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Świętowaliśmy 92. urodziny naszego miasta!
Aż siedem tysięcy osób wzięło udział w Skarbnikowych Godach,
które zainaugurowały obchody 92. urodzin naszego miasta.
Tegorocznej paradzie towarzyszyło hasło „Zabrze w sercu Europy”.
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na dobry początek
Film o prof. Zbigniewie Relidze obsypany nagrodami podczas 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni

Złote Lwy jednogłośnie dla „Bogów”
Ponad sześć minut trwała owacja na
stojąco po prezentacji filmu „Bogowie” podczas 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Opowiedziana w wyjątkowy sposób historia początków
kariery profesora Zbigniewa Religi
zachwyciła zarówno widzów, jak
i jurorów. Efekt to przyznane filmowi Złote Lwy oraz nagrody za najlepfoto: Krzysztof Mystkowski KPF

szą pierwszoplanową rolę męską,
scenariusz, scenografię i charakteryzację. „Bogowie” trafią do kin
w całej Polsce 10 października.

foto: Krzysztof Mystkowski KPF

Przyznane „Bogom” Złote Lwy prezentuje reżyser filmu Łukasz Palkowski

Nagrodzony za główną rolę Tomasz Kot

wystawionym Zbigniewowi Relidze. Film
przedstawia go jako człowieka z krwi i kości, lekarza, który zmienił polską medycynę,
ale miał też swoje słabości. Pokazanie Zbi-

foto: Jarosław Sosiński / Watchout Productions / Next Film

– „Bogowie” to film o dokonaniach, które
udały się w bardzo trudnych czasach. To była
ciągła walka. Żyliśmy jak w transie, ale nie
żałuję ani jednego dnia spędzonego z profesorem Religą. To był prawdziwy entuzjasta, który zmienił polską medycynę. Żałuję
tylko, że nie dbał bardziej o własne zdrowie
– mówi prof. Andrzej Bochenek, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa
Religi, którego w filmie zagrał Szymon Piotr
Warszawski. W rolę prof. Mariana Zembali
wcielił się Piotr Głowacki. Na ekranie zobaczymy także Jana Englerta, Zbigniewa Zamachowskiego, Mariana Opanię, Kingę Preis
i Sonię Bohosiewicz. Żonę głównego bohatera zagrała Magdalena Czerwińska, a jego
samego – Tomasz Kot, dla którego była to
kolejna rewelacyjna kreacja w karierze.
Aktor do perfekcji opanował sposób poruszania się i charakterystyczną przygarbioną
sylwetkę profesora. Specjalnie do tej roli zapuścił włosy. „Bogowie” nie są pomnikiem

Zdjęcia do filmu „Bogowie” kręcone były w Warszawie, na Mazurach oraz w Zabrzu

gniewa Religi takim, jakim był naprawdę, to
w dużej mierze efekt znakomitej gry Tomasza Kota. Docenili to jurorzy festiwalu, przyznając mu statuetkę za najlepszą pierwszoplanową rolę męską.
„Bogowie” zostali nagrodzeni za scenariusz
Krzysztofa Raka, scenografię i charakteryzację. Film otrzymał także Złotego Klakiera. To nagroda przyznawana najdłużej
oklaskiwanemu filmowi prezentowanemu
w konkursie głównym. W przypadku „Bogów” owacja trwała ponad sześć minut.
– Teraz już wszystko jest możliwe. Nie ma
rzeczy trudnych, są tylko czasochłonne –
mówił po ogłoszeniu werdyktu reżyser Łukasz Palkowski.
„Bogowie” to prawdziwa historia prof. Zbigniewa Religi – wizjonera, buntownika i lekarza, który przeprowadził pierwszy udany
przeszczep serca w Polsce. Osadzona w siermiężnych latach 80. opowieść pokazuje, jak
wielkim wysiłkiem, determinacją i poświęceniem okupione było pokonywanie kolejnych przeszkód na drodze do stworzenia
w Zabrzu pionierskiego w kraju ośrodka
kardiochirurgicznego.
– Chciałem, by powstał film w stylu amerykańskim, czyli zrozumiały dla wszystkich
na świecie. Tomasz Kot był pierwszym aktorem, z którym rozmawiałem o roli profesora Religi. Po nim już z nikim nie rozmawiałem – przyznaje Łukasz Palkowski, którego
„Rezerwat” przed siedmioma laty zdobył
w Gdyni nagrodę za najlepszy debiut. Złote
Lwy dla „Bogów” jury przyznało w tym roku
jednogłośnie. 
GOR
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oraz goście z partnerskich miast Zabrza. W par-

Skarbnikowym Godom towarzyszyło w tym
roku hasło „Zabrze w sercu Europy”. Nic
więc dziwnego, że paradę zdominowały
właśnie motywy związane z sercem. A pomysłowości w tej dziedzinie nie brakowało.
Maluchy z Przedszkola nr 43 kroczyły dumnie w błękitnych kitlach, z plastikowymi stetoskopami na szyjach i wyciętymi z papieru
sercami na piersi.
– Mamy nadzieję, że to kolejne pokolenie
zabrzańskich kardiochirurgów – uśmiecha
się Małgorzata Mostowy z Przedszkola nr 43.
– Dzieciaki bardzo chętnie przebierały się
w te stroje. Były bardzo podekscytowane –
dodaje wychowawczyni.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego
przynieśli na Skarbnikowe Gody wykonany
ze styropianu ogromny model ludzkiego
serca. – Serce zaprojektowała nasza uczennica Ola Kaczmarek. Pomysł nawiązuje do
tego, że absolwentami naszej szkoły są zna-
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ni kardiochirurdzy i dr
Zbigniew Nawrat z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
– tłumaczy Krystyna Jurgielewicz-Mataczyńska, nauczycielka z II LO.
Barwną paradę, która w sobotę, 27 września, wyruszyła z placu Wolności, prowadziły mażoretki i górnicza orkiestra dęta
pod kierunkiem Henryka Mandrysza. Z kabrioletu machała do mieszkańców Królowa Róż z niemieckiego Sangerhausen.
Byli goście ze słowackiej Trnavy, włoskiego Roveretto, szwedzkiego Lund, francuskiego Seclin i niemieckiego Essen. Ulicą
Wolności jechały zabytkowe samochody
i pojazdy militarne. Nie zabrakło motocyklistów i zabytkowych tramwajów. Paradę
z zaciekawieniem obserwowali mieszkańcy, którzy od prezydent miasta Małgorzaty Mańki-Szulik odbierali słoneczniki.
– Ogromnie się cieszę, że możemy się

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki
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spotkać na kolejnych urodzinach
Zabrza. Mamy wiele powodów do radości i do dumy. Nasze miasto z każdym
dniem staje się coraz bardziej przyjazne dla
mieszkańców, inwestorów i turystów. To
efekt zaangażowania wielu osób, instytucji oraz organizacji podejmujących przedsięwzięcia wyzwalające potencjał tkwiący
we wspaniałych ludziach, którzy mieszkają, uczą się lub pracują w Zabrzu. Mieszkańcom i naszym gościom życzę, byśmy
mogli nadal być dumni z naszego miasta.
Byśmy z ogromnym sercem realizowali to,
czego się podejmujemy – mówiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W programie pikniku rodzinnego w parku
przy ul. Dubiela znalazły się m.in. występy
laureatów Festiwalu Tańca Przedszkolaków
„Igraszki” i Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej im. Norberta Kroczka. Poznaliśmy
laureatów konkursów na najbardziej oryginalny strój i najpiękniejsze serce parady.

foto: Igor Cieślicki

Aniela Skrzypiec z Adamem i Olą

–
Chcieliśmy jak
najbardziej
wpasować
foto: MOK
się w temat.
Uroczystą mszę odprawił bp Jan Kopiec
Wbrew pozorom mój strój
jest bardzo wygodny. Cieszę się, że
udało nam się wygrać –
mówiła Dominika Popczyk z Zespołu Szkół
Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu,
która na Skarbnikowych Godach pojawiła
się w efektownej papierowej sukni z trenem wykonanym z flag europejskich krajów.
W parku pole do popisu mieli najmłodsi,
dla których przygotowano atrakcje na powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Były dmuchane zamki, unoszące się
na wodzie wielkie kule i tor z elektrycznymi
samochodami. Był taneczny flash mob i stoiska przygotowane przez zabrzańskie firmy,
stowarzyszenia i organizacje. O świetną zabawę zadbał Paweł Stasiak z zespołem Papa
D i gwiazda wieczoru – grupa Łąki Łan. –
Wrażenia są super. Bardzo podobało nam się
Dominika Popczyk w sukni z flag

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Uczniowie II LO wykonali model serca ze styropianu

na paradzie – uśmiechała się Anna Lisowska
(na zdj. poniżej), która przyszła świętować
z wnuczkiem, 4,5-letnim Szymonem. – Bałem się tylko motorów, jak jechały
na końcu, bo były bardzo głośne – przyznał chłopczyk.
– Super, że tak dużo ludzi
bierze udział w urodzinach miasta. W naszej
szkole postanowiliśmy
się przebrać za przedstawicieli różnych narodowości. Ja jestem dziś
Brytyjczykiem – mówił
Adam Skrzypiec, któremu
towarzyszyła mama Aniela
i 7-letnia siostra Ola. – Było
wiele ładnych strojów. Mnie
najbardziej podobały się
stroje ludowe – wyliczała
Ola.Plenerową
imprezę
w parku przy ul. Dubiela
zakończył urodzinowy pokaz sztucznych ogni.  MM

Na czele barwnej parady maszerowały mażoretki
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Urodzinowy koncert galowy przyciągnął do Domu Muzyki i Tańca komplet publiczności

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Gala w musicalowych klimatach

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury

Największe przeboje musicalowe w wykonaniu

AAAAAA		

artystów Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru Roma
zabrzmiały podczas koncertu galowego z okazji
urodzin miasta. Na scenie Domu Muzyki i Tańca
zydenta Miasta w dziedzinie kultury. Wyróżnienia przyznane zostały także w dziedzinie gospodarki i przedsiębiorczości.

foto: Igor Cieślicki

rozarium. – Zabrze jeszcze niedawno było
miastem węgla i stali. Dziś znacznie częściej
mówi się o zabrzańskiej medycynie, kulturze
czy turystyce. To dzieło, które wypracowaliśmy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Europy. Dziś szczególnie chcę podziękować także
wszystkim mieszkańcom. Razem możemy
osiągnąć więcej – podkreślała prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Zorganizowany 28 września urodzinowy koncert galo-

Na scenie DMiT wystąpili artyści Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru Roma
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wy był okazją do wręczenia
Nagród Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury. W tym
roku otrzymali je pochodząca
z Zabrza była ambasador RP w Japonii
Jadwiga Rodowicz-Czechowska, związana
z chórem Resonans con tutti Arlena RóżyckaGałązka oraz uhonorowany tytułem Honorowego Kustosza Pamięci Narodowej walczący
podczas II wojny światowej lotnik Czesław
Blicharski. W jego imieniu nagrodę odebrał
przyjaciel Bogusław Grzegorzak. Nagrodzony został także działający nieprzerwanie od
40 lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 11 kabaret szkolny „I... czyli ciąg dalszy
nastąpił”. Wśród laureatów tegorocznych
wyróżnień prezydenta miasta w dziedzinie
gospodarki i przedsiębiorczości znalazła się
m.in. spółka Hotele Diament, która w tym
roku uruchomiła w Zabrzu pierwszy hotel
4-gwiazdkowy. Statuetkę odebrał jej prezes
Rafał Bakalarski. Za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie techniki medycznej nagrodzony został Instytut Techniki
i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Statuetkę
odebrał dyrektor placówki – dr inż. Adam Gacek. Na uroczystość nie mógł niestety przybyć prof. Bogusław Maciejewski, dyrektor
Centrum Onkologii w Gliwicach, które również znalazło się wśród laureatów. O znakomitą oprawę urodzinowej gali zadbali artyści
Teatru Roma: Damian Aleksander, Ewa Prus,
Edyta Krzemień i Łukasz Talik. Na scenie towarzyszyła im Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego. 
GOR

Adam Gacek i Rafał Bakalarski

pamiątkowe statuetki odebrali laureaci Nagród Pre-

– Od ponad 20 lat obserwuję, jak zmienia się
Zabrze i muszę powiedzieć, że w ogóle się
nie starzejecie. Wręcz przeciwnie. Stajecie się
coraz nowocześniejszym miastem. Dla mnie
jesteście prawdziwą stolicą Europy – mówił
na scenie DMiT Ralf Poschmann, nadburmistrz Sangerhausen, partnerskiego miasta
Zabrza, który na urodzinową galę przyjechał
z tegoroczną Królową Róż. Niemieckie miasto słynie bowiem z największego na świecie

Ralf Poschmann w DMiT
foto: Igor Cieślicki

wokół nas
Nowe oblicze Klinicznego Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

Leczenie w komfortowych warunkach

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

rektor Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
Ordynator kardiologii, prof. Ewa NowalanyKozielska, zwraca uwagę, że modernizacja oddziału oznacza lepsze warunki do diagnostyki
i leczenia. – Bardzo się z tego cieszę i dziękuję w imieniu zespołu, pacjentów i studentów.
To wszystko nie byłoby możliwe bez pomocy
władz miasta i województwa, za co jestem ogromnie wdzięczna – mówi
prof. Ewa Nowalany-Kozielska.
– Wracam do tych murów po
latach z wielkim sentymentem

Wstęgę przecina dyrektor szpitala Tadeusz Urban

W takich warunkach szybciej i przyjemniej wraca się
do zdrowia. We wrześniu nowe oblicze zaprezentował
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Na modernizację pomieszczeń i zakup nowego sprzętu placówka przeznaczyła ponad pięć milionów złotych.
– Nie przypuszczałam, że będę dochodzić do
zdrowia w takich warunkach. Wszędzie jest
czyściutko, opieka jest rewelacyjna. Jeśli już
człowiek musi znaleźć się w szpitalu, to na pewno w takim – uśmiecha się Władysława Szulc
z Knurowa (na zdj. obok), jedna z pacjentek.
Zakończenie trwającego trzy miesiące drugiego etapu remontu oznacza, że nowe
oblicze zyskała już cała kardiologia, wraz

z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Zainwestowano także w nowy
sprzęt. Dzięki temu w Pracowni Hemodynamiki uruchomione zostało nowe stanowisko. – Chciałbym podziękować całej załodze
naszego szpitala. Remont oddziału i zakup
sprzętu to koszt 5,5 miliona złotych, a inwestycja została sfinansowana z własnych środków szpitala – podkreśla Tadeusz Urban, dy-

foto: Igor Cieślicki

gruntownie wyremontowany Kliniczny Oddział Kardiologii

Nowy sprzęt w Pracowni Hemodynamiki

– uśmiecha się prof. Michał Tendera, znakomity kardiolog, który rozpoczynał karierę
na początku lat 70. w zabrzańskim Szpitalu
Specjalistycznym. – Zawsze panowała tu
wspaniała atmosfera. Gratuluję rozwoju. To
ogromna przyjemność widzieć, jak ten szpital kwitnie – dodaje prof. Tendera. 
GOR

Budowlańcy docenili działalność szefa Śląskiego Centrum Chorób Serca

Przyjaciel serc i... budownictwa
„Przyjaciel Śląskiego Budownictwa” to tytuł, jaki otrzymał profesor Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wyróżnienie zostało przyznane za modernizację i rozbudowę placówki oraz za

foto: UM Zabrze

poświęcenie i wkład w rozwój polskiej kardiochirurgii i transplantologii.

Prof. Marian Zembala z otrzymaną nagrodą

– To, że budujemy, nie jest tylko moją zasługą. Jestem jednym z trybików tego ambitnego zespołu – mówił po odebraniu nagrody prof. Marian Zembala. – Nasz nieduży
początkowo szpital wzbogaca się o kolejne obiekty, które bardzo nas cieszą. Dużo
i mocno inwestowaliśmy w zmiany – dodaje szef Śląskiego Centrum Chorób Serca.
– W Zabrzu wiemy, że profesor jest wśród
nas, aby ratować życie, nowocześnie leczyć
i dawać nadzieję. Śląskie Centrum Chorób
Serca, którego profesor jest dyrektorem,

a zarazem budowniczym, to dynamicznie rozwijający się ośrodek kardiologiczny
i kardiochirurgiczny o światowej renomie,
który od lat rozsławia dobre imię polskiej
nauki i naszego miasta – zwraca uwagę
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Profesor Marian Zembala odebrał nagrodę podczas VI Śląskiego Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości, które było
częścią IV Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

SOR
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W październiku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przyjmie pierwsze pacjentki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Macierzyństwo pod znakiem n

Pawilon powstał w ciągu zaledwie trzynastu miesięcy

Prace wykończeniowe
foto: Igor Cieślicki

Należące do najnowocześniejszych w kraju
ośrodków ginekologiczno-położniczych Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu
już niebawem przyjmie pierwsze pacjentki.
Otwarcie placówki zaplanowano na 28 października. Honorowy patronat nad uroczystością
objęła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska.
2013 r. Miesiąc później ruszyły
prace budowlane. Już w listopadzie na dachu budynku zawisła wiecha. W sierpniu
2014 roku prace budowlane i wykończeniowe zostały zakończone. Obecnie trwają
odbiory techniczne oraz ostatnie prace instalacyjne. Kończą się też roboty budowlane na zewnątrz budynku.

foto: Igor Cieślicki

Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to w ostatnich latach największa w naszym regionie inwestycja w służbę zdrowia finansowana ze środków publicznych.
Z kasy Zabrza przeznaczono na nią ponad
41 milionów złotych. Nowy pawilon powstał w imponującym tempie. Umowa
z wykonawcą została podpisana w maju

Gości z miast partnerskich oprowadza po nowym budynku prezes Mariusz Wójtowicz
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Centrum
Zdrowia
Kobiety i Dziecka powstało w Biskupicach
przy ul. Zamkowej. To
placówka z kompleksową ofertą medyczną
dla przyszłych matek
i noworodków. Pacjentki
będą mogły skorzystać tu ze
zlokalizowanych pod jednym dachem poradni: diabetologicznej, diagnostyki prenatalnej, laktacyjnej i neonatologii. Nowością będzie poradnia kardiologiczna
dla kobiet w ciąży, którą współtworzyć będzie
Śląskie Centrum Chorób Serca. W części szpitalnej Centrum znajdzie się 78 łóżek. Do nowego gmachu przeniosą się oddziały, które
funkcjonowały w drugim szpitalnym budynku
przy ul. Traugutta: ginekologiczno-położniczy
(zostanie rozdzielony na dwa niezależne oddziały) oraz neonatologiczny. Powstanie też
nowy oddział patologii ciąży. Centrum dysponować będzie własnym blokiem operacyjnym. Swoją siedzibę w Centrum znajdzie też
Szkoła Rodzenia „Już jestem”.
– Pacjentki rodzące w Centrum będą mogły
skorzystać ze wszystkich dostępnych metod
znieczulenia lub przeciwnie – rodzić wyłącznie siłami natury. Centrum będzie działało
w systemie „rooming-in", w którym matka ma przy sobie dziecko przez cały czas,
również zaraz po urodzeniu. Ojcowie będą
mogli nie tylko uczestniczyć w porodzie,
ale i spędzić z rodziną kilka dni w szpitalu
– mówi Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala
Miejskiego w Zabrzu.

wokół nas

nowoczesności i komfortu
Centrum w liczbach:
41 mln zł

to koszt budowy ośrodka

1,8 tys.

metrów kwadratowych
to powierzchnia zabudowy
zdjęcia: Igor Cieślicki

4,9 tys.

metrów kwadratowych
to powierzchnia użytkowa

23,3 tys.

metrów sześciennych
to kubatura obiektu

78 łóżek

znajdzie się na czterech
szpitalnych oddziałach

foto: Jerzy Przybysz

z najnowocześniejszych
w kraju ośrodków leczenia endometriozy –
zwraca uwagę prezes
Wójtowicz.
W Szpitalu Miejskim
w Zabrzu przychodziło
do tej pory na świat około tysiąca dzieci rocznie.
Dzięki powstaniu Centrum ta
liczba w ciągu kilku najbliższych
lat ma się podwoić. A to jest istotne również z ekonomicznego punktu
widzenia. Porody to bowiem usługi medyczne dość dobrze wyceniane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.

foto: Jerzy Przybysz

W Centrum działać będzie Śląskie Centrum
Laparoskopowego Leczenia Endometriozy.
– Specjalna interaktywna sala do zabiegów
laparoskopowych pozwoli na przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów, również
przy zdalnym udziale specjalistów z innych
ośrodków. Nasza placówka będzie jednym

Blok operacyjny CZKiD

Ordynator neonatologii Stanisław Pająk

Ordynator ginekologii Lesław Straszak

Z wnioskiem
do pierwszej damy
RP w sprawie
objęcia patronatu nad otwarciem
Centrum wystąpiły wspólnie władze Zabrza
i zarząd Szpitala Miejskiego. – Cieszymy się
bardzo, że pani Anna Komorowska zgodziła
się objąć honorowy patronat nad otwarciem Centrum. Małżonka prezydenta RP aktywnie angażuje się w działania wspierające
polskie rodziny, jest autorytetem w kwestiach macierzyństwa i opieki nad dziećmi.
Bardzo liczymy, że uświetni uroczystość
swą obecnością – mówi Mariusz Wójtowicz.
– Pacjentki Centrum będą miały znakomitą
opiekę i komfortowe warunki. Dzięki tej inwestycji Zabrze stanie się kluczowym w regionie ośrodkiem leczenia chorób kobiecych
i położnictwa – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR
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Komisja Budżetu i Inwestycji
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.10 godz. 16.00 – informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.; wizytacja ogrzewalni dla bezdomnych.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
7.10 godz. 16.00 – przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
budownictwo mieszkaniowe, remonty
mieszkań, wykorzystanie pustostanów,
zawieranie umów z mieszkańcami;
sprawy bieżące organizacyjne i wolne
wnioski.
9.10 godz. 16.00 – sprawy bieżące, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
8.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.10 godz. 16.00 – aktualne informacje
o dostępności instytucji kultury i sportu
w Zabrzu dla osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży.
Komisja Oświaty i Wychowania
8.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.10 godz. 16.00 – aktualne informacje
o dostępności instytucji kultury i sportu
w Zabrzu dla osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
7.10 godz. 16.00 – przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
budownictwo mieszkaniowe, remonty
mieszkań, wykorzystanie pustostanów,
umowy z mieszkańcami.
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
2.10 godz. 16.00 – sprawy mieszkańców
– ocena realizacji wniosków Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego od początku bieżącej kadencji; podsumowanie
prac komisji za lata 2010–2014.
8.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
9.10 godz. 8.00 – kontrola targowisk
w Zabrzu; komisja wyjazdowa.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
8.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
15.10 godz. 16.00 – aktualne informacje
o dostępności instytucji kultury i sportu
w Zabrzu dla osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
9.10 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.10 godz. 16.00 – informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.; wizytacja ogrzewalni dla bezdomnych.
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Za nami wrześniowa sesja Rady Miasta

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

z życia nas
wokół
samorządu

Jedno ze szkoleń dla rad dzielnic odbyło się w hali „Pogoń” przy ul. Wolności

Trzy miliony w rękach mieszkańców
Kwestie związane z budżetem obywatelskim były jednym z tematów
poruszanych podczas wrześniowej
sesji Rady Miasta. Radni przyjęli
także apel do rządu RP w sprawie
sytuacji w branży górnictwa węgla kamiennego.
„Zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej o to, żeby w swoich działaniach dotyczących branży górniczej wziął pod uwagę
szeroki kontekst społeczny i gospodarczy.
Poprawa rentowności śląskich kopalń wymaga przeprowadzenia często trudnego
i kosztownego procesu inwestycyjnego.
Lecz jego wdrożenie przyniesie długofalowe
korzyści. Na realizację takiego programu na
pewno zasługuje m.in. Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica-Makoszowy” – czytamy
w apelu Rady.
Radni rozmawiali także na tematy związane
z budżetem obywatelskim. – Przygotowane
są już wstępne dokumenty związane z realizacją budżetu obywatelskiego w Zabrzu.
Środki przeznaczone na ten cel wyniosłyby
w 2015 roku trzy miliony złotych. W październiku zostaną przeprowadzone konsultacje – mówi skarbnik miasta Piotr Barczyk.
Swoje propozycje w ramach tzw. budżetu
partycypacyjnego będzie mógł złożyć każdy
mieszkaniec. Niezależnie od tego kontynuowany ma być, choć w nieco zmienionej formie, realizowany w Zabrzu już od kilku lat
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konkurs na inicjatywy rad dzielnic. We wrześniu ruszyły przybliżające nowe rozwiązania
szkolenia dla rad dzielnic.
– Byliśmy jako miasto prekursorem budżetu
partycypacyjnego. To nic innego, jak konkurs na inicjatywy rad dzielnic. To bliskie
mieszkańca i dobrze zorganizowane przedsięwzięcie, w ramach którego mieszkańcy
sygnalizowali swoje potrzeby, a wybrane
projekty były realizowane poprzez budżet,
jakim dysponują rady dzielnic – podsumowuje radny Jerzy Wereta. 

SOR
Usłyszane na sesji:
– Tego nie trzeba obserwować, wystarczy
powąchać.

– Proszę o kandydatów. O, są kandydaci! Nie
zauważyłem...

Dyżury radnych
Urząd Miejski
ul. Religi 1
pn. 15–16, czw. 10–11

Październik
2 (czw.) Marianna Kaernbach
6 (pn.) Krystian Jonecko
Krzysztof Partuś
9 (czw.) Jan Urban
13 (pn.) Jerzy Wereta (13.00–14.00)
16 (czw.) Stanisława Mikulak
20 (pn.) Anna Solecka-Bacia
27 (pn.) Łucja Chrzęstek-Bar

wokół nas
Już po raz dziesiąty w Zabrzu zorganizowany został Dzień Nauki

Fascynująca nauka w plenerze
Ponad 30 szkół, stowarzyszeń i placówek naukowo-badawczych zaNauki, który 12 września został
zorganizowany w parku przy ul. Dubiela. Widowiskowe doświadcze-

foto: Igor Cieślicki

prezentowało się podczas X Dnia

nia i prezentacje skutecznie
pokazały, że nauka wcale
foto: Igor Cieślicki

nie musi być nudna.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Dzień Nauki to skierowana
do zabrzańskich uczniów
plenerowa impreza promująZręcznościowe zabawy z wykorzystaniem laparoskopu
ca w niekonwencjonalny sposób osiągnięcia i ofertę regiokum Sponalnych ośrodków naukowych,
żywczego nr
Stoisko CMPW PAN
uczelni i szkół oraz instytucji kul5 w Zabrzu.
tury, stowarzyszeń i fundacji.
–
Uczniowie
przychodzą i pytają
– Przygotowaliśmy sporo ciekawych
o różne rzeczy związane
doświadczeń. Nasze stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, bo u nas zawsze z sercem, bo na przykład mają w rodzinie
coś się dzieje. Pokazujemy naukę z ciekawej, kogoś, kto choruje. Staramy się odpowiadać
kolorowej i widowiskowej strony. Dzieci lu- na wiele pytań, a dodatkowo zaszczepić ciebią widzieć, nie tylko słuchać – podkreślała kawość do nauki – tłumaczył Adam KlisowMarta Musioł z Centrum Materiałów Polime- ski z FRK.
rowych i Węglowych PAN w Zabrzu.
Na stoisku Komendy Miejskiej Policji w Za– Panie wszystko mi wytłumaczyły i poka- brzu funkcjonariusze pobierali odciski palzały. To dużo ciekawsze od czytania o tym ców. Można było przymierzyć policyjny kask
w książce – mówił Bartosz Piwowarczyk ze i kamizelkę kuloodporną. – Mam na pamiątSzkoły Podstawowej nr 2 w Zabrzu.
kę swoje odciski palców. Do tego mogłam
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. przymierzyć policyjny strój i potrzymać karaZbigniewa Religi zachęcała do dbania o ser- bin. To bardzo fajne stoisko – przekonywała
ce, a przy okazji proponowała grę zręczno- Aleksandra Gołdym z SP nr 36 w Zabrzu.
Pokazy udzielania pierwszej pomocy
ściową przy użyciu... laparoskopu. – To wca- Dzień Nauki odbywa się w Zabrzu już od
le nie jest takie łatwe. Ręka szybko zaczyna dziesięciu lat. – Pomysł zrodził się po tym, w Warszawie. Stoisko i eksperymenty, które
boleć – śmiała się Angelika Brożek z Techni- jak wzięliśmy udział w pikniku naukowym pokazaliśmy młodzieży warszawskiej, odniosły wielki sukces. I wtedy pomyślałem, że
właściwie dlaczego nie zrobić takiej imprezy
u nas, w Zabrzu? – tłumaczy Zbigniew Nawrat, szef Instytutu Protez Serca FRK. – Ku
mojej radości przedsięwzięcie trwa do dziś,
a z roku na rok nabiera coraz większego
rozmachu. A to wszystko po to, żeby młodzi
ludzie wiedzieli, po co wkuwać fizykę, matematykę i inne nauki ścisłe, które często mało
kojarzą się im z użytecznością. Tutaj widzą,
że może być inaczej – dodaje.
W program Dnia Nauki wpisały się również
pokazy ratownictwa medycznego oraz występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
w Zabrzu. Imprezę od początku organizują
wspólnie Urząd Miejski w Zabrzu i Fundacja
Rozwoju Kardiochirurgii. 
SOR
Każdy chętny mógł dostać na pamiątkę pobrane przez policjantów odciski palców
Nasze Zabrze Samorządowe 10/2014
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wokół nas

foto: UM Zabrze

foto: Tomasz Garbas / ZCKOiZ

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie w ZCKOiZ

Nowa pracownia w Centrum Edukacji

Dla ponad 18 tysięcy uczniów zabrzańskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny

Zajęcia w nowych pracowniach
Nowe pracownie przedmiotowe czekały we wrześniu na uczniów zabrzańskich szkół. Wyposażonymi w nowoczesny sprzęt salami mogą się pochwalić m.in.: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zabrzańskie Centrum
Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Centrum Edukacji. Pracownie
powstały w ramach projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie”.
Kilkanaście komputerów, interaktywna
tablica z oprogramowaniem, program magazynowy z obsługą kodów kreskowych
i czytnik kodów kreskowych to tylko część
wyposażenia pracowni logistycznej, jaka
we wrześniu została otwarta w Zespole
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.
Pracownia będzie wykorzystywana głównie przez młodzież uczącą się na kierunku technik logistyk, ale może być również
przydatna dla uczniów kierunku technik
handlowiec i technik ekonomista. Wyposażenie sali, która została przygotowana
w ramach unijnego projektu „Mam zawód,
mam pracę w regionie”, kosztowało ponad
50 tysięcy złotych.
– Uczestniczymy w tym projekcie od samego początku.
Jednym z efektów jest właśnie ta pracownia. Jesteśmy
jedyną szkołą, która kształci
w tym zakresie – podkreśla
Teresa Ładoś, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.
– Logistyka zawsze była
obecna w przemyśle, przedsiębiorczości, ale nigdy nie
była wyodrębniona jako
osobny zawód. W tej chwili
to się zmieniło, a na rynku
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brakuje ludzi tej profesji. Jest zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel –
zwraca uwagę Ireneusz Malcher, nauczyciel
przedmiotów logistycznych.
Z nowej pracowni informatycznej mogą od
września korzystać uczniowie Centrum Edukacji. Za kwotę ponad 52 tys. zł zakupiono
piętnaście zestawów komputerowych, drukarki i skanery oraz zestawy multimedialne
obejmujące projektor i przenośną tablicę
interaktywną. Do szkoły trafiło również
wyposażenie pracowni elektryczno-elektronicznej. To stacje lutownicze, mierniki,
próbniki napięcia oraz przyrządy do łączenia i obróbki przewodów elektrycznych.
Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie otwarta została z kolei w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.
– Uczniowie będą mieli tu
możliwość poznania nowoczesnych technologii związanych z obróbką i skrawaniem. Będą korzystać z tej
pracowni przede wszystkim
operatorzy obrabiarek skrawających, którzy w przyszłości nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy – uważa
Grzegorz Florek, nauczyciel przedmiotów
zawodowych.
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– Od czasu, gdy postaraliśmy się o unowocześnienie
bazy dydaktycznej, liczba
osób zainteresowanych nauką w naszej szkole wzrasta. Młodzież bardzo szybko
zorientowała się, że bez odpowiednich
umiejętności trudno jest poruszać się na
rynku pracy – mówi Marzena Wiercigroch,
dyrektor ZCKOiZ.

Oświata w liczbach:
18,5 tysiąca
osób uczy się w zabrzańskich
szkołach w tym roku szkolnym

9,2 tysiąca
to uczniowie szkół podstawowych

4,5 tysiąca
osób uczy się w gimnazjach

1,9 tysiąca
osób to uczniowie liceów
ogólnokształcących

38 procent
tegorocznego budżetu
Zabrza stanowią nakłady na oświatę

14,7 mln zł
to łączny budżet projektów unijnych
realizowanych w zabrzańskich
szkołach w latach 2009–2013

wokół nas
foto: UM Zabrze

W pracowni logistycznej kształcą się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych

„Mam zawód, mam pracę w regionie” to
unijny projekt, którego celem jest wspieranie szkolnictwa zawodowego. Zabrze
to jedno z kilkunastu miast województwa, które w nim uczestniczą. Oprócz
doposażenia szkół w sprzęt zakłada on
również pozaszkolne zajęcia językowe,
kursy, zajęcia wyrównawcze oraz praktyki i staże u pracodawców. Wartość
wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych w Zabrzu w ramach projektu sięga
1,9 mln zł.

– Znalezienie dobrego
zawodu, nauczenie się
wszystkiego w okresie, kiedy jest na to czas, kiedy nie
trzeba zajmować się swoją
własną rodziną, to najlepszy sposób na przygotowanie młodych
ludzi na wejście do dorosłego życia i do
wejścia na rynek pracy – podkreśla Ewa
Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Nacisk na jak najwyższą jakość kształ-

cenia w naszym mieście znajduje odzwierciedlenie w statystykach dotyczących efektywności nauczania w regionie.
W I Liceum Ogólnokształcącym średnia
zdawalność egzaminu maturalnego wynosi 98,30 procent. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
osiągnęło wynik 95 procent, a II Liceum
Ogólnokształcące – 86 procent. Tymczasem średnia dla województwa to niewiele ponad 70 procent. 

MM, SOR

Słaby nauczyciel – opowiada.
Dobry nauczyciel – wyjaśnia.
Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje.
Genialny nauczyciel – inspiruje.
– William Arthur Ward –

Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy zabrzańskich szkół,

Dzień Edukacji Narodowej to wielkie święto całej szkolnej społeczności.
Dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i serce, z jakim pracujecie na rzecz zabrzańskiej młodzieży.
Gratuluję dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Życzę dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy oraz zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym.
Niech Dzień Edukacji Narodowej i wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne,
pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie dzieci i młodzieży.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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wokół nas
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 mają powody do satysfakcji

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Francuski potwierdzony certyfikatem

W tym dniu nawet kwiaty były we francuskich barwach

Uczniowie szkoły zadbali również o odpowiednie stroje

Nauka języka francuskiego na najwyższym poziomie to od lat znak rozpoznawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. Teraz
znalazło to kolejne potwierdzenie. Zabrzańska placówka, jako zaledwie
jedna z dwóch w regionie, uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego
DELF. Oznacza to, że mogą tu być przeprowadzane egzaminy państwo-

foto: Igor Cieślicki
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lekcje w bardzo ciekawy sposób i potrafią
zachęcić do nauki. Moja przygoda z francuskim na pewno nie skończy się na liceum.
Mam nadzieję, że certyfikaty zaprocentują
w przyszłości. Pracodawcy szukają przecież
osób z dobrą znajomością języków obcych –
dodaje uczennica.
– Francuski to piękny język. U mnie w domu często słuchało się francuskich piosenek. Myślę, że
kiedy będę szukać pracy
jako zawodowa wokalistka, znajomość tego
języka przyda mi się, bo będę mogła śpiewać po francusku i nikt nie zarzuci mi, że
nie wiem o czym śpiewam. Za rok zdaję
pierwszy z egzaminów, w liceum będzie kolejny – mówi gimnazjalistka Ewa Stachyra.
Zwieńczeniem starań o uzyskanie przez
ZSO nr 11 statusu państwowego ośrodka
egzaminacyjnego było podpisanie umowy
o współpracy między Instytutem Francuskim w Polsce, Stowarzyszeniem Europa
Języków i Kultur oraz szkołą i zabrzańskim
samorządem. Gościem zorganizowanej 15
września uroczystości był konsul generalny
Francji w Krakowie Thierry Guichoux.
– Jestem szczęśliwy, widząc entuzjazm, z jakim podchodzicie do nauki języka francuskiego. Miałem okazję porozmawiać z kilko-
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– Uzyskanie certyfikatu językowego daje wiele możliwości dotyczących znalezienia ciekawej pracy.
Umożliwia również podjęcie stażu na zagranicznych
uczelniach bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów
– zwraca uwagę Izabela Pordzik-Olcha, nauczycielka języka francuskiego w ZSO nr 11.
Zabrzańska szkoła od lat wiedzie w regionie prym, jeśli chodzi o naukę języka francuskiego oraz promowanie kultury krajów
obszaru frankofonii. Uczniowie biorą udział
w międzynarodowych wymianach, organizują cykliczny konkurs „Frankofoniada”. –
Pokazujemy, że można żyć językiem francuskim – uśmiecha się Izabela Pordzik-Olcha.
Uczniowie zaczynają naukę języka w gimnazjum, gdzie mają cztery godziny zajęć
w tygodniu. W liceum jest już sześć godzin
języka tygodniowo. Uzyskane umiejętności
potwierdzana są przez kolejne zdobywane
certyfikaty.
– Na początku język francuski wydaje się bardzo
trudny, ale w miarę nauki
to mija – uśmiecha się Katarzyna Krzystanek z trzeciej klasy liceum. – Nasi
nauczyciele
prowadzą
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we z języka francuskiego.

W auli zabrzmiały francuskie piosenki

ma uczniami. Powiedzieli mi, że francuski
to bardzo piękny język. To było bardzo miłe,
ale myślę, że są jeszcze inne ważne powody,
żeby uczyć się francuskiego. To bardzo przydatne przy poszukiwaniu pracy – mówił podczas spotkania z uczniami Thierry Guichoux.
– Jestem z was dumna. To między innymi
dzięki wam w naszym wspólnym europejskim domu mamy się czym chwalić – mówiła do zebranych w auli szkoły uczniów prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– To porozumienie potwierdza, że w naszej
szkole prowadzone są lekcje języka francuskiego na najwyższym poziomie. Teraz
będziemy cieszyć się wsparciem naszych
partnerów. To dla nas bardzo ważne i miłe
– mówi Magdalena Kaernbach-Wojtaś, dyrektor ZSO nr 11.
Zabrze jest drugim, obok Pszczyny, miastem
regionu, gdzie przeprowadzane są egzaminy
państwowe z języka francuskiego. W ZSO nr
11 mogą do nich przystępować również osoby spoza szkoły. 

SOR

wokół nas
Kilkuset mężczyzn uczyło się w Zabrzu odpowiedzialnego ojcostwa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Chcą zapewnić
bezpieczeństwo
najbliższym

W trosce o dzieci słabosłyszące
„Dziecko słabosłyszące w rzeczywistości szkolnej – z perspektywy medycznej i terapeutycznej” to tytuł trzeciej
już konferencji z cyklu „Psychologia
a Medycyna”. Spotkanie zaplanowano
21 października w zabrzańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Przyjechali z najróżniejszych zafoto: UM Zabrze

kątków Polski, ale łączyło ich jedno. Zgodnie podkreślali, że ich
i odpowiedzialne, w pełni świadome ojcostwo. Około pięciuset panów wzięło udział w forum „Bezpieczeństwo i Troska”. Spotkanie
zorganizowano w ramach inicjatywy Tato.Net.
– Uważam, że trzeba przestać mówić o kryzysie ojcostwa. Należy stwarzać warunki
dla tych ojców, którzy chcą być bardziej
kompetentni, chcą cieszyć się rodzicielstwem, stale je rozwijać. Ojcostwo to rola
na całe życie, wymagająca wysiłku, czasu,
cierpliwości, namysłu. Podczas takich kongresów mężczyźni mają okazję podzielić
się swoimi doświadczeniami w tym zakresie – mówi Dariusz Cupiał z Tato.Net.
Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym,
jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom
w domu, w szkole, w Internecie czy na ulicy. – Mam jedenastoletnią córkę. Cały czas
się staram, by moje relacje z nią były jak
najlepsze. Założyłem sobie, że będę innym
tatą dla mojej córki niż mój ojciec był dla
mnie – mówi Robert Korbyla z Wrzosowa
koło Częstochowy. – Jedną z zasad mojego
rodzicielstwa jest to, by moja córka w przyszłości mogła sama podejmować świadome
decyzje, kim chce w życiu zostać. Chciałbym
jej w tym pomóc, ale niczego nie narzucać.
Staram się być zawsze przy niej, by wiedziała, że może na mnie liczyć w każdej sytuacji
– dodaje.
– Jestem ojcem trójki dzieci. Zależy mi na
odpowiedzialnym ojcostwie. Od paru lat
jestem związany z Tato.Net i wiem, że to
dobra droga. Zawsze przyjeżdżam na spotkania, bo dają mi siłę do tego, by być na
co dzień dobrym ojcem – podkreśla Marcin
Kręcicki z Gdańska.
Jak zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, ojcowie zawsze stanowili
mocny filar rodziny. – Na Śląsku od siedmiu

Wręczenie nagród MAX-a

lat próbujemy głośno upominać się o rodzinę, organizując Metropolitalne Święto Rodziny. Ogromnie się cieszę, że dziś mamy
możliwość spotkać się z tak odpowiedzialnymi ojcami. Jeśli poniesiemy w świat to
dobre przesłanie, wierzę, że i Śląsk, i Polska,
i Europa będą bardziej stabilne – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Zwieńczeniem forum była gala zorganizowana z okazji 10-lecia Tato.Net. Wręczone
zostały nagrody MAXa. Otrzymali je ojcowie
i instytucje, które szczególnie kładą nacisk
na tworzenie kultury odpowiedzialnego
i zaangażowanego ojcostwa. Podczas dziesięciu lat działalności Tato.Net zorganizowało pięć międzynarodowych konferencji,
30 klubów ojców i 350 warsztatów w blisko
170 miastach. 
MM

Zabrze otwarte na rodzinę

Przed nami Ogólnopolski Tydzień Kariery

Pomocna dłoń na rynku pracy
„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”
to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jego szósta edycja potrwa od 20 do 26 października.

Dariusz Cupiał z Tato.Net

– Zabrze to miasto, które
bardzo mocno otwiera
się na rodzinę, podejmując m.in. szereg inicjatyw
adresowanych do ojców.
Organizowane są konferencje i warsztaty poświęcone tej tematyce. Zabrze jest miastem unikalnym
i wyjątkowym pod tym względem. Jest
liderem wśród samorządów przyjaznych
dla rodziców i promujących odpowiedzialne rodzicielstwo.
Uczestnicy tegorocznego spotkania byli
urzeczeni postindustrialną scenerią,
w której prowadziliśmy nasze ojcowskie
debaty. Kopalnia Sztuki to historyczne
miejsce, związane z pracą wielu pokoleń
ojców, które tym razem, za sprawą tylu
ojcowskich serc, zamieniło się w kopalnię sztuki ojcostwa.

foto: Igor Cieślicki

największą troską jest rodzina

Konferencja ma na celu integrację profesjonalistów ze środowisk medycznych
i oświatowych oraz podzielenie się wiedzą
dotyczącą nowych zjawisk w pedagogice,
psychologii i medycynie. Spotkanie adresowane jest do lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz
rodziców i prawnych opiekunów dzieci.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba
uczestników to maksymalnie sto osób.
Konferencja odbędzie się w siedzibie poradni przy ul. 3 Maja 91. Początek o godzinie 12. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Urząd Miejski w Zabrzu, Śląski
Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski
i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny – Metis. 
MM

Przedsięwzięcie skierowane jest do
uczniów, studentów i osób dorosłych. Ma
pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia
w planowaniu edukacji, pracy i kariery.
W Zabrzu zaplanowano w tym roku m.in.
konferencję szkoleniową dla doradców
zawodowych. Będą dni otwarte pracowni
zawodowych, dzięki którym młodzi ludzie
będą mieli okazję zobaczyć, jak wygląda
kształcenie w różnych zawodach. Zaplanowano również dotyczące wejścia na rynek
pracy warsztaty dla uczniów ostatnich klas
szkół ponadgimnazjalnych. Nie zabraknie
konkursów, które dotyczyć będą zawodoznawstwa i przedsiębiorczości. Zabrzańskimi koordynatorami przedsięwzięcia są Gimnazjum nr 24 oraz Powiatowy Urząd Pracy.
Partnerzy to m.in. Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego, Zabrzańska
Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna. 
MM
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wokół nas
We wrześniu odbył się IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

foto: Wojciech Nowak, Szymon Jędrys / RIG

Innowacyjna przedsiębiorczość bez granic

Jednym z gości kongresu był prof. Jerzy Buzek

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. W ramach zorganizowanego już po raz czwarty kongresu,
o możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie przed nim stoją, dyskutowali eksperci ze świata nauki, polityki i gospodarki. Wśród uczestników pojawiły się delegacje z kilkudziesięciu państw.
Tematem głównym tegorocznego kongresu
była „Przedsiębiorczość bez granic”. Podczas swojego wystąpienia profesor Jerzy
Buzek podkreślał, że nauka, biznes i samorząd to złoty trójkąt rozwoju Unii Europejskiej. Zaznaczał też, że 70 procent PKB UE
pochodzi właśnie z małych i średnich firm,
które zatrudniają 100 mln osób. – Bez wątpienia można powiedzieć, że małe i średnie
przedsiębiorstwa stanowią krwiobieg europejskiej gospodarki. Jeżeli nasz kraj może
się rozwijać, to tylko za sprawą małych
i średnich firm. Dlatego w tym roku chcemy zastanowić się nad sposobami wsparcia wspomnianego sektora innowacyjnymi
działaniami – mówi prof. Jerzy Buzek.
– Tworzenie korzystnych warunków rozwoju sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw jest niezbędne dla budowy
przyszłości konkurencyjnej Europy i zapewnienia silnego i długotrwałego wzrostu gospodarczego. Cieszę się, że wspólnie możemy efektywnie wspierać przedsiębiorców,
zwiększając możliwości ich konkurowania
zarówno na rynku krajowym, jak i zagra-
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nicznym – zaznacza wicepremier i minister
gospodarki Janusz Piechociński. – O sile gospodarek świata decydują nie tyle wielkie
koncerny, co małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają większość produktu krajowego, tworzą ponad 90 procent
nowych miejsc pracy i zarazem stanowią
fundament stabilnego rozwoju klasy średniej w społeczeństwie. Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach jest doskonałą okazją do refleksji
na ten temat – uważa Andrzej Arendarski,
prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
Podobnego zdania jest Piotr Litwa, wojewoda śląski. – Małe i średnie przedsiębiorstwa
to spiritus movens polskiej gospodarki.
Wzmacniają ducha przedsiębiorczości i stanowią ważne źródło zatrudnienia, dając Polakom ponad sześć milionów miejsc pracy.
Dlatego tak ważna i potrzebna jest inicjatywa organizowania Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To właśnie efektywny rozwój tego sektora przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a tym
samym jakości oraz poziomu życia Polaków
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– mówi Piotr Litwa. W programie kongresu znalazły się dyskusje poświęcone m.in.
kształceniu przedsiębiorców na uczelniach
wyższych, współpracy i wsparciu ze strony
samorządu terytorialnego oraz innowacyjności, konkurencyjności na rynku. Specjaliści wyjaśniali, jak sięgać po dofinansowanie, chronić dane, docierać do konkretnych
klientów oraz dobierać i motywować pracowników. Wspólnym mianownikiem organizowanych w ramach kongresu dyskusji
panelowych był nacisk na innowacyjność.
Jednym z punktów kongresu były Targi Biznes Expo, które stanowiły świetną okazję
do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i zapoznania się z ofertą wystawców.
– Wypełniamy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w naszym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce
jest 1,7 miliona działających firm, w tym 3,8
tysiąca dużych przedsiębiorstw. Zorganizowanie się tych firm oraz reprezentowanie
ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, rządem i parlamentem
to główne wyzwania i zadania, jakie stoją
przed kongresem – mówi Tadeusz Donocik,
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego kongresu.
Kongresowi towarzyszyło Śląskie Forum
Innowacji, Budownictwa i Nieruchomości,
w trakcie którego zostały wręczone nagrody za wkład w rozwój branży. Nagrodę
specjalną odebrał prof. Marian Zembala,
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. Z kolei Zabrze wyróżniono nagrodą „Samorząd, który wspiera Małe i Średnie
Przedsiębiorstwa”, a prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik otrzymała tytuł „Prezydentlider, który wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”.
– W Zabrzu stawiamy na małą i średnią
przedsiębiorczość. To bardzo ważne. Uważam, że właśnie dzięki małym i średnim
firmom uniknęliśmy krachu w trakcie spowolnienia gospodarczego, a dziś możemy
szybciej z niego wychodzić. Cieszę się, że
właśnie na Śląsku dyskutujemy o tym, jak
wzmacniać ten sektor gospodarki – mówiła
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
IV Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw trwał od 22 do 25 września.
Przedsięwzięcie honorowym patronatem
objęli prezydent RP Bronisław Komorowski,
przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Parlament Europejski. SOR

wokół nas
Uczestnicy Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odwiedzili zabrzańską firmę Voigt

Biznesowy wzór do naśladowania

foto: UM Zabrze

ści. – Patrzymy z podziwem na osoby, które
osiągnęły sukces na skalę światową, jak na
przykład Steve Jobs. Ale dlaczego opieramy
się na liderach, którzy pochodzą zza oceanu,
wykreowali się w Dolinie Krzemowej? Czy
my, w naszym kraju, nie mamy biznesów,
które mają wartość? Oczywiście, że mamy
– mówił podczas spotkania w zabrzańskiej
firmie Jacek Grynicki, dyrektor zarządzający, prokurent firmy Voigt, zwracając uwagę,
jak ważny dla każdej firmy jest innowacyjny
model biznesowy, który jest przyjazny klientom, a jednocześnie pozwala się przebić
i zdobyć przewagę nad konkurencją.
Potwierdzeniem dobrych praktyk stosowanych w firmie Voigt są liczne wyróżnienia.
Jednym z nich jest certyfikat Solidna Firma, przyznawany za wieloletnią rzetelność
i uczciwość biznesową w kontaktach z partnerami handlowymi. 
SOR

Gospodarzem jednej z wyjazdowych sesji była zabrzańska firma Voigt

Na przestrzeni nieco ponad 20 lat z maleńkiej firmy stała się koncernem podbijającym rynki w kraju i za granicą. Zabrzańska firma Voigt
potwierdza, że dobry pomysł, entuzjazm i konsekwencja w działaniu
to droga do sukcesu. Swoimi doświadczeniami właściciele przedsiębiorstwa dzielili się z uczestnikami IV Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. W siedzibie firmy odbyła się bowiem wyjazdowa se-

Goście zwiedzili należącą do firmy fabrykę

W programie tegorocznej edycji kongresu znalazły się dyskusje poświęcone m.in.
kształceniu przedsiębiorców na uczelniach
wyższych, współpracy i wsparciu ze strony
samorządu terytorialnego oraz innowacyjności i konkurencyjności na rynku. Jedna
z sesji wyjazdowych odbyła się w zabrzańskiej firmie Voigt. To działające od 1992 r.
przedsiębiorstwo, które jest liderem w branży produkcji profesjonalnych środków służących do utrzymania czystości. Współpracuje m.in. z firmami z Niemiec, Węgier,
Litwy i Łotwy, a z jej usług korzystają przede
wszystkim hotele i restauracje. Voigt wy-

twarza produkty według własnych, niepowtarzalnych receptur. W programie sesji
znalazło się zwiedzanie zabrzańskiej fabryki oraz dyskusja o wyzwaniach rynkowych.
– Jak państwo widzą, na początku trzeba
mieć dobry pomysł, później trzeba mieć
entuzjazm, no a później trzeba jeszcze być
pracowitym. Jeśli takie warunki się spełnia,
można osiągnąć sukces – mówiła podczas
spotkania prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Siła polskiej gospodarki tkwi w małych i średnich przedsiębiorstwach. To są często firmy rodzinne. One
właśnie budują naszą przyszłość w oparciu
o dobry pomysł, entuzjazm oraz pracowitość – zwracała uwagę prezydent miasta.
– Firma Voigt, pokazując swoje nowe technologie, innowacyjność i pomysły na rozwój, może służyć za wzór dla innych przedsiębiorców działających na naszym rynku.
Takie spotkania są potrzebne, żeby uczyć
się od siebie dobrych praktyk – zaznacza
Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jednym z punktów sesji wyjazdowej w Zabrzu był wykład poświęcony innowacyjno-

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

sja tematyczna „Rozwój przez innowacje”.

Skuteczna pomoc miasta
Ludmiła Jama-Voigt, firma Voigt

– Pierwsze kroki w biznesie stawialiśmy
44 lata temu. Zaczynaliśmy od 27 osób,
a w tej chwili jest ich około 120. To były
bardzo ciężkie czasy. Nie było żadnej pomocy, ze wszystkimi problemami trzeba
było borykać się samemu. Otwarcie jakiejkolwiek firmy było niezwykle trudne.
Mam nadzieję, że w Polsce jest więcej
takich miast jak Zabrze, które tak pomagają przedsiębiorcom. Ta pomoc jest
bardzo skuteczna, a przede wszystkim
pozytywnie odbija się na późniejszej
działalności przedsiębiorców.
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Za nami II Konfrontacje Med&Art Medycyna i Sztuka 2014

Medycy z artystycznym zacięciem
Zawodowo związani są z medycyną. W wolnym czasie chwytają za
instrumenty muzyczne, śpiewają,
tworzą poezję... W Zabrzu odbyły się we wrześniu II Konfrontacje
Med&Art Medycyna i Sztuka 2014.
foto: Med&Art Szymon Nawrat

Występy artystów z lekarskim rodowodem można było podziwiać
w Teatrze Nowym oraz w Wyższej
Szkole Technicznej.
– W ubiegłym roku graliśmy w kilku punktach miasta i po zakończeniu imprezy pojawiło się wiele głosów, by to kontynuować.
Chodzi o to, by ludzie, spotykający się dotąd głównie na szpitalnych korytarzach,
mogli porozmawiać o swoich pasjach i co
więcej – zaprezentować je – mówi Zbigniew
Nawrat, szef Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i pomysłodawca
Med&Art. – Dla osób związanych ze środowiskiem medycznym obcowanie ze sztuką

Jeden z występów na scenie Teatru Nowego

ma duże znaczenie. Pozwala poradzić sobie
z napięciem, jakie towarzyszy im często
w pracy zawodowej – dodaje naukowiec,
który podczas tegorocznych konfrontacji
wystąpił z grupą Zawrat.
Tegoroczna impreza odbyła się 5 września.
Na scenie Teatru Nowego działo się naprawdę sporo. Był jazz, rock, blues, a także
kącik kameralny i turniej jednego wiersza.

– My często znajdujemy się w sytuacjach
z pogranicza życia i śmierci, ale tu możemy
o tym zapomnieć. Spełniamy się na scenie
i jednocześnie możemy pokazać, że w Zabrzu jest zarówno wielu naukowców, jak
i ludzi uzdolnionych artystycznie. A w tym
konkretnym przypadku to jakby... dwa
w jednym – uśmiecha się Zbigniew Nawrat.

WG

Wśród laureatów konkursu „Marka – Śląskie” nie zabrakło osób i firm z naszego miasta

Śląsk ma się czym pochwalić
Już po raz piąty przyznano nagrody „Marka – Śląskie”. Wyróżnienia
trafiają do firm, instytucji i osób, których działalność wpływa na pozytywny wizerunek regionu. Konkurs organizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach oraz Urząd Marszał-

foto: Renata Strączyńska

kowski Województwa Śląskiego.

Dyrektor IChPW i prezes Izby na scenie
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Tytuł „Marka – Śląskie” przyznano w dziesięciu kategoriach. Wśród nagrodzonych nie
zabrakło przedstawicieli Zabrza. W kategorii „Nauka” statuetka przypadła w udziale
Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla.
– Jest mi niezwykle miło odbierać tę nagrodę. To dla nas ogromny zaszczyt i honor.
Jesteśmy po to, żeby badać i rozwijać technologie związane z wykorzystaniem naszego śląskiego węgla. Odbieram tę nagrodę
w kategorii „Nauka”, ale najważniejsza nie
jest nauka. Najważniejsza jest innowacyjność, innowacyjność dla gospodarki. A innowacyjność to nauka plus biznes – mówił
Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu.
W kategorii „Kultura” wyróżniona zosta-
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ła Filharmonia Zabrzańska. – Na „Markę
– Śląskie” trzeba sobie zasłużyć jakością.
Śląsk coraz bardziej ma się czym chwalić
i nie mam tu na myśli górnictwa czy hutnictwa, ale nowoczesne technologie, kulturę
i sport. Trzeba łączyć wysiłki, żeby promować województwo i potencjał, który tu jest
– zaznacza Jan Sarna, dyrektor Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, nagrodzony przed dwoma laty tytułem „Marka
– Śląskie” w kategorii „Osobowość Roku”.
Zwycięzców V edycji konkursu ogłoszono
podczas gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Była to również
okazja do wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym członkom Izby. Podczas
gali przyznano też Odznaki Honorowe za
Zasługi dla Województwa Śląskiego. Trafiły
one m.in. do Szkolnego Klubu Sportowego
„Gwarek” Zabrze, Mariana Ryndaka, Mariusza Pańpucha i Janusza Kowalskiego z SKS
„Gwarek” Zabrze oraz Aliny Nowak z Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. 
SOR

wokół nas
Studenci i wykładowcy zabrzańskich uczelni rozpoczęli nowy rok akademicki

Po indeks do Zabrza
Coraz bardziej rozbudowuje się
Wydział

Inżynierii

Biomedycz-

nej Politechniki Śląskiej. Nową
specjalizację oferuje sąsiadujący
z nim Wydział Organizacji i Zarządzania. Studia w języku angielskim na kierunku lekarskodentystycznym proponuje z kolei
w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny. A to tylko część akade-

– Pracodawcy szukają najczęściej młodych
osób z wykształceniem, ale i doświadczeniem w konkretnym, wąskim kierunku. Stąd
tak duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne. Biorąc pod uwagę rozwój branży hotelarskiej na Śląsku i w całej Polsce, z kompetencjami, które studenci zdobędą u nas
w ramach nowych specjalności, przed nimi
znakomite perspektywy na polskim i międzynarodowym rynku pracy – podkreśla prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej.
Ze studentami nowej specjalizacji swoim
doświadczeniem będą się dzielić osoby
kierujące na co dzień hotelami. Studenci
poznają specyfikę sprzedaży i marketingu
usług hotelowych, a także zasady savoirvivre’u w obsłudze gościa hotelowego.
Wybrane przedmioty będą prowadzone
w języku angielskim. Najlepsi absolwenci
nowej specjalizacji będą mogli liczyć na zatrudnienie w obiektach należących do sieci.
Coraz bardziej rozbudowuje się baza na-

Rokitnica to kolebka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

foto: Igor Cieślicki

Wydział Organizacji i Zarządzania przyjął na pierwszy rok prawie czterystu studentów

foto: Igor Cieślicki

Usytuowany w Rokitnicy Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego był
pierwszym i przez ponad dwadzieścia lat
jedynym wydziałem tworzącym uczelnię.
Obecnie studenci mogą się tu kształcić na
trzech kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz ratownictwie medycznym.
W roku akademickim 2014/2015 na kierunku lekarsko-dentystycznym uruchomione
zostały studia w języku angielskim. Wydział
zaprasza także na zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na działającym w Zabrzu od kilkunastu już
lat Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej tylko na pierwszym roku
zdobywa obecnie wiedzę prawie 400 studentów. Kształcą się na kierunkach zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji,
socjologia, administracja oraz logistyka.
Absolutną nowością w ofercie wydziału jest
specjalizacja dotycząca zarządzania obiektem hotelarskim. Jej uruchomienie to efekt
porozumienia zawartego przez uczelnię
z siecią Hotele Diament.

foto: Igor Cieślicki

mickiej oferty naszego miasta.

Budynek Wyższej Szkoły Technicznej

ukowo-dydaktyczna uruchomionego przez
Politechnikę Śląską pierwszego w Polsce
Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Na potrzeby jednostki adaptowany jest obecnie
sąsiadujący z kampusem uczelni przy ul. Roosevelta pawilon, w którym wcześniej działały Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie. Obie placówki
mają już nowe, gruntownie wyremontowane siedziby.
W Zabrzu działa również Wydział Mediów,
Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Studenci mogą wybrać kształcenie na kierunkach reżyseria,
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego
i fotografia oraz aktorstwo. Młodzi ludzie
mogą również podjąć studia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, której siedziba
znajduje się w naszym mieście.
MM
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Baza dydaktyczna Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej rozbudowuje się coraz bardziej

foto: Igor Cieślicki

foto: Wydział Inżynierii Biomedycznej

Lepsza diagnostyka i leczenie, czy

Ćwiczenia w laboratorium umożliwiającym doskonalenie technik laparoskopowych

Jego utworzenie było odpowiedzią na rosnące zainteresowanie
problematyką techniki w medycynie. Jest pierwszym i jedynym
wydziałem Inżynierii Biomedycznej w Polsce. Aktualnie zdobywa tu wiedzę ponad czterysta osób, które już wkrótce dostaną
do dyspozycji nowe laboratoria i sprzęt. To efekt trwającej w Za-

Dziekan wydziału prof. Marek Gzik

brzu rozbudowy bazy dydaktycznej wydziału
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niu tą tematyką wśród młodzieży i zapotrzebowaniu ze strony przemysłu na kształcenie
specjalistów z tej dziedziny – podkreśla prof.
Marek Gzik.

Cztery katedry
Pierwszy rok akademicki przypadł na lata
2010/2011. Pierwszym dziekanem wydziału
została prof. Ewa Piętka. Kadrę naukowo-

foto: Igor Cieślicki

– W Polsce od kilkunastu lat obserwuje się
duże zainteresowanie problematyką inżynierii biomedycznej. Wychodząc naprzeciw
tym tendencjom, w 2007 roku na Wydziale
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach uruchomiono
kierunek kształcenia „inżynieria biomedyczna”. Równolegle rozpoczęto przygotowania
do powołania pierwszego w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej – opowiada prof.
Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
W powołanym przez rektora uczelni prof. Andrzeja Karbownika zespole znaleźli się profesorowie Jan Marciniak, Ewa Piętka, Dagmara
Tejszerska, Ewaryst Tkacz, Zbigniew Paszenda i Marek Gzik. Wspólnie przygotowali programy kształcenia, strukturę organizacyjną
przyszłego wydziału oraz konfigurację aparatury nieodzownej do realizacji procesu
dydaktycznego i prowadzonych badań. Decyzję o utworzeniu nowej jednostki Senat
Politechniki Śląskiej podjął w maju 2010 r. –
Powołanie wydziału było efektem znacznego
potencjału pracowników Politechniki Śląskiej
w obszarze inżynierii biomedycznej oraz wyjściem naprzeciw rosnącemu zainteresowa-

Remontowany pawilon przy ul. Roosevelta
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dydaktyczną stanowili głównie pracownicy
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, których
działalność naukowo-badawcza związana
była z inżynierią biomedyczną. Na bazie
ich dorobku naukowego utworzone zostały
cztery katedry: Informatyki i Aparatury Medycznej (prof. Ewa Piętka), Biomateriałów
i Inżynierii Wyrobów Medycznych (prof. Jan
Marciniak), Biomechatroniki (prof. Marek
Gzik) oraz Biosensorów i Przetwarzania
Sygnałów Biomedycznych (prof. Ewaryst
Tkacz). Zajęcia dydaktyczne prowadzone
były początkowo w obiektach Wydziałów
Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz
Mechanicznego Technologicznego w Gliwicach, a w roku akademickim 2011/2012 już
częściowo w Zabrzu, w zaadaptowanych do
celów laboratoryjnych obiektach Wydziału
Organizacji i Zarządzania.
W pierwszej połowie 2012 r. dziekanem
wydziału na kadencję 2012–2016 wybrany został prof. Marek Gzik. Prodziekanami zostali prof. Zbigniew Paszenda (ds.
nauki), dr Marcin Kaczmarek (ds. rozwoju
i współpracy z przemysłem) oraz dr Paweł

wokół nas

foto: Wydział Inżynierii Biomedycznej

foto: Wydział Inżynierii Biomedycznej

foto: Wydział Inżynierii Biomedycznej

yli inżynieria w parze z medycyną

Prace w zakresie protetyki stomatologicznej

Analiza kinematyki ruchu

jania działalności naukowo-badawczej, a studentom da możliwość
szerokiego i łatwego dostępu do bogato
wyposażonych pracowni dydaktycznych –
zaznacza prof. Marek Gzik.

foto: Wydział Inżynierii Biomedycznej

Nowe stanowiska badawcze

Testowanie aplikacji terapeutycznych

Kostka (ds. studenckich). – Przy wsparciu
prezydent miasta oraz Urzędu Miejskiego w Zabrzu przygotowane i uruchomione
zostały nowe obiekty dydaktyczne dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej przy ulicach
Wolności i de Gaulle’a. Proces dydaktyczny
realizowany był w nich już w roku akademickim 2012/2013. W roku 2013 rozpoczęto
prace modernizacyjne głównego obiektu
Wydziału Inżynierii Biomedycznej znajdującego się w kampusie Wydziału Organizacji
i Zarządzania przy ulicy Roosevelta 40. Aktualnie prace remontowe dobiegają końca.
Uruchomienie głównego budynku umożliwi stworzenie jednolitego kompleksu naukowo-dydaktycznego Wydziału Inżynierii
Biomedycznej na terenie Zabrza. Ponadto
zagwarantuje pracownikom wydziału odpowiednie warunki do prowadzenia i rozwi-

Uruchomienie nowych stanowisk w obiekcie przy ul. Roosevelta pozwoli m.in. na
prowadzenie badań z zakresu biomechaniki
narządu ruchu oraz rehabilitacji i diagnostyki narządu lokomocyjnego, bezpieczeństwa
ruchu drogowego, projektowania sprzętu
rehabilitacyjnego, biomateriałów, implantów oraz instrumentarium chirurgicznego,
metodologii i analizy przetwarzania sygnałów biologicznych, wytwarzania materiałów
biomorficznych i obrazowania medycznego.
Wydział posiada również nowoczesne laboratoria wyposażone w unikatową aparaturę badawczą, które zlokalizowane są
w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. – Dysponujemy między innymi pomieszczeniami do treningów laparoskopowych. W wirtualny sposób można
w nich opanować techniki przeprowadzania
poszczególnych zabiegów – tłumaczy prof.
Ewa Piętka, kierownik Katedry Informatyki
i Aparatury Medycznej. – Pracujemy nad
systemami komputerowego wspomagania
diagnostyki obrazowej, które pozwalają na
szybsze rozpoznanie zmian nowotworowych. Zajmujemy się tzw. nawigacją obrazową. Chodzi o tworzenie trójwymiarowego
modelu pacjenta, na który nakładane są na-

rzędzia chirurgiczne. Pozwala
to na odpowiednie ich ułożenie
względem poszczególnych narządów – dodaje. W zakresie badań katedry znajdują się
także biometria oraz telemedycyna, której
poświęcona będzie organizowana w tym
roku już po raz trzeci konferencja Śląska Inżynieria Biomedyczna. 
GOR

Szeroki wachlarz specjalności
Na Wydziale Inżynierii Biomedycznej
prowadzone są zajęcia dla studentów
studiów dziennych inżynierskich I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna o specjalności:
• informatyka i aparatura medyczna,
• inżynieria wyrobów medycznych
oraz studiów dziennych magisterskich
II stopnia o specjalności:
• biomechatronika i sprzęt medyczny,
• informatyka w medycynie,
• elektroniczna aparatura medyczna,
• inżynieria wytwarzania implantów,
sprzętu szpitalnego 			
i rehabilitacyjnego,
• sensoryka i przetwarzanie
informacji biomedycznej.
W planach jest uruchomienie studiów
zaocznych na specjalnościach:
• informatyka w medycynie,
• projektowanie i wytwarzanie
wyrobów medycznych.
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W październiku w Zabrzu odbędzie się trzecia konferencja z cyklu Śląska Inżynieria Biomedyczna

Skuteczna pomoc na odległość

foto: UM Zabrze

stania telemedycyny w edukacji jest dużo
więcej – dodaje.
Konferencja Śląska Inżynieria Biomedyczna
odbędzie się 17 października w zabrzańskim
Hotelu Diament. – Liczymy na uczestnictwo
osób, które w różny sposób związane są
z wykorzystaniem techniki w medycynie.
Konferencja sprzyja nawiązywaniu kontaktów. Pokazuje też, że współpraca świata
techniki i medycyny jest nie tylko możliwa,
ale wręcz konieczna ze względu na dobro
pacjentów – zaznacza prof. Ewa Piętka.
Podobnego zdania jest prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.
– Tylko pokorna współpraca inżynierów i lekarzy może być źródłem sukcesu w postaci
nowych technologii poprawiających jakość
leczenia w medycynie – podkreśla prof. Marian Zembala. – Konferencja Śląska Inżynieria
Biomedyczna jest odpowiedzią na wyzwania
współczesnej medycyny. A przecież Zabrze
to miasto, w którym swoje siedziby mają instytucje naukowo-badawcze istotne dla rozwoju jej technicznego zaplecza. To Śląskie
Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii, Instytut Techniki i Aparatury
Medycznej czy właśnie utworzony przez Politechnikę Śląską pierwszy w Polsce Wydział
Inżynierii Biomedycznej. Koncentracja tych

Konferencja to okazja do prezentacji sprzętu najnowszej generacji

Telemedycynie poświęcona będzie trzecia już konferencja z cyklu Śląska
Inżynieria Biomedyczna. Spotkanie inżynierów i lekarzy zaplanowano
w Zabrzu na 17 października. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się
m.in. tematy dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz

bytych zabiegach. Chcemy wykorzystywać
dostępne nośniki umożliwiające kontakt
w celu diagnostyki, terapii, konsultacji czy
teleopieki – dodaje.
W tegorocznej konferencji wezmą udział
między innymi specjaliści z zakresu geriatrii, kardiologii, ortopedii i chirurgii. – Ważnym aspektem telemedycyny jest walor
edukacyjny – zwraca uwagę prof. Ewa Piętka. – Chodzi na przykład o możliwość pokazania studentom czy lekarzom zabiegu,
dzięki zamontowanym na bloku operacyjnym kamerom. Ale możliwości wykorzy-

foto: UM Zabrze

– Telemedycyna to kierunek rozwoju medycyny pozwalający na wirtualne spotkanie
pacjenta i lekarza w sytuacji, gdy nie mogą
znaleźć się w tym samym czasie w tym samym miejscu. To trochę tak, jak rozmowa
przez telefon, tylko bardziej zaawansowana
– uśmiecha się profesor Ewa Piętka, kierownik Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej. – Rozwój telemedycyny jest szczególnie istotny w kontekście
starzejącego się społeczeństwa czy rosnącej
liczby osób wymagających opieki po prze-

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej to jedyny taki wydział w Polsce

22

Nasze Zabrze Samorządowe 10/2014

foto: Igor Cieślicki

możliwości wykorzystania telemedycyny w edukacji.

Konferencja odbędzie się w hotelu Diament

jednostek stanowi o wyjątkowym w skali
kraju potencjale Zabrza – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Politechnika Śląska od wielu lat współpracuje z uczelniami oraz instytucjami prowadzącymi badania na rzecz poprawy jakości
leczenia – zwraca uwagę prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej. – Wyniki licznych, wspólnie zrealizowanych, projektów badawczych wdrożone zostały do
produkcji i praktyki klinicznej w ośrodkach
krajowych i zagranicznych. Konferencja
Śląska Inżynieria Biomedyczna to kolejna
inicjatywa mająca na celu integrację środowiska inżynierów i lekarzy – podsumowuje
rektor uczelni. 
GOR

wokół nas
W centrum Zabrza odsłonięto tablicę poświęconą pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu

W hołdzie dla wielkiego patrioty
Tablica upamiętniająca pułkownika Łukasza Cieplińskiego, jednego z żołnierzy wyklętych, odsłonięta została w dniu 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej na kamienicy przy ulicy Wolności 279. Niezłomny obrońca

foto: Renata Strączyńska

ojczyzny mieszkał tu z rodziną w latach 1945–1947.

Uroczyste odsłonięcie tablicy

Pomysł, by w ten sposób uhonorować bohatera, narodził się w głowach uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego. Już
w 2011 r. powstał w placówce Klub Historyczny im. Armii Krajowej. W tym samym roku
jego członkowie wystartowali w konkursie
„Historia bliska” z publikacją o pułkowniku.
Gdy ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, uczniowie wraz z dyrekcją postanowili
pójść o krok dalej.
– Nasz klub uznał, że warto na kamienicy
umieścić tablicę, przy której każdy mógłby
się zatrzymać i zastanowić, kim był Łukasz
Ciepliński – mówi Grażyna Kossowska-Łysy, dyrektor ZS nr 3. Miejsce umieszczenia
tablicy nie jest przypadkowe. W kamienicy
przy ul. Wolności 279, pod konspiracyjnym
nazwiskiem Marian Kaczmarek, przez dwa
lata mieszkał i prowadził tajną działalność

Łukasz Ciepliński. – Był wielkim patriotą, jednym z żołnierzy wyklętych. Był bohaterem
kampanii wrześniowej, został odznaczony
orderem Virtuti Militari, walczył w obronie
stolicy. Po zakończeniu działań wojennych
wraz z żoną osiadł właśnie tutaj, w Zabrzu.
W listopadzie 1947 roku został skazany
na śmierć. Wyrok wykonano 1 marca 1951
roku. Jest to data symboliczna, ponieważ
dzień ten poświęcony został żołnierzom wyklętym – zwraca uwagę Zbigniew Gołasz,
historyk z Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
Na uroczystości pojawił gość wyjątkowy –
Magdalena Kulińska, synowa pułkownika
Cieplińskiego, która nie kryła wzruszenia.
– Chciałam bardzo podziękować za taką inicjatywę.
W dalszym ciągu kultywujemy
pamięć Łukasza i będziemy to
robić całym naszym sercem –
podkreśla Magdalena Kulińska.
W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli także przedstawiciele samorządu,
uczniowie zabrzańskich szkół, przedstawiciele wojska i służb mundurowych. 
SOR

W sanktuarium w Rokitnicy odbyły się uroczystości stulecia Ruchu Szensztackiego

Wiekowy jubileusz
Jego początki sięgają 1914 roku. Właśnie wtedy o. Józef Kentenich zawarł
przymierze z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną, dając początek Ruchowi
Szensztackiemu. Nazwa pochodzi od miejscowości Schönstatt w Niem-

foto: Sanktuarium Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej

czech, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Mszę z okazji jubileuszu odprawił biskup Jan Kopiec

Na wzór tego miejsca powstają kolejne sanktuaria. Jedno z nich znajduje się w Rokitnicy. Opiekuje się nim Instytut Świecki Pań
Szensztatu. Obchody jubileuszu w Zabrzu
odbyły się 7 września. Uroczystej mszy przewodniczył bp Jan Kopiec, który w homilii
zwrócił uwagę na przesłanie ojca Kentenicha, koncentrujące się na zawierzeniu Maryi.
– Dzisiejsze uroczystości jubileuszowe powinny przede wszystkim wlać w nas nową
energię, chęć apostołowania – mówił do
zgromadzonych ordynariusz gliwicki.
Jednym z elementów uroczystości było posadzenie dębu „Cysters”. Drzewo ma być
wyrazem łączności tego miejsca z diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Pokornej
w Rudach. Posadzili je wspólnie bp Jan Wieczorek, ks. Zygfryd Sordon, proboszcz parafii NSPJ w Rokitnicy, ks. inf. Paweł Pyrchała,
Łucja Pnioczyńska, wieloletnia przełożona
Świeckiego Szensztatu i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Sanktuarium Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej w Rokitnicy zostało poświęcone
9 września 2000 r. Znajduje się na terenie
Instytutu Świeckiego Pań Szensztatu i jest
jednym z sześciu sanktuariów w Polsce. Na
świecie jest ich ponad 200. 
SOR
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Na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie odbyła się kolejna edycja „Pikniku w rytmie firmy”

foto: Renata Strączyńska

foto: Renata Strączyńska

Piknikowe wsparcie przedsiębiorczości

Piknik jest okazją do zaprezentowania swej działalności...

...i nawiązania nowych kontaktów biznesowych

Około 40 wystawców zaprezentowało się podczas zorganizowanego już
po raz drugi „Pikniku w rytmie firmy”. Przygotowana na terenie Kąpieliska Leśnego impreza ma integrować środowisko lokalnych przedsiębiorców i pomagać im w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
– Takie spotkania w nieco luźniejszej formie sprzyjają wzajemnemu poznawaniu
się. Przedstawiciele innych firm mają okazję zobaczyć co proponujemy, a my przekonać się czy mamy szansę na współpracę
z nimi – uśmiecha się Joanna Ludwik z cukierni Hania.
– Tego typu imprezy są potrzebne. Zwłaszcza
przedsiębiorcom, którzy, tak jak my, są na
etapie wprowadzania dużych zmian i rozsze-

rzania swojej działalności. Zależy nam, żeby
inni dowiedzieli się o tym jak najwięcej – podkreśla Anna Studnicka-Rduch z Szybu Maciej.
„Piknik w rytmie firmy” po raz pierwszy zorganizowany został przed rokiem.
– Przedsięwzięcie nie tylko ułatwia nawiązanie kontaktów między przedsiębiorcami.
Przygotowaliśmy też panel doradczy, gdzie
można za darmo skorzystać z konsultacji
i uzyskać wiele potrzebnych przy prowa-

dzeniu firmy informacji. Do dyspozycji są
przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy prawnicy
– tłumaczy Katarzyna Kucia z Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
– Cenię inicjatywy, które przyczyniają się
do tego, że Zabrze staje się miastem ludzi
przedsiębiorczych. Nasi przedsiębiorcy wykorzystują możliwości, jakie dostają. Coraz
więcej z nich ma świadomość, że warto się
promować. Nie wystarczy mieć produkt
i ciężko pracować. Trzeba jeszcze ten produkt odpowiednio zareklamować – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

SOR

Zabrzanie świętowali w Grzybowicach tradycyjne dożynki

Barwne podziękowanie za plony
Ulice dzielnicy przemierzył barwny korowód, a na stadionie przy ul. Traktorzystów mieszkańcy bawili się do późnego wieczora. W Grzybowicach

– Dziękuję za całoroczny trud i pracę. Wasze
zaangażowanie i dbanie o tradycję budzi
ogromny szacunek – mówiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która dzieliła się z mieszkańcami przekazanym przez
starostów dożynek tradycyjnym bochnem
chleba.
Zabrzańskie święto plonów rozpoczęło się
od mszy odprawionej w kościele Matki
Bożej Różańcowej. Tuż po niej uczestnicy
dożynek w barwnym korowodzie przejechali ulicami Grzybowic na stadion przy
ul. Traktorzystów, gdzie zorganizowane
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zostały główne obchody. Przyciągnęły one
także mieszkańców innych dzielnic miasta,
którzy znakomicie bawili się przy muzyce serwowanej m.in. przez zespół Mirage
Band oraz duet Simona&Denis. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli
brać udział w zabawach i konkursach z nagrodami. O dobry humor uczestników dożynek zadbali także artyści z kabaretu RAK.
Wybrano najpiękniej przystrojone posesje
i pojazdy oraz stroje osób biorących udział
w korowodzie. Dożynkowe obchody zwieńczył pokaz sztucznych ogni. 
MM
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odbyły się 6 września zabrzańskie dożynki.

W tym dniu uśmiech nie znikał z twarzy

wokół nas
Na gości V Metropolitalnej Nocy Teatrów czekały w Zabrzu wyjątkowe atrakcje

Aktorzy wyszli w plener
Prawie tysiąc osób przyciągnęły
atrakcje przygotowane przez zabrzański Teatr Nowy w ramach
Zdjęcia: Paweł Janicki / Teatr Nowy

V Metropolitalnej Nocy Teatrów.
Można było poznać zakamarki teatru, wziąć udział w warsztatach
aktorskich i obejrzeć plenerową
wersję spektaklu „Jasiu albo Polish joke”.
Tegoroczne święto teatru zainaugurowane
zostało w Zabrzu spektaklem „Opowieść
wigilijna”, który powstał podczas wakacyjnych warsztatów „Lato z teatrem”. – W jego
przygotowaniu wzięło udział około 50 osób
w wieku od 5 do 18 lat – mówi Jerzy Makselon, dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu.
Sympatycy zabrzańskiej sceny mogli także
obejrzeć farsę „O co biega?” w reżyserii
Marcina Sławińskiego. W jednej z głównych
ról wystąpiła Magdalena Waligórska, znana
m.in. z serialu „Ranczo”. Wśród propozycji znalazło się także przedstawienie „Jasiu albo Polish joke”, które tym razem zostało zaprezentowane w wersji plenerowej.
To pierwsze takie przedsięwzięcie przygotowane przez zabrzański teatr. Zakończyło

„Jasiu albo Polish joke” w plenerze

się pełnym sukcesem, przyciągając
na widownię pod chmurką sporą
grupę osób.
Dużym powodzeniem cieszyły się
także warsztaty teatralne „Bliżej sceny” prowadzone przez aktorów Renatę Spinek i Grzegorza Cinkowskiego.
Spektakl przyciągnął tłum widzów
Z kolei późnym wieczorem w Kawiarni
Teatralnej trio muzyczne „Po sygnale odjazdu” zaprezentowało zebranym znane kompozycje w niezwykłych aranżacjach. 
WG

W Miejskim Ogrodzie Botanicznym pojawiła się nowa atrakcja

W klimatach Kraju Kwitnącej Wiśni
tanicznym. To propozycja rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni. Otwarcie ogrodu zbiegło się w czasie z wizytą w naszym mieście ambasadora Japonii.
Makoto Yamanaka zwiedził z małżonką m.in. Kopalnię Guido.
– Koncepcja stworzenia ogrodu japońskiego zrodziła się w październiku 2013 roku.
Nasz ogród powstał na bazie kamieni i roślin przeniesionych z centrum Zabrza. Wykorzystaliśmy również kostkę granitową,
bambus, drewno, głazy, kamienie i liczne
rośliny. Nowe nasadzenia zostały dobrane
do charakteru ogrodu, a gatunki roślin pochodzą z Azji – tłumaczy Danuta Tarkowska,
dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego.
Do Ogrodu Pięciu Świec można wejść przez
bramę w charakterystycznym czerwonym
kolorze z napisami po japońsku. Nazwa

zdjęcia: UM Zabrze

Ogród Pięciu Świec otwarty został we wrześniu w Miejskim Ogrodzie Bo-

została zainspirowana pięcioma dużymi tujami, które
rosną tam od
lat i symbolizują właśnie pięć
świec.
Nową
atrakcję można
odwiedzać przez
cały październik,
Ambasador Japonii z żoną
czyli do końca sezonu w Miejskim Ogrodzie Botanicznym. 
WG
Wejście do Ogrodu Pięciu Świec
Nasze Zabrze Samorządowe 10/2014

25

wokół nas

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”
PIKNIKI RODZINNE W MIKULCZYCACH I MACIEJOWIE
Z okazji zakończenia robót w ramach Poprawy gospodarki ściekowej
w dzielnicy Mikulczyce oraz Przebudowy Oczyszczalni ścieków Śródmieście
w Maciejowie zorganizowano PIKNIKI RODZINNE.
Organizatorami byli: Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze oraz
Zarząd Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W Mikulczycach piknik odbył się w dniu 6 września 2014 roku, na placu
przedszkolnym przy Parafii św. Teresy, w Maciejowie – w dniu 20 września
2014 roku, na terenach rekreacyjnych przy ul. Kondratowicza obok boiska
„Orlik”.
Wśród atrakcji znalazły się między innymi koncerty zespołów, gry i zabawy
dla dzieci i dorosłych, bezpłatny poczęstunek, mnóstwo konkursów
z nagrodami, a także niespodzianki dla dorosłych i dzieci.

W ZWIĄZKU Z KOŃCZĄCYMI SIĘ ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH
OBJĘTYCH PROJEKTEM, PLANOWANE SĄ KOLEJNE
PIKNIKI DLA MIESZKAŃCÓW, O KTÓRYCH
BĘDZIEMY INFORMOWAĆ W NADCHODZĄCYCH
PUBLIKACJACH.

Jednostka Realizująca Projekt 2
ul. Targowa 2, Zabrze, 41-800
Sekretariat: tel.: 32 277 62 80, fax.: 32 277 62 81
e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl
http://www.fs.zabrze.pl

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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Francuzi dzielili się w Zabrzu swoimi doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska

Z ambasadą Francji o ekologii
O ochronie środowiska i zmniej-

nistyki w Grenoble. – W naszym mieście
nie skupiamy się tylko na ekologicznych
budynkach, ale również na ekologicznym
transporcie. Chodzi o to, żeby zintegrować
szereg różnych działań – zwracał uwagę
gość z Francji.
– We Francji w latach 90. zaczęto zwracać
uwagę na sprawy związane z ekologią,
dlatego dzisiaj możemy się dzielić zdobytą przez nas wiedzą – zaznaczał Sebastien
Durrmeyer, attache ds. współpracy ambasady Francji w Polsce.
W konferencji wziął udział konsul generalny
Francji w Krakowie Thierry Guichoux. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że władze miasta
zechciały nas przyjąć w Zabrzu i że wspierają działania dążące do oszczędzania energii
– mówił konsul.
Podczas seminarium prowadzone w Zabrzu
działania w zakresie ograniczania niskiej
emisji oraz termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej przybliżyła Olga
Klemczak z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego. 

SOR

szaniu kosztów utrzymania budynków

dzięki

prowadzonym

termomodernizacjom rozmawiali
uczestnicy konferencji „Eco-miasto”. Spotkanie zorganizowane we
wrześniu w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Diament” w ZaUrząd Miejski w Zabrzu oraz ambasadę Francji w Polsce.
– Zabrze przywiązuje dużą uwagę do działań proekologicznych. Realizując kolejne
projekty chcemy korzystać z doświadczenia
naszych francuskich przyjaciół i zaszczepiać
sprawdzone przez nich dobre praktyki u nas
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Konferencja dotyczyła głównie sposobów
poprawy efektywności energetycznej bu-

foto: Igor Cieślicki

brzu zostało przygotowane przez

Konsul generalny Francji Thierry Guichoux

dynków. – W centrum Grenoble powstała
ekodzielnica, w której wybudowane zostały
budynki efektywne energetycznie. Wykorzystują one energię odnawialną, głównie jest
to energia słoneczna – wyjaśniał podczas
spotkania Laurent Gaillard, dyrektor urba-

Przemiany w postindustrialnym świecie na wystawie fotograficznej w WST

Zmiany

kulturowe

zachodzące

w miastach zdominowanych niegdyś przez ciężki przemysł, to
temat projektu socjologicznego,
którego pokłosiem jest wystawa
fotograficzna otwarta w budynku
Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu. Jej wernisażowi towarzyszyła
konferencja dotycząca życia w śląskim krajobrazie poprzemysłowym.
W programie konferencji znalazły się wykłady, pokazy fotografii i spotkania ze znanymi
dokumentalistami, socjologami i artystami.
Prelegentami byli wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i Katowicach, a także
Sosnowieckiego Centrum Sztuki, Muzeum
w Pradze, Muzeum Śląskiego oraz Wyższej
Szkoły Technicznej w Katowicach. O swojej
twórczości opowiadał m.in. Jindřich Štreit
z Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie.

– Pokazujemy różne aspekty
fotografii, tej dokumentalnej, społecznej, reportażowej i innych działań, których głównym tematem jest
Śląsk – mówi Janusz Musiał,
organizator konferencji. – Śląsk był i jest
bardzo ciekawy dla obiektywu, ale nie pokazujemy tych sztandarowych rzeczy, jak
komin, górnik, pióropusz czy szyb wyciągowy. Przyglądamy się mu z perspektywy historyków sztuki, filozofów czy socjologów
– dodaje.
Na zgromadzonych w gmachu WST planszach można zobaczyć m.in. kilkanaście
zdjęć autorstwa znanego zabrzańskiego
fotografa Arkadiusza Goli.
– Na przykładzie kilku miast
pokazujemy zmiany zachodzące w postindustrialnym
świecie. Obejmują one mnóstwo dziedzin życia. Wystawa to efekt projektu socjologicznego, jaki był realizowany w latach
2008–2011 pod kierunkiem profesor Ka-

foto: UM Zabrze

Tak zmienia się (nie tylko) Śląsk

Wśród gości był prof. Roman Starak

zimiery Wódz – tłumaczy Arkadiusz Gola.
Wystawę podziwiać można do końca października. 

SOR
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foto: Rada Dzielnicy

Przedstawiamy Rady Dzielnic nowej kadencji. Tym razem osiedle Kotarbińskiego

Zorganizowany przez Radę Dzielnicy rodzinny piknik

Osiedle Kotarbińskiego
– dzielnica z przyszłością
Obszar, który działaniem obejmuje Rada Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, zamieszkuje prawie siedem tysięcy osób. Jeszcze kilkanaście lat temu były to peryferia miasta. Teraz swoje siedziby mają tu duże
firmy, dynamicznie rozwija się budownictwo wielorodzinne i indywidualne. A wolnych terenów pod kolejne inwestycje nie brakuje.

28

oddzielającego tory kolejowe od mieszkalnej części osiedla. Temat ciągnie się niestety latami, choć wciąż próbujemy pomóc
mieszkańcom, którzy cierpią z powodu hałasu, jaki powodują przejeżdżające pociągi. Ale są i sukcesy, nawet te drobne, które
bardzo nas cieszą. To między innymi wy-

foto: Rada Dzielnicy

Mieszkańcy osiedla chwalą sobie uporządkowaną architektonicznie przestrzeń
w kwadracie ulic Kotarbińskiego, Franciszkańskiej, Gdańskiej i Tatarkiewicza.
Nie brakuje tu bujnej zieleni i miejsc do
rekreacji. Nie znaczy to jednak, że komfortu życia na osiedlu nie można by jeszcze
bardziej poprawić. Wiedzą o tym członkowie Rady Dzielnicy, którzy w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 18 czekają
na uwagi i sugestie mieszkańców w swojej
siedzibie przy ul. Skłodowskiej-Curie 34
(budynek Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN).
– To moja druga kadencja
w radzie, więc większość
spraw jest mi dobrze znana
– mówi Wojciech Niezgoda,
przewodniczący
zarządu
Rady Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego. –
Niektóre z nich udało się już załatwić, ale
są takie, które ciągną się dość długo. Chodzi na przykład o potrzebę budowy ekranu

cinka drzew, które zagrażały mieszkańcom
w rejonie ulicy Franciszkańskiej. Nasze interwencje przyniosły skutek. Taka wycinka,
tym razem krzewów, powinna być również
zrobiona przy skrzyżowaniu alei Korfantego z ulicą Skłodowskiej-Curie, gdzie z powodu braku odpowiedniej widoczności
może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji drogowych – dodaje.
– Najbardziej chyba cieszymy się z faktu, że już
niedługo, bo do końca października, na naszym osiedlu powstanie siłownia pod
chmurką. Jej budowa jest
częścią większego projektu, tzw. Centrum Integracji Osiedla, które
jest oczkiem w głowie członka naszej rady,
pana Mirosława Maja. Zależy nam, by na
obecnych nieużytkach w pobliżu sklepu
wielkopowierzchniowego i Przedszkola nr
48 stworzyć miejsce rekreacyjno-integracyjne szczególnie przyjazne mieszkańcom.
Oprócz siłowni byłby tam również atrakcyjny plac zabaw dla dzieci – podkreśla przewodnicząca rady Jadwiga Nandzik.
Sporym wydarzeniem na rzecz integracji
mieszkańców osiedla był majowy festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja”, który po raz pierwszy odbył się przy orliku. Były występy muzyczne dla młodszych i starszych, animacje
dla dzieci i ciekawe konkursy z nagrodami,
ale przede wszystkim sporo dobrej zabawy
na świeżym powietrzu przy ładnej pogodzie.
Wcześniej osiedlowe festyny odbywały się
na boisku Szkoły Podstawowej nr 25, ale
teraz nie nadaje się ono do użytku. Miejsc,
gdzie większej uwagi wymaga nawierzchnia dróg i chodników, jest zresztą na osiedlu więcej. Przed pocztą od lat mieszkańcy
mają prawdziwy tor przeszkód, wiele do
życzenia pozostawia także chodnik wzdłuż
ul. Gdańskiej, na wysokości budynków 40,
44 i 48.

Plenerowe imprezy to okazja do integracji mieszkańców osiedla
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wokół nas
dodatkowych miejsc postojowych. Korespondencja członków rady z instytucjami
miejskimi i Zabrzańską Spółdzielnią Mieszkaniową jest pod tym względem szczególnie bogata. Znajdują się w niej m.in. propozycje szczegółowych lokalizacji, gdzie
parkingi mogłyby powstać bez szkody dla
osiedlowej infrastruktury.
Dobrze układa się współpraca rady z dyrekcją szkół znajdujących się na osiedlu.

Wspólnie zorganizowano już kilkanaście
turniejów sportowych i konkursów tematycznych. Swoje atrakcje miały maluchy,
np. podczas zabawy mikołajkowej. Dla
młodzieży organizowane są konkursy plastyczne, fotograficzne itp. – Choć pewne
rzeczy można poprawić, żyje się tu dobrze.
I nie ma co wybrzydzać – uśmiechają się
dzielnicowi radni. 

WG

– Trafia do nas wiele takich
„komunikacyjnych”
uwag mieszkańców. Chodzi również o zmianę nawierzchni na przedłużeniu
ulicy Skłodowskiej-Curie.
Potrzebne są też pasy dla
pieszych na skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej i Gdańskiej, bo to dość niebezpieczne miejsce. Przydałyby się też ławki
wzdłuż chodnika prowadzącego od tego
miejsca do Multikina i kosze na śmieci.
Wielu mieszkańców zwraca też uwagę na
niewystarczające oświetlenie w rejonie
kompleksu garaży – wylicza wiceprzewodnicząca rady Halina Skrago-Litwora.
Często poruszaną przez mieszkańców
kwestią jest także konieczność stworzenia

foto: Igor Cieślicki

Rada ma siedzibę w budynku CMPW PAN

Mieszkańcy mają do dyspozycji jeden z trzech otwartych w mieście orlików

REKLAMA
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lekcja historii
140 lat minęło, czyli jubileusz Urzędu Stanu Cywilnego w Zabrzu

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Skarbnica wiedzy na kartach ksiąg

Nieistniejąca już siedziba zabrzańskiego USC przy obecnej ul. Wandy 6

1 października 1874 r. wprowadzono
w Prusach świecką rejestrację stanu
cywilnego, która odbywać się miała
w nowo powstałych urzędach stanu
cywilnego (Standesamt). Dotych-

w Makoszowach – Wehowski, naczelnik
urzędu w Dorocie; w Zaborzu – komisaryczny naczelnik urzędu w Zaborzu; w Starym
Zabrzu – Sedlag, komisaryczny naczelnik
urzędu w Starym Zabrzu, w Małym Zabrzu –
Otto Hoffmann, aptekarz w małym Zabrzu.

Narodziny i małżeństwa

czas odbywała się ona w parafiach
kościołów katolickiego i ewangelickiego. Odebranie im tego zadania
było efektem walki Otto Bismarcka
z Kościołem katolickim, znanej pod
mianem „Kulturkampfu”.
Na terenie Prus, w tym i na Śląsku, utworzono okręgi stanu cywilnego obejmujące
jedną lub więcej gmin, co uzależnione było
od gęstości zaludnienia. W większych miastach powstawało nawet kilka urzędów.
Mieszkańcy wsi wchodzących w skład obecnego Zabrza zgłaszać się mieli w ośmiu różnych urzędach. Powstały one w Biskupicach
(gmina wraz z Borsigwerkiem i okręg dworski), Makoszowach (gmina i okręg dworski
Makoszowy, gmina i okręg dworski Sośnica,
kolonia Maciejów, okręg dworski Zabrze,
Las Zabrzański – Zabrzer Forst), Zaborze
(gmina i okręg dworski), Stare Zabrze (gmina), Małe Zabrze (gminy Małe Zabrze i Dorota), Mikulczyce (gminy i okręgi dworskie
Mikulczyce oraz Grzybowice). Mieszkańcy
kolonii Kończyce i Pawłów musieli udawać
się do USC w Bielszowicach, a mieszkańcy
gminy i okręgu dworskiego Rokitnica – do
USC w Miechowicach. Na czele poszczególnych urzędów stanęli: w Biskupicach – Carl
Schulz, nauczyciel w szkole ewangelickiej;
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Ustawa o USC określała zasady zgłaszania
urodzin, ślubów i zgonów. Urodziny trzeba
było zgłosić ustnie w ciągu tygodnia w urzędzie, któremu podlegało miejsce narodzin.
Zgłaszającymi mogli być (w następującej
kolejności): ojciec dziecka, położna, lekarz
przyjmujący poród, inna osoba będąca
świadkiem porodu, gospodarz domu, w którym odbył się poród, matka dziecka. Jeżeli
dziecko urodziło się w szpitalu, klinice położniczej lub więzieniu, to kierownik danej
instytucji zawiadamiał odpowiedni urząd na
piśmie. W księdze zapisywano dane zgłaszającego, imiona i nazwiska (w tym rodowe)
rodziców, ich wyznanie, zawód ojca (z rzadka również matki), miejsce ich zamieszkania, czas i miejsce urodzenia dziecka, jego
płeć oraz imię bądź imiona. Jeżeli w chwili
zgłoszenia nieznane było jeszcze imię dziecka, to rodzice musieli pofatygować się do
USC raz jeszcze i urzędnik sporządzał odpowiednią adnotację na marginesie księgi.
W wypadku małżeństw osób pochodzących
z różnych miejscowości narzeczeni mogli
wybrać, w którym urzędzie wezmą ślub.
Urzędnikowi musieli dostarczyć metrykę
urodzenia i pisemne pozwolenie ze strony
rodziców bądź opiekunów prawnych, ten zaś
ogłaszał publicznie nazwiska narzeczonych,
by się upewnić, że są stanu wolnego. Po
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dwóch tygodniach mogli oświadczyć przed
urzędnikiem, że chcą zawrzeć małżeństwo
i wpisać się do ksiąg małżeńskich. Obecnych
przy tym musiało być dwóch świadków –
w znanych mi księgach małżeństw z terenu
Zabrza z lat 1874–1913 są to prawie wyłącznie mężczyźni. Zawarcie ślubu cywilnego
i otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia
było warunkiem koniecznym do wzięcia ślubu kościelnego. W księdze, poza nazwiskami
narzeczonych, zapisywano datę i miejsce ich
urodzenia (przez kilka pierwszych lat, niestety, tylko ich wiek), zawód, miejsce zamieszkania oraz informacje o rodzicach. W przypadku świadków – imię, nazwisko, zawód,
miejsce zamieszkania i wiek.
Zgon trzeba było zgłosić najpóźniej następnego dnia. Taki sam termin obowiązywał
w wypadku narodzin martwego dziecka.
Zgon mogli zgłosić: głowa rodziny, wdowa
lub osoba, w której mieszkaniu zgon nastąpił. Przed wpisaniem do księgi zgonu nie
wolno było pochować zmarłego. Wyjątek
stanowiła zgoda policji. W księgach zapisywano dane zgłaszającego, a następnie
zawód (oczywiście jedynie w wypadku osób
dorosłych), imię i nazwisko, wiek, miejsce
urodzenia, informacje o współmałżonku
i rodzicach, czas i miejsce zgonu.
Otto Hoffmann przyjmował interesantów
w swojej aptece w Małym Zabrzu. Urodzenia i śluby można było zgłaszać we wtorki,
zaś zgony codziennie. Jeżeli śmierć nastąpiła w sobotnie popołudnie lub wieczór albo
w pierwszy dzień świąteczny, to zgłoszenia
przyjmowane były w aptece w niedziele
i następne dni świąteczne od 10 do 11.
Utworzona w październiku 1874 r. sieć urzędów stanu cywilnego zmieniała się w następnych latach. 1 stycznia 1900 r. powstały
USC w Kończycach i Pawłowie, a 1 stycznia
1902 r. – w Dorocie. 1 kwietnia 1904 r. okręg
USC w Makoszowach podzielił się na trzy
mniejsze. W dotychczasowym urzędzie pozostały gmina i okręg dworski Makoszowy,
a USC w Sośnicy obejmował gminę i okręg
dworski Sośnica oraz gminę Maciejów. Trzeci z urzędów, nazwany „Standesamtsbezirk
Gutsbezirk Zabrze”, obejmował okręg dworski Zabrze, Las Zabrzański oraz Kopalnię
Węgla Kamiennego Guido. Był on najkrócej
istniejącym USC, bo już 1 kwietnia 1905 r.,
wraz z urzędami w Małym Zabrzu, Starym
Zabrzu, Dorocie, połączony został w jeden
urząd w Zabrzu, co wiązało się z powstaniem gminy o tej samej nazwie. Urząd ten
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Liczące w chwili utworzenia ponad 55 tys.
mieszkańców Zabrze było zbyt duże na
jeden urząd stanu cywilnego. W związku
z tym podzielono go na dwa okręgi – Okręg
I nazwano Zabrze Północ (z siedzibą w ratuszu przy obecnej ul. Miarki), Okręg II nazwano Zabrze Południe (z siedzibą przy obecnej
ul. ks. Klimasa). Granicę między okręgami
stanowiła linia kolejowa Zabrze-Gliwice. Co
najmniej od 1912 r. oba urzędy miały wspólną siedzibę w nieistniejącym już budynku
przy obecnej ul. Wandy 6.
1 stycznia 1907 r. powstał USC w Rokitnicy
obejmujący gminę i obszar dworski Rokitnica i folwark Augustynów (Augustenhof).
1 lutego 1909 r. gminę i obszar dworski Grzybowice przeniesiono z USC w Mikulczycach
do USC w Wieszowie. Samodzielny urząd
w Grzybowicach powstał dopiero w 1936 r.
i istniał do 1945 r. W 1915 r. po raz trzeci
zmieniła się przynależność Maciejowa, gdyż
1 kwietnia powstał tam USC.
Okres po I wojnie światowej to czas zmniejszania liczby urzędów na terenie obecnego
Zabrza. 1 stycznia 1919 r. okręgi „Hindenburg Północ” i „Hindenburg Południe” połączono w jeden urząd „Hindenburg”. Od
1927 r. podlegały mu urzędy w Maciejowie
(zlikwidowany w 1929 r.), Biskupicach i Zaborzu (zlikwidowane w 1940 r.). Kolejne USC
likwidowane były już po II wojnie światowej.
W 1952 r. przestały istnieć urzędy w Makoszowach, Pawłowie i Rokitnicy, a w 1955 r.
w Kończycach. Najdłużej, bo do 1973 r., przetrwał USC w Mikulczycach.
Siedzibę USC przy ul. Wandy wyburzono
w połowie lat 20. XX wieku, a na jej miejscu powstał internat dla uczennic. W czasie
następnych blisko stu lat urząd mieścił się
m.in. w hotelu Schüllera (na jego miejscu
powstał pl. Wolności), a po wojnie w budynku przy pl. Warszawskim 10. Od 1965 r.
zabrzański USC ma siedzibę w dawnej willi
przy ul. Wolności 211 (jej ostatni przedwojenny właściciel, Alfons Kempa, prowadził
rozlewnię piwa).
Księgi stanu cywilnego starsze niż sto lat przekazywane są do archiwum. W przypadku Zabrza to archiwum w Gliwicach, będące oddziałem Archiwum Państwowego w Katowicach.
Do Katowic trafiają księgi z USC w Bielszowicach i Miechowicach. 
Piotr Hnatyszyn

Plac Warszawski
już bez kupców
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem odwiedźmy dzisiejszy plac Warszawski.
To miejsce przed laty bywało wyjątkowo tłoczne. Kupieckie stoiska i odwiedzający
je mieszkańcy szczelnie wypełniali przestrzeń pomiędzy urokliwymi budynkami. Nie
wszystkie przetrwały do czasów nam współczesnych, a podobne tłumy pojawiają się
tu teraz najczęściej podczas organizowanego co roku plenerowego poloneza maturzystów. W pozostałe dni plac zapełniony jest samochodami, nad którymi górują wyrosłe
przez dziesięciolecia drzewa.
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Terytorialne roszady

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

Kupcy i ich klienci szczelnie wypełniali przed laty dzisiejszy plac Warszawski

foto: igor Cieślicki

obejmował, poza wymienionymi wyżej obszarami, także włączoną do Zabrza Kolonię
C i sąsiadujące z nią fragmenty obszaru
dworskiego Zaborze. A ponieważ równocześnie kolonie Gwozdek i Kuźnica, należące
dotychczas do Starego Zabrza, przyłączono
do Maciejowa, ich mieszkańcy musieli od tej
pory udawać się do USC w Sośnicy.

Po latach z krajobrazu zniknęły niektóre z budynków
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sport
Za nami kolejny turniej piłkarski o puchar Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

Lotnicy lepsi od lekarzy
VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozegrany został 9 września na stadionie Gwarka. Najlepsi
na murawie okazali się reprezentanci Górnośląskiego Towarzystwa Lot-

Na boisku spotkały się zespoły wystawione przez prezydent Zabrza Małgorzatę
Mańkę-Szulik, dyrektora ŚCCS profesora Mariana Zembalę, naczelnika I Urzędu
Skarbowego w Gliwicach Adama Mierzwę
oraz prezesa Górnośląskiego Towarzystwa
Lotniczego Artura Tomasika. W czasie, gdy
piłkarze walczyli o kolejne bramki, na trybunach propagowano zdrowy styl życia,
m.in. przez rozdawanie dorodnych jabłek.
– Niestety, nie ma już z nami Janka Statucha, współtwórcy, z Alicją Chachaj, naszego
programu „Tak dla transplantacji”. Zawsze

przywoził jabłka aż z Sandomierza, by rozdawać je najmłodszym pacjentom. Pamiętamy o nim i jego przesłaniu - mówi Agnieszka
Gucwa-Lukoszczyk, prezes Fundacji ŚCCS.
Już w początkowej fazie turnieju naprzeciw
siebie stanęły drużyny Urzędu Miejskiego
i ŚCCS. W tej konfrontacji lepsi okazali się
lekarze, którzy w finale ulegli ekipie GTL.
Lotnicy zdobyli w efekcie okazały puchar
ufundowany przez śląski oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Trzecie
miejsce zajął zespół gliwickiej skarbówki,
a czwarte zabrzański magistrat.

Zmagania z rakietką

REKLAMA

Młodzi i zdolni
Dwa turnieje tenisa stołowego dla
młodzieży odbyły się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Młodzi sportowcy mieli okazję
skorzystać z rad dużo bardziej doświadczonych zawodników.
W pierwszym z turniejów zmierzyli się chłopcy i dziewczęta z Zabrza, Mikołowa, Chybia,
Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór, Katowic i Gliwic. Sporą atrakcją była dla nich pokazowa
gra wielokrotnej mistrzyni kraju Jolanty Szatko-Nowak z koleżanką klubową Sylwią Rożek. – Najważniejsze jest, by się nie zrażać na
początku treningów. To dyscyplina dla cierpliwych. Chińczycy potrafią trenować jeden element gry przez miesiąc. Powinniśmy ich naśladować – podkreśla Jolanta Szatko-Nowak.
W kolejnym turnieju wystartowało 52 młodych pingpongistów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
regionu.
– Chcemy mocno promować tenis stołowy
w Zabrzu. Być może za jakiś czas będzie
to w naszym mieście wiodąca dyscyplina –
mówi Jan Grądalski z klubu „Quo Vadis” Makoszowy, organizator obu turniejów.  WG
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foto: Fundacja ŚCCS

niczego, którzy pokonali ekipę ŚCCS.

Turniej odbył się na stadionie Gwarka

Partnerem turnieju był Górnik Zabrze. Na
stadionie Gwarka nie zabrakło zatem legend zabrzańskiego klubu. Na trybunach
zasiedli m.in. Stanisław Oślizło, Jan Banaś,
Henryk Latocha, Zygmunt Anczok i Jan Kowalski. 
WG

sport
Poznaliśmy nowe oblicze terenu wokół boiska Orlik w Maciejowie

muje łącznie dziesięć terenów o łącznej powierzchni przekraczającej 183 ha. Usuwane
są tam skażona gleba i dzikie wysypiska.
Pojawiają się nowe drzewa i krzewy oraz
ścieżki dydaktyczne przybliżające występujące w danym miejscu gatunki fauny i flory.
Wartość projektu sięga 30,5 mln zł. Aż 26
mln zł stanowi pozyskane przez zabrzański
samorząd dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności. – Gdy zostaliśmy jednostką
wdrażającą program rekultywacji terenów
zdegradowanych, jeździliśmy po wielu miastach, namawiając do podjęcia takich inwestycji, na które mamy unijne wsparcie. Zabrze
było jednym z pierwszych miast, które się na
to zgodziły. Wasz projekt jest największym
w ramach tego programu. Namawiałbym
inne śląskie miasta do podobnych działań –
mówi Jerzy Swatoń, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Prace w Maciejowie ruszyły w drugiej połowie minionego roku i kosztowały prawie 1,3
mln zł. Teren został oddany do użytku przed
czasem. Zaawansowane są prace również
w innych częściach miasta, m.in. w rejonie
Miejskiego Ogrodu Botanicznego, dawnego
zwałowiska odpadów hutniczych u zbiegu
ulic Bytomskiej i Hagera oraz stawów zapadliskowych w rejonie ul. Tarnopolskiej.
Wszystko wskazuje, że uda się je oddać do
użytku jeszcze w tym roku. 

SOR

foto: Renata Strączyńska

Miejsce do sportu i rekreacji

Spacerowicze mogą odpocząć na przygotowanych przy alejkach ławkach

To miejsce zarówno dla miłośników biegania czy jazdy na rowerze, jak
i osób, które szukają wytchnienia wśród zieleni. We wrześniu do użytku
został oddany teren obok boiska Orlik w Maciejowie. To jeden z dziesięciu
obszarów nad Bytomką objętych gigantycznym projektem rekultywacji.
– Przy wsparciu środków unijnych realizowanych jest w Zabrzu wiele zadań. Przebudowa
miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i rekultywacja zniszczonych w wyniku wieloletniej
działalności przemysłowej terenów nad Bytomką należą do największych. Ich realizacja sprawia, że nasze miasto staje się coraz

bardziej przyjazne mieszkańcom – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Przekazany właśnie do użytku teren wokół
boiska Orlik w Maciejowie to miejsce, gdzie
mieszkańcy z pewnością chętnie będą spacerować czy też jeździć na rowerze – dodaje.
Rekultywacja terenów nad Bytomką obej-

Wspólny przejazd rowerzystów ulicami Zabrza zorganizowany został już po raz 50.

Urodzinowa Masa Krytyczna
Już po raz 50. zorganizowana została we wrześniu Zabrzańska Masa
Krytyczna. Miłośnicy wspólnych rowerowych wypadów przejechali

foto: Renata Strączyńska

Iwona Kompałka-Pragacz z Sewerynem

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi
na prawa i obowiązki rowerzystów na drodze. – Kiedy ulicą jedzie jeden rowerzysta,
niewiele osób go zauważa. Kiedy jedzie zorganizowana grupa, ludzie nas widzą. Może
dzięki temu zostaną podjęte działania na
rzecz rowerzystów, kierowcy zwrócą na nas
większą uwagę i będzie bezpieczniej? – wyjaśnia Mariusz Jamroży z Zabrzańskiej Masy
Krytycznej. – Jubileuszowa Masa różni się
trochę od dotychczasowych, trasa jest krótsza, kończy się na kąpielisku w Maciejowie,
gdzie czeka na nas dużo atrakcji – dodaje.
Na starcie jubileuszowego przejazdu pojawiły się całe rodziny. Najmłodszy uczestnik,
czteroletni Seweryn, dostał pamiątkowy
puchar. A jego mama przyznaje, że jazda
w grupie nauczyła ją pewniejszego porusza-

foto: Renata Strączyńska

z placu Wolności na Kąpielisko Leśne w Maciejowie.

Przejazdy odbywają się raz w miesiącu

nia się po drogach. – Dzięki Masie nabrałam
odwagi, nauczyłam się jeździć ulicami, bo
do tej pory byłam rowerzystką chodnikową
– uśmiecha się Iwona Kompałka-Pragacz.
Przejazdy w ramach Zabrzańskiej Masy Krytycznej organizowane są w każdy drugi piątek miesiąca. Rowerzyści wyruszają z placu
Wolności o godzinie 18. 
SOR
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Zabrzańscy szczypiorniści znakomicie rozpoczęli nowy sezon rozgrywek

foto: Wojciech Karpiński

foto: Wojciech Karpiński

Punktowy dorobek się rozrasta

Do zabrzańskiego zespołu dołączył w tym sezonie pochodzący z Białorusi Yuri Gromyko

obronną ręką. Zawodnicy Górnika Zabrze serią zwycięstw rozpoczęli nowy
sezon rozgrywek superligi. W znakomitym stylu zaprezentowali się również na starcie Pucharu EHF, czyli Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej.
W inauguracyjnym spotkaniu sezonu nasi
szczypiorniści pokonali u siebie 31:26 Śląsk
Wrocław. Dwa tygodnie później rozprawili
się na wyjeździe z Azotami Puławy 25:24.
– Nie widzę problemu z brakiem sił. W poprzednich spotkaniach staraliśmy się umiejętnie rozkładać obciążenia na cały zespół
i dużo rotować składem. W dodatku zarówno przed, jak i po meczu w Puławach, drużyna miała raczej lekkie treningi, bo przy
takiej liczbie meczów nie było sensu ich dodatkowo obciążać. W tej chwili procentuje
wysiłek i praca, którą wykonaliśmy w poprzednich tygodniach – podkreśla trener
Górnika Patrik Liljestrand. Kolejne punkty
zabrzanie dopisali do swego dorobku po
zwycięstwie 32:26 nad MMTS-em Kwidzyn.
W tym meczu znakomicie zaprezentował
się Patryk Kuchczyński, który był bezbłędny w rzutach karnych, a łącznie zdobył jedenaście bramek. – Cieszę się bardzo, że
udało mi się rzucić wszystkie bramki. Mieliśmy trochę przestojów w naszej grze, już
w pierwszej połowie prowadziliśmy różnicą
sześciu trafień, trochę niepotrzebnie pozwoliliśmy się dogonić rywalom. Graliśmy
nierówno, ale końcowy wynik można uznać
za bardzo korzystny – oceniał mecz nasz
skrzydłowy.
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Zwycięstwem zakończyło się także wyjazdowe spotkanie ze Stalą Mielec. Górnik pokonał rywala 33:30. Była to czwarta wygrana
w czterech pierwszych kolejkach rozgrywek
superligi!
W zabrzańskiej drużynie pojawiło się w tym
sezonie kilka nowych twarzy. Do zespołu
dołączył m.in. Yuri Gromyko, pochodzący
z Białorusi 30-letni obrotowy, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy
Chrobrego Głogów. – W tym roku czeka
nas walka na trzech sportowych frontach,
ponadto kontuzji nabawił się Tymoteusz
Piątek i zostaliśmy z jednym kołowym gotowym do gry. Potrzebowaliśmy kogoś takiego jak Yuri – komentuje prezes zabrzańskiego Górnika Bogdan Kmiecik.
– Skład drużyny jest tak budowany, by na
każdej pozycji było dwóch równorzędnych
zawodników. Jeden wypada, drugi wchodzi i godnie go zastępuje – zaznacza Patryk
Kuchczyński.
We wspaniałym stylu zabrzanie zadebiutowali w rozgrywkach Pucharu EHF, pokonując aż 36:25 drużynę HC Zomimak
Strumica. Satysfakcja jest tym większa, że
różnicą jedenastu bramek udało się pokonać brązowych medalistów Macedonii.
Równie udany był rozgrywany na wyjeź-

Nasze Zabrze Samorządowe 10/2014

dzie rewanżowy mecz, w którym Górnik
zwyciężył 34-27. – Zagraliśmy drugie dobre zawody. Te nawet jeszcze lepsze niż
przed tygodniem w Zabrzu. Szczególnie
dobrze wyglądało to w defensywie, przez
co wypracowaliśmy kilka łatwych bramek
– mówił po meczu trener Patrik Liljestrand.
W drugiej rundzie Pucharu EHF zabrzanie
zmierzą się z SKA Mińsk. Pierwsze spotkanie czeka nas na Białorusi 11 października.
Rewanż zaplanowano tydzień później. Trzymamy kciuki! 
GOR

foto: Wojciech Karpiński

To był prawdziwy meczowy maraton, z którego nasi szczypiorniści wyszli

W akcji Paweł Niewrzawa

Każda pozycja jest dobra, by oddać rzut

sport
Górnik Zabrze w czołówce tabeli piłkarskiej ekstraklasy

Powrót legendy z Roosevelta
W ścisłej czołówce tabeli utrzymuje się Górnik Zabrze po prawie trzech

miejscu tabeli. Bardzo zacięty był rozgrywany w ostatni weekend września mecz z Lechią Gdańsk, zakończony remisem 2:2. – To
był mecz o kilku obliczach. Przytrafiały nam
się w nim błędy, ale ostatecznie należy się
cieszyć, że udało się zremisować. Szkoda, że
doprowadziliśmy do takiej sytuacji na boisku, że musieliśmy gonić wynik – mówił po
spotkaniu trener Górnika Józef Dankowski.
– Lechia to bardzo silny rywal i mieliśmy
trochę szczęścia, bo stworzyła sobie sporo
sytuacji bramkowych. Szkoda tylko, że tak
szybko straciliśmy bramkę po wznowieniu
gry w drugiej połowie. Gdyby nie ten wyrównujący gol, to mogło być inaczej – podsumowuje Mariusz Magiera. 
WG

miesiącach rozgrywek ekstraklasy. Nasi piłkarze pokonali m.in. Cracovię, Jagiellonię Białystok i Koronę Kielce. Podziałem punktów zakończyły się spotkania z Legią Warszawa, Lechem Poznań i Lechią Gdańsk.
Tym większe powody do satysfakcji miał Jerzy Gorgoń, legendarny piłkarz Górnika, który we wrześniu pojawił się przy ul. Roosevelta.

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

– Jurek śledzi na bieżąco występy Górnika. – uśmiechał się Jerzy Gorgoń, życząc ukraMimo że mieszkamy w Szwajcarii, to wie pra- ińskiemu obrońcy zdrowia i udanych wystęwie wszystko o swoim dawnym klubie – zdra- pów w zabrzańskiej drużynie.
Tymczasem Górnik, po dziesięciu kodziła towarzysząca Jerzemu Gorgolejkach jesiennej rundy rozgryniowi żona Beata. Pochodzący
wek, znalazł się z dorobkiem
z Mikulczyc Gorgoń, grając
18 punktów na czwartym
w Górniku, był również
foto: Górnik Zabrze
przez wiele lat czołowym zawodnikiem
kadry Kazimierza
Górskiego. Podczas
wizyty w Zabrzu
znakomity przed
laty stoper z zadowoleniem obejrzał
Jerzy Gorgoń na stadionie Górnika
budowany w naszym
mieście stadion. Na
jego pytania o parametry
obiektu odpowiadał były kolega
z drużyny – Stanisław Oślizło.
Jerzy Gorgoń z sentymentem obejrzał też
ekspozycję sportowych trofeów Górnika.
– Ile masz wzrostu? – pytał podczas wizyty w szatni grającego na tej samej pozycji
Oleksandra Szewluchina. – 192 centymetry?
Starcie z Lechią Gdańska zakończyło się podziałem punktów
To tyle co ja. To dobry wzrost dla stopera

Na Stadionie im. Ernesta Pohla trwa montaż oświetlenia najnowszej generacji

Nowe lampy nad murawą

zaledwie 50 Hz – dodaje. Nowy system ma
być również bardziej ekonomiczny od tradycyjnych rozwiązań. Przedstawiciele spółki
szacują, że koszty eksploatacyjne wynikające z oświetlenia murawy boiska będą niższe
o około 20 procent w porównaniu do rozwiązań klasycznych, stosowanych na większości
polskich stadionów. 
GOR

Montaż lamp najnowszej generacji trwa na Stadionie im. Ernesta Pohla.
Ich zastosowanie umożliwi podniesienie jakości transmisji telewizyjnych. Wyeliminowane zostanie bowiem zjawisko migotania obrazu przy

Do stalowej konstrukcji zadaszenia stadionu
przymocowane zostaną łącznie 184 lampy.
Każda z nich waży 13 kilogramów. Lampy
zasilane będą przez elektroniczny układ zapłonowo-stabilizujący. – Po zainstalowaniu
i uruchomieniu całego systemu lampy będą
świeciły z częstotliwością 250 Hz, pozwalającą na nagrywanie obrazu z wydarzeń sportowych w bardzo wysokiej rozdzielczości, co
jest szczególnie ważne dla ujęć typu slow

motion, wykorzystywanych do powtórek –
wyjaśnia Ludmiła Hernik ze spółki Stadion
w Zabrzu. – Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tego typu oświetlenia, jeszcze
na etapie projektowania, prowadzono rozmowy z podmiotem odpowiedzialnym za
transmisje meczów Ekstraklasy i upewniono
się, że dysponuje on sprzętem, który w pełni
wykorzysta najnowszą technologię, bowiem
powszechnie stosowana częstotliwość to

foto: Stadion w Zabrzu

spowolnionych ujęciach wykorzystywanych podczas powtórek.

Murawę oświetlą łącznie 184 lampy
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rozrywka
1

1

2

4

3

3

5

6

Poziomo: 1 – krzyk, 5 – kiedyś Hindenburg, 8 – dwa dania + deser, 9 – szatan, 10 – chłop, 11 – lektura z kiosku, 12
– napomknięcie, 14 – ozdobna opaska
wysadzana kamieniami, oznaka władzy
królewskiej, 16 – reprezentacja, 19 –
w czarnej masce, ze szpadą, 21 – przykrywa stół, 22 – w ekwipunku żołnierza, 23
– kwaśna przyprawa, 24 – uważany za
twórcę greckiej bajki, 26 – badacz pierwotnych kultur, 28 – rabat, zniżka, 29 –
miasto portowe w Egipcie nad Nilem, 30
– powściągliwość, 33 – odgłos łamanej
gałęzi, 35 – masowa migracja, 37 – klej
do papy, 38 – herb Onufrego Zagłoby,
39 – łupiny z nasion, 40 – sędzia, 41 –
Czarny Ląd, 42 – dziesięć lat.
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5
37
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14

38

1
39

17

18
40

41
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Dobra rada nie
zawada”, nagrody otrzymują: Tomasz Kończak – poczęstunek w McDonald’s, Irena Bogacka
i Małgorzata Mietelska – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho. Po odbiór nagrody zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 października.

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2
3
4
5

(imię i nazwisko)

36

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz

Rozwiązania nr 10 (233)

2

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

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Teresa Prokopiak – poczęstunek w McDonald’s oraz Zygmunt Niedbała – usługa
w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Powojnik, autorem cytowanego
wiersza jest Julian Tuwim, a myśl Edgara Allana Poe brzmi: „Bliscy sąsiedzi rzadko
bywają przyjaciółmi”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Pionowo: 1 – mówią o nich moczykije, 2
– jeden z większych owoców, 3 – osłona
felgi samochodowej, 4 – ta gra toczy się
na stole z łuzami, pokrytym zielonym
suknem, 5 – przejście na stronę przeciwnika, 6 – dawniej służyła do prania bielizny,
7 – mieszkają w igloo, 13 – marnotrawca,
15 – pasożyt, 17 – wykształcony rolnik,
18 – bunt zbrojny, 20 – ośmioosobowy
zespół, 21 – drugie co do wielkości jezioro
w Europie, 25 – niejedna na placu zabaw,
27 – poetycko o ptaku, 30 – ryba z rodz.
karpiowatych, 31 – przywóz towarów z zagranicy, 32 – chce go pobić sportowiec, 34
– stolica Grecji, 36 – coś z menu konia.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 10/2014

Konkurs polega na odgadnięciu gdzie znajduje
się prezentowane obok miejsce. W losowaniu
nagród będą brały udział odpowiedzi, które
dotrą do redakcji do 24 października. Nasz
adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone
w poprzednim numerze przedstawia budynek
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w ZabrzuBiskupicach. Nagrodę otrzymuje Jan Stachura –
poczęstunek w restauracji Stara Szkoła. Zwycięzcę
prosimy o kontakt z redakcją do 24 października.

rozrywka

Stół milczenia

3

Siedzimy przy stole milczenia.
Gasną nam gesty i twarze,
tylko oczy tlą się jeszcze.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

Łzy spadając
układają się w słowa,
które chcielibyśmy usłyszeć.

SPONSORZY NAGRÓD

STARA
SZKOŁA

Z 15 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 października.
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1
2
3
4
5

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

6
7
8

ten rzemieślnik podobno bez butów chodzi,
tak poznaniak powie o ziemniakach,
wybierała się za morze i nie mogła się wybrać,
może być jońska, dorycka, koryncka,
Snickers albo Mars,
wynalazł go Nobel,
noszony najczęściej na lewym nadgarstku,
homilia.

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 października.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Cycerona, 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 października.
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kultura
W październiku w Zabrzu odbędzie się II Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego

Multimedialne spotkanie z Mistrzem

foto: Igor Cieślicki

stra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej.
– Czekamy z ekscytacją na to spotkanie,
a raczej zderzenie awangardy brzmieniowej
Krzysztofa Pendereckiego z tańcem współczesnym i tzw. nowymi mediami. Profesor
Penderecki, z reguły nieprzekonany do tanecznych prezentacji jego dzieł scenicznych,
tym razem okazał aprobatę – zwraca uwagę
Tomasz Masoń z Muzeum Górnictwa Węglowego. – Ten sposób prezentacji, wsparty tańcem i wizualizacjami, przyciąga ludzi
spoza kręgu odbiorców muzyki współczesnej czy muzyki poważnej. Mamy nadzieję,
że ta grupa docelowa, do której dzięki interdyscyplinarności festiwalu chcemy dotrzeć,
„zarazi” się fascynacją muzyką Krzysztofa
Pendereckiego i muzyką „nową” w ogóle.
Kontynuujemy też prezentację niezwykłych
instrumentów. W tym roku usłyszymy improwizację na tubafon, zaprojektowany
przez profesora Pendereckiego – dodaje.

Podczas inauguracyjnego koncertu rozmawiał przed rokiem z Mistrzem Jurek Dybał

W Kopalni Guido oraz Domu Muzyki i Tańca zagości II Międzynarodowy
Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego. Tegorocznej edycji niezwykłego
artystycznego przedsięwzięcia towarzyszyć będzie hasło „Multimedialne
Spotkania Sztuk”. W program festiwalu wpiszą się przygotowane w nie-

Zorganizowany w naszym mieście przed rokiem po raz pierwszy Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego, w ramach którego miały miejsce dwie polskie
premiery dzieł Mistrza, okazał się wielkim
sukcesem. Wielbiciele talentu kompozytora z niecierpliwością czekali więc na jego
drugą odsłonę. Ta czeka nas już pod koniec
października. Tegoroczny festiwal upłynie pod hasłem „Multimedialne Spotkania
Sztuk”. Jak podkreślają organizatorzy, jego
wyjątkowość polegać będzie na sposobie
zaprezentowania dzieł patrona oraz innych
kompozytorów, a także wyróżniać się będzie osobistym występem Krzysztofa Pendereckiego.
Inauguracyjny koncert zaplanowany został
na 25 października. W sali koncertowej 320
metrów pod ziemią zabrzmi m.in. „Sekstet”
Krzysztofa Pendereckiego w znakomitej
międzynarodowej obsadzie. Zaprezentowane zostanie także przedstawienie po-

etycko-baletowe „Historia żołnierza” Igora
Strawińskiego, w którym wystąpi Wojciech
Pszoniak, wcielający się w trzy postacie.
Z kolei Edward Lutczyn wykona dopełniający
całości, wyświetlany na ekranie, rysunek na
żywo. Drugi dzień festiwalu, 29 października,
to spotkanie z Elżbietą Penderecką i koncert
„Droga przez labirynt” oraz projekcja filmu
Anny Schmidt o Krzysztofie Pendereckim
i promocja książki „Pendereccy. Saga rodu".
W programie utwory Krzysztofa Pendereckiego dedykowane Elżbiecie Pendereckiej.
Ukoronowaniem festiwalu będzie koncert
„Z nowego świata dźwięków” przygotowany w Domu Muzyki i Tańca. Publiczność
usłyszy „Emanacje” i „Anaklasis” Krzysztofa Pendereckiego oraz Symfonię „Z Nowego Świata” Dvořáka w nowoczesnej
multimedialnej oprawie świetlno-tanecznej
Daniela Stryjeckiego. Krzysztof Penderecki zadyryguje Sinfoniettą Cracovią, której
w „Emanacjach” partnerować będzie Orkie-

foto: Kopalnia Guido

codziennych aranżacjach koncerty, spektakle i wystawy.

Podpisanie kamienia węgielnego festiwalu

– Serdecznie zapraszam na „Multimedialne
Spotkania Sztuk” z muzyką patrona i nim
samym właśnie do Zabrza – miasta przyjaznego kulturze wysokiej. Ufamy, że Dom
Muzyki i Tańca oraz sala koncertowa 320
metrów pod ziemią w zabytkowej Kopalni Guido są interesującą alternatywą dla
tradycyjnych sal koncertowych, w których
z reguły możemy obcować z twórczością
największych kompozytorów – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Dyrektorem festiwalu, podobnie jak w roku
ubiegłym, jest Jurek Dybał. 

MM
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