europą zakończył na
meczach z mistrzem Polski.
– Jednak awans Legii wcale nie był specjalnie przekonujący. Wygrana ledwie jedną
bramką na wyjeździe i remis u siebie – przypomina Norbert Bradel, trener mentalny
Górnika, akcentując, że wyróżniającym się
zawodnikiem w tych spotkaniach był właśnie 19-letni Jančo.
Młodziutki pomocnik otrzymując propozycję gry w Zabrzu, podjął decyzję
błyskawicznie. Jak zaznacza, stało się to
w dużej mierze dzięki rekomendacji starszych kolegów. – W Górniku wciąż jest Erik
Grendel, kibice dobrze zapamiętali Róberta
Ježa i Romana Gergela. Myślę, że zrobiłem
krok w dobrym kierunku. Poza tym, dobrze
się tu czuję – podkreśla słowacki piłkarz.
Drugim z pozyskanych zimą pomocników
jest 26-letni Słoweniec Sandi Arčon, były
zawodnik ND Gorica. W barwach tego klubu rozegrał w sumie 157 spotkań, strzelił
w nich 19 goli i zaliczył 14 asyst. Jego rynkowa wartość jest w tej chwili wycenia-

na na 350 tysięcy euro. Co ważne, może
on grać zarówno w środku pomocy, jak
i w linii ofensywnej – jako lewy napastnik.
Kontrakt Arčona z Górnikiem obowiązuje
przez 2,5 roku.
Po kilku tygodniach testów postanowiono dać szansę Meikowi Karwotowi.
24-letni Niemiec piłkarskie szlify zdobywał
w uznanych ekipach, m.in. Hannowerze
96 (II), Borussii Moenchengladbach, Alemanii Aachen, 1. FC Koeln. Jesienią grał
w niemieckiej IV lidze.
– Do gry w rundzie wiosennej przygotowywałem się jeszcze w Niemczech, więc nie
straciłem ani minuty pod kątem pracy nad
formą – przekonuje zawodnik.
Specyfikę Górnego Śląska zna doskonale,
bo stąd pochodzi jego rodzina. – Latem
odwiedzam babcię w Niedobczycach, a tam
jest wielu sympatyków Górnika Zabrze. Napisy „Torcida” obecne są na wielu murach
– uśmiecha się obrońca ekipy Trójkolorowych. Kontrakt Karwota obowiązuje
do czerwca. To, czy zostanie przedłużony
o kolejne miesiące bądź lata, będzie już
zależało od samego piłkarza.
Po Igorze Angulo mamy w składzie kolejnego zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego.
To 26-letni stoper Dani Suárez, były gracz
rezerw Realu Madryt, a ostatnio SD Ponferradina, ekipy zaplecza Primera Division. Testy w jego przypadku trwały dwa
tygodnie.
– Dani był po ciężkiej kontuzji. Wyleczył ją,
ale chcieliśmy mieć pewność, że jest w pełnej

dyspozycji sportowej – tłumaczy Bartłomiej
Perek z biura prasowego Górnika Zabrze.
Suárez podpisał półtoraroczny kontrakt.
Jak przyznaje, jadąc do Polski, nie wiedział,
czego się spodziewać. Jednak to, co zobaczył na miejscu, rozwiało jego wątpliwości.
– Szatnia fantastycznie mnie przyjęła, ludzie
są tutaj naprawdę bardzo mili i gościnni.
A kibice to prawdziwy ogień! Grać przy takim
wsparciu, to czysta przyjemność – zapewnia
nowy nabytek Górnika.
Nowi piłkarze byli na zgrupowaniu w Słowenii. Trener Marcin Brosz sprawdzał
także ich umiejętności w ostatnim przed
inauguracją ligi sparingu z Trzyńcem, zakończonym remisem 1:1. – Dani Suáreza
cechuje duża pewność w grze. Po kontuzji
nie ma już śladu, nie tylko pod względem
sportowym, ale także mentalnym. Musimy
jednak popracować nad „komunikacją”
w całej formacji obronnej. Denis Jančo jest
z kolei zawodnikiem, którego potrzebowaliśmy. Świetnie panuje nad piłką, kreuje grę,
potrafi przewidzieć sytuację na boisku. Sandi Arčon dobrze rozgrywa piłkę, do tego jest
bardzo aktywny – ocenia trener Brosz.
Tym sposobem w Zabrzu pojawiła się
spora ekipa obcokrajowców. Mamy
dwóch Hiszpanów (Igor Angulo i Dani
Suárez), dwóch Słowaków (Denis Jančo,
Erik Grendel), Czecha (David Ledecky),
Słoweńca (Sandi Arčon), Ukraińca (Oleksandr Szeweluchin) i Niemca (Meik Karwot). Byłoby ich więcej, ale pochodzący
z Bośni i Hercegowiny Armin Ćerimagić
zdecydował, że nie będzie czekał do
czerwca na wygaśnięcie swojego kontraktu i zamienił Zabrze na Katowice, zasilając miejscowy GKS. 
GOR

Czy wiesz, że...
Pierwszym zagranicznym piłkarzem
w barwach Górnika był Białorusin Władymyr Łomako. Dołączył on do drużyny Trójkolorowych w przerwie zimowej sezonu 1995/96. Grał na pozycji
obrońcy, a kibice zapamiętali go jedynie z powodu… samobójczej bramki,
którą strzelił w debiucie w derbowym
pojedynku przeciwko GKS-owi Katowice. Górnik przegrał wtedy u siebie aż
0:4. Największą gwiazdą spośród obcokrajowców występujących w Zabrzu
okazał się Chorwat Ivica Križanac, który w 2007 r., już po odejściu z Górnika,
w barwach Zenitu Sankt Petersburg
wywalczył puchar UEFA. Rosjanie pokonali w finale Bayern Monachium.
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Młodzi piłkarze rywalizowali w lutym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

-Biała. Ta drużyna uplasowała się na
najniższym stopniu podium. – Od lat
marzyłem o takim wyróżnieniu. Trenowałem ciężko i w końcu udało mi się to
osiągnąć. Myślę, że zadecydowały o tym
strzelone w turnieju przeze mnie bramki. Bardzo pomogła mi drużyna, za co
chciałem podziękować. Za rok znów tutaj
przyjedziemy, jeszcze silniejsi i będziemy
walczyć o tytuł – zapowiada Artur Różycki. Królem strzelców został Tomas
Vantruba (Lokomotiva Trnava), z kolei
tytuł najlepszego bramkarza
wywalczył Wojciech Piefot
o:
Jer
zy
Pr
trzak (Gwarek Zabrze).
zy
b
Również osiem ekip
zmierzyło się tydzień
później w XXI Międzynarodowym
Halowym Turnieju
Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar
Przewodniczącego
Rady Miasta Zabrze.
Do finału dotarły Reprezentacja ŚZPN i MS
KS Ostrawa. Po stojącym
na wysokim poziomie meczu puchar za zwycięstwo w imprezie wznieść mogli reprezentanci
Śląska, którzy pokonali czeskich rywali
1:0. Jedyną bramkę zdobył Mateusz
Lipp, który został wybrany najlepszym
zawodnikiem turnieju.
– To piękne uczucie strzelić w finale zwycięskiego gola. Bardzo się z tego cieszę,
ale wkład ma w to cała drużyna i trener.
Zespół z Ostrawy był bardzo mocny, ale
udało nam się przełamać i wygraliśmy ten
mecz – podsumowuje Mateusz Lipp.WG

Rywalizacja młodych piłkarzy stała na bardzo wysokim poziomie

Młodzi gracze Gwarka Zabrze po raz drugi
z rzędu triumfowali w Międzynarodowym
Halowym Turnieju Piłki Nożnej Juniorów
o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. Reprezentacja Śląskiego Związku Piłki Nożnej
sięgnęła z kolei po puchar przewodniczącego
Rady Miasta. Oba turnieje rozegrane zostały
w lutym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
O puchar prezydenta Zabrza rywalizowało osiem zespołów z Czech, Słowacji oraz Polski. Po trwających dwa dni
rozgrywkach (11–12 lutego) zwycięzcą
jubileuszowego 25. turnieju został, po
raz drugi z rzędu, Gwarek Zabrze, który w finale pokonał 1:0 ekipę Górnika.
– Przyjechaliśmy tu z nastawieniem, żeby

wygrać i udało się obronić tytuł – uśmiecha się Filip Poklek z Gwarka.
– Było bardzo ciężko. To jeden z najtrudniejszych turniejów w moim życiu – przyznaje Wojtek Hajda ze zwycięskiej drużyny. – Warto było walczyć – dodaje.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Artur Różycki z Rekordu Bielsko-

Zwycięska ekipa Gwarka Zabrze

26

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2017

foto: Jerzy Przybysz

z
ys

foto: Jerzy Przybysz

Bramki na miarę pucharów

sport
Jan Kowalski, znakomity piłkarz i trener, świętował w lutym 80. urodziny

Dobry duch zabrzańskiego sportu

foto: UM Zabrze

Jan Żurek, były trener Górnika Zabrze
i wychowanek solenizanta, podkreśla,
że to właśnie dzięki Janowi Kowalskiemu dużo osiągnął w sportowym życiu.
– Był nie tylko moim trenerem, ale też
moim mentorem. Dzięki niemu stałem się
trenerem ligowym. I gdy kiedyś zadzwonił
i powiedział, bym wrócił do Górnika, bo
klub potrzebuje pomocy, to wiele się nie
zastanawiałem. Mimo że miałem umowę
z innym klubem, już byłem na Roosevelta. Z okazji jubileuszu życzę mu przede
wszystkim zdrowia, żeby dalej tak świetnie wyglądał, był uśmiechnięty i wciąż
chodził na mecze – podkreśla Jan Żurek.

WG

Jan Kowalski przyjmuje życzenia od obecnych piłkarzy Górnika Zabrze

Siedmiokrotnie sięgał z Górnikiem Zabrze po mistrzostwo
Polski. Związany od ponad 30 lat z Gwarkiem Zabrze wychował szereg znakomitych zawodników. W lutym 80. urodziny
obchodził Jan Kowalski. Z tej okazji w siedzibie klubu zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie.
roku życia. Mamy więc podwójny jubileusz. Osiemdziesiąte urodziny oraz siedemdziesiąt lat pracy i służby na rzecz sportu.
To piękny wynik. Cieszymy się obecnością
pana Jana i życzymy mu wszystkiego, co
najpiękniejsze – uśmiecha się prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Życzymy przede wszystkim zdrowia, bo
to najważniejsze. I tego, żeby jak najwięcej młodych piłkarzy trafiało z Gwarka do
Górnika – mówi Adam Danch, wychowanek Gwarka, a obecnie kapitan Górnika
Zabrze.
– To wspaniały człowiek i życzę mu, żeby
był z nami jak najdłużej – podkreśla Marcin Urynowicz, zawodnik Górnika.

Jan Kowalski aż pięć razy obejmował stanowisko pierwszego
trenera Górnika, co jest rekordem
w klubie. Pierwszy raz trenerem
Trójkolorowych został w wieku
35 lat i od razu zdobył z zespołem
dublet (mistrzostwo i Puchar Polski). Ostatni raz trenerem Górnika
został w listopadzie 1997 r.
Piłkarz miał 10 lat, gdy zaczął grać
w zabrzańskiej Pogoni. Potem na
rok trafił do Stali Zabrze. Poza Zabrzem występował jedynie w ROW
Rybnik w latach 1967–1969.
Jan Kowalski już na początku kariery
zyskał pseudonim „Katlik”. Jak sam
tłumaczy, piłkarz o takim nazwisku
grał po wojnie w Pogoni i ktoś dostrzegł podobieństwo między nimi.
Zaczęto tak na niego wołać i pseudonim przyjął się na lata.

foto: UM Zabrze

Jan Gerard Kowalski urodził się w Zabrzu 15 lutego 1937 r. Zanim trafił do
Górnika, był zawodnikiem Pogoni Zabrze. W Górniku występował przez wiele sezonów (147 występów) na pozycji
pomocnika, zdobywając pięć bramek.
Seryjnie sięgał po tytuły mistrza Polski.
W kadrze zadebiutował 4 maja 1960 r.
w meczu ze Szkocją. Łącznie w biało-czerwonych barwach rozegrał dziesięć
oficjalnych spotkań. Po zakończeniu
kariery piłkarskiej rozpoczął pracę trenerską. Prowadził pierwszą drużynę
Górnika. Jako szkoleniowiec wywalczył
w 1972 r. roku tytuł mistrza kraju oraz
Puchar Polski. Od ponad 30 lat związany jest z Gwarkiem Zabrze.
– Moim największym sukcesem jest to,
że grałem przez tyle lat w Górniku Zabrze – mówi Jan Kowalski. – W Gwarku
też jestem od samego początku. Razem
z kolegami wychowaliśmy wielu zawodników ligowych i reprezentantów. To też
jest sukces. Moja rola jako trenera już się
skończyła, ale mam dobrych następców,
którzy kontynuują tę pracę i też odnoszą
sukcesy – dodaje.
Pana Jana z okazji urodzin odwiedzili
m.in. jego koledzy z boiska, obecni piłkarze i trenerzy Górnika oraz przedstawiciele samorządu. – To człowiek, który
ze sportem związany jest od dziesiątego

Czy wiesz, że...

Rocznicowy upominek dla solenizanta
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ROZRYWKA
Poziomo: – gra z mydłem, 5 – ciasto z rożna, 8 – przeplata się z osnową, 9 – drobna
kasza z najszlachetniejszych ziaren pszenicy, 10 – spija go motyl, 11 – wędrowni kuglarze, komedianci, 12 – imitacja towaru,
14 – telewizyjna była „w ciemno”, 16 – wieko lub niepowodzenie, 19 – drobna cebula,
21 – ratuje oskarżonego, 22 – wieloczynnościowa maszyna rolnicza, 23 – polski
portal internetowy, 24 – ma go dromader,
26 – gliniany flet, 28 – zespół umownych
znaków, 29 – część żołądka krowy, 30 –
miękka, lśniąca tkanina, 33 – biblijny siłacz
Izraela, którego siła tkwiła we włosach, 35
– Szozda lub Majka, 37 – ssak z krótką trąbą, 38 – fermenty, 39 – wiraż, 40 – wigilijny
deser z pszenicą, 41 – kłopoty, zmartwienia, 42 – pływał na „Opty”.

1

Pionowo: 1 – ortograficzny sprawdzian,
2 – bywa przyczyną pożaru, 3 – dyrygent
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 4 –
stos, 5 – skąpiec, 6 – „kołderka” jedwabnika, 7 – spoglądanie ukradkiem, 13 – epoka
Mickiewicza, Słowackiego, 15 – podnajem,
arenda, 17 – z kociej rodziny, 18 – cenniejsza od złota, 20 – Zelnik lub Olbrychski, 21 –
umowa o pracę dla aktora, 25 – pracownik
pomocniczy, 27 – do włosów lub butów, 30
– kupisz je w desie, 31 – rydel, szpadel, 32
– krasnal, 34 – przewoźnikiem na tej rzece
był Charon, 36 – nocny lub wyborczy.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Nie ma dymu bez ognia”, nagrody otrzymują: Anna Knopik i Anna Mrozek
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Marek Przyklenk – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 marca.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Cecylia Pradela i Bartłomiej
Mączka – poczęstunek w McDonald’s, Kazimierz Śliwa – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Liliana Mikula – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Cyklamen, autorem cytowanego wiersza jest Jonasz Kofta, a myśl
ks. Jana Twardowskiego brzmi: „Nadzieja uczy czekać pomaleńku”.
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 24 marca. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do
24 marca pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 3/2017
(adres)

przedstawia budynek nowej siedziby MOPR.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Janusz Rogalski, którą prosimy o kontakt z redakcją do 24 marca.

ROZRYWKA

Biografia

3

Z mych marzeŃ nie spełnionych, z mej dumy dzieCięcej,

Centrum handlowe M1

Z łez wyLanych ukradkiem, o których nikt nie wie,

ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

Ze wszystkiego, com kocHał – zostaNie nie więcej
Niż imię, scyzorykiem wyryte na drzewie.
Więc czegom nie powiEdział – niech będzie ukryte,
Mych listów i pAmiątek niech płonie stos cały!
I tylkO jeszcze wytnę me serce przebite
I przy moim imieniu – twoje inicJały.

Z 9 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 24 marca.
4
1
2
3
4
5
6
7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kończy obiad,
cicha – brzegi rwie,
odbijana w badmintonie,
nie pasuje do kożucha,
Arena Zabrze,
chroniony wiosenny kwiat,
ciastko z Torunia,
m.in. może być równoramienny,
równoboczny.

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 24 marca.

5

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Marilyn
Monroe, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 24 marca.
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Kultura
Przed nami atrakcje z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Jubileusz gazety

Sześć dekad z Głosem

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Archiwalne wydania tygodnika, pamiątki związane z jego
działalnością i wiele niepublikowanych dokumentów zgromadzono na wystawie przygotowanej przez Muzeum
Miejskie z okazji 60-lecia „Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej”. Jej
wernisaż odbył się 16 lutego.

Zabytkowy budynek Teatru Nowego

Scena w amerykańskich klimatach
Akcja „Dotknij teatru” już po
raz siódmy towarzyszyć będzie obchodom Międzynarodowego Dnia Teatru. Na
gości zabrzańskiego Teatru
Nowego czekać będą tym razem atrakcje przygotowane
w amerykańskim stylu.
Zabrzańska odsłona Międzynarodowego Dnia Teatru czeka nas 26 marca. – Tego dnia teatry pozwalają zajrzeć
za kulisy, otwierają drzwi pracowni, dają
możliwość spotkania z twórcami teatralnymi poza przestrzenią sceny, goszczą
widzów do późnych godzin nocnych –
mówi Paweł Janicki z Teatru Nowego
w Zabrzu, który tym razem umożliwi widzom... dotknięcie Ameryki. – Pokażemy
sceny z kultowych amerykańskich filmów,

wystąpi kabaret z Dzikiego Zachodu, będzie wystawa fotografii amerykańskich
pejzaży, popcorn, hot dogi, muzyka country, gospel i kowbojski saloon. Długo można by wymieniać atrakcje, jakie przygotowaliśmy dla widzów naszego teatru w tym
dniu. Trzeba to zobaczyć, doświadczyć
i przeżyć – dodaje.
W program obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru wpisze się także
premiera spektaklu „Ku Klux Klan”.
– Spektakl powstał na podstawie książki
Małgorzaty Surmiak-Domańskiej, reporterki od lat związanej z „Gazetą Wyborczą”, która miała okazję, będąc gościem
zjazdu Partii Rycerzy KKK z Arkansas, przyjrzeć się Klanowi z bliska. Sztuka w dowcipny sposób obnaża absurdy i paradoksy
„białego” sposobu myślenia, jednocześnie
starając się zrozumieć, jakiego rodzaju
lęki i problemy leżą u jego źródeł – tłumaczy Paweł Janicki. Szczegóły na stronie:
www.teatrzabrze.pl. 

GOR

– Mamy przedmioty, które ilustrują niemal cały okres istnienia gazety. Jest nawet oryginalne biurko z lampą, maszyną do pisania
i nieodzowną dawniej popielniczką. Wszystko na wzór pomieszczenia redakcyjnego z dawnych
lat – mówi Arkadiusz Stefańczyk
z Muzeum Miejskiego, kurator
wystawy.
Do tej pory ukazało się ponad trzy tysiące wydań gazety.
– W tym czasie pokonaliśmy lata
świetlne, jeśli chodzi o sposób
zdobywania i przetwarzania informacji oraz druku. Ta wystawa
z pewnością wywoła u wielu osób
uśmiech – mówi Jakub Lazar, redaktor naczelny „Głosu Zabrza
i Rudy Śląskiej”. Gratulujemy
jubileuszu i życzymy kolejnych
dekad! 
WG

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT.
Zdjęcie na okładce: Natalia Kmiecik / Szpital Miejski. Druk: Drukarnia „Art–Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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