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K o ń c z y c e

życzy DOK Kończyce i redakcja Czarnawki

Wielkanoc to czas wiary i radości
wypływającej ze Zmartwychwstania 

Pańskiego.
Niech te Święta będą  

dla wszystkich źródłem
nadziei oraz okazją  

do dzielenia się dobrem i pokojem.
życzy

Małgorzata Mańka-Szulik 
Prezydent Zabrza

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzę wszystkim mieszkańcom Kończyc,  

aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenie

napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Ks. Andrzej Żmuda



Wyrażając wdzięczność za dokonania na forum europej-
skim, ogólnopolskim i  regionalnym, a  także za życzliwe 
wsparcie w realizacji działań na rzecz rozwoju regionu i mia-
sta zwracam się z wnioskiem o uhonorowanie prof. Jerzego 
Buzka tytułem HONOROWY OBYWATEL MIASTA ZABRZE.
Profesor Jerzy Buzek goszcząc w  naszym mieście wielo-
krotnie wspomagał inicjatywy zmierzające do poprawy 
jego wizerunku poprzez tworzenie gospodarki opartej na 
wiedzy i  wyzwalanie przedsiębiorczości. Zabrze jest dziś 
przykładem przekształcania ośrodka przemysłu ciężkiego 
w  centrum nowoczesnych technologii, gdzie priorytetowe 
znaczenie ma edukacja, medycyna, kultura, turystyka po-
przemysłowa i promocja aktywności.
Zawdzięczamy to także Profesorowi Buzkowi utwierdzają-
cemu nas w wybranym kierunku przemian. Zabrze stało się 
jednym z  liderów w  pozyskiwaniu środków unijnych. Dzię-
ki temu stało się możliwe tworzenie takich symboli prze-
kształcania się Zabrza jak oddanie do użytku Zabytkowej 

Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, budowa nowego pawi-
lonu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla czy rewitaliza-
cja terenów dziedzictwa poprzemysłowego.

Nowa sala posiedzeń  
w Ratuszu Miejskim
18 marca odbyła się uroczystość oddania  
nowej sali posiedzeń Rady Miasta Zabrze, 
która mieści się w Ratuszu przy ul. Religi 1.

Wśród licznie zaproszonych gości pojawili się m.in. biskup 
gliwicki Jan Kopiec, posłowie na Sejm RP Borys Budka, To-
masz Głogowski i Jerzy Polaczek, samorządowcy w tym Da-
wid Kostempski, przewodniczący Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego i Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, 
przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytucji mieskich. 
Elementem uroczystości było poświęcenie sali przez bisku-
pa Jana Kopca, symboliczne przekazanie sali przez Prezy-
denta Zabrza na ręce Mariana Czochary, przewodniczącego 
Rady Miasta oraz wykład na temat marketingu przestrzen-
nego, który wygłosił prof. Wojciech Bonenberg, urodzony w 
Zabrzu. Wskazał on, że takie budynki jak Ratusz w Zabrzu 
mogą być wizytówkami i symbolami miasta. 
Salę sesyjną wyposażono we wszystkie niezbędne instala-
cje: centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elek-
tryczne, teletechniczne, audio-video, systemu konferen-
cyjnego itp. Zabytkowe okna od strony północnej poddano 
renowacji. Sala sesyjna po przeprowadzeniu prac budow-
lanych, oraz wyposażeniu w nowoczesne środki przekazu 
audiowizualnego ma stanowić zaplecze do organizacji sesji 
Rady Miasta, wykładów, szkoleń, narad z wykorzystaniem 
najnowszych zdobyczy techniki w dziedzinie audiowizual-
nej. Koszt robót związanych z parkietem, boazerią, wypo-
sażeniem sali sesyjnej w meble i urządzenia wynosi około 
1 300 000 zł brutto.

W trakcie uroczystej sesji została podjęta uchwała w spra-
wie nadania Honorowego Obywatelstwa Zabrza prof. Jerze-
mu Buzkowi. Laudację wygłosił prof. Andrzej Karbownik, 
rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wniosek do Kapi-
tuły tytułu Honorowy Obywatel Zabrza złożyła Prezydent 
Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. Radni Rady Miasta, po-
dobnie jak kilka dni wcześniej Kapituła Tytułu Honorowy 
Obywatel Zabrza, jednogłośnie poparła wniosek.
- Profesor Jerzy Buzek goszcząc w naszym mieście wielo-
krotnie wspomagał inicjatywy zmierzające do poprawy jego 
wizerunku poprzez tworzenie gospodarki opartej na wiedzy i 
wyzwalanie przedsiębiorczości. Zabrze jest dziś przykładem 
przekształcania ośrodka przemysłu ciężkiego w centrum 
nowoczesnych technologii, gdzie priorytetowe znaczenie 
ma edukacja, medycyna, kultura, turystyka poprzemysłowa 
i promocja aktywności – powiedziała Małgorzata Mańka-
-Szulik, prezydent Zabrza.

foto: archiwum UM Zabrze

KAPITUŁA TYTUŁU HONOROWY 
OBYWATEL MIASTA ZABRZE



Dzień Otwarty w kończyckim Plastyku

Wybory do Rady Dzielnicy  
– Podsumowanie
Dnia 17 marca w godzinach od 8:00 do 17:00 odbywały się wybory do 
Rady Dzielnicy na kadencję 2013–2017. W wyborach wystartowało 
21 kandydatów, z czego 15 otrzymało mandat Radnego. Frekwen-
cja wyborcza w  naszej dzielnicy wyniosła 13,08%, a  w  skali mia-
sta 4,22%. U  nas najwięcej głosów oddano na Jana Szulika, który 
otrzymał ich 159. Do Rady Dzielnicy dostali się: Jan Szulik, Czesława 
Kowalczyk, Jerzy Loska, Grzegorz Owczarek, Stefan Macha, Stefan 
Owczarek, Adam Widera, Mirosław Goliński, Henryk Widera, Michał 
Kowol, Monika Pękała, Adam Bieniek, Eugeniusz Kuchta, Bogdan 
Mnich, Marian Biel. Przed nową Radą wiele zadań do wykonania. Ży-
czymy owocnej pracy!

red. Michał Hoszkiewicz

Jajka w zalewie kminkowej
W okresie przedświątecznym zbieramy brązowe łupiny cebuli, 
które  wykorzystujemy do farbowania jajek.
Jajka gotujemy na twardo razem ze skórkami cebuli. Następnie 
odstawiamy do wystygnięcia.
Oddzielnie gotujemy zalewę - osoloną wodę z ziarenkami kmin-
ku, tak długo żeby woda się zabarwiła.
Ugotowane, już brązowe jajka trochę trzeba postukać żeby sko-
rupki popękały. Następnie wkładamy je do zalewy i trzymamy w 
niej przez 1 dobę.
Jajka nabierają smak kminku i są lekkostrawne.  Spożywa się je 
podczas wielkiego piątku i soboty.
Jajka takie spożywamy w naszej rodzinie od pokoleń.

red. Julia Musioł

16 III 2013 odbył się Dzień Otwarty Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych i  Liceum Plastycznego w  Zabrzu. 
Wszyscy zaintereseowani mogli zwiedzić szkołę, zoba-
czyć pracownie artystyczne, porozmawiać z  nauczycie-
lami, a  przede wszystkim uczestniczyć w  Wielkanocnych 
Warsztatach Artystycznych, podczas których można było 
własnoręcznie przygotować ozdoby świąteczne, opakowa-
nia na prezenty, wykonać rzeźbę, zapoznać się z techniką 
malowania martwej natury oraz rysowania portretów. Od-
były się także pokazy animacji i prac graficznych uczniów 
i absolwentów oraz zajęcia z  języka francuskiego, angiel-
skiego i niemieckiego. Zainteresowanie było duże, dlatego 
też Dzień Otawrty zapewne stanie się tradycją kończyckie-
go Plastyka.                                                             red. Anna Wilim

foto: archiwum ZS nr 18

Nasza babcia radzi...
Komu Święta Wielkanocne nie kojarzą się 
z pyszną, puszystą babką? Oto przepis na 
prostą w przygotowaniu babkę bananową:
2 szklanki mąki pszennej, 10 dag masła, 3/4 
szklanki cukru, 4 jajka, 3 dojrzałe banany 
(60 dag), 3 łyżeczki śmietany 12-procentowej, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki skór-
ki pomarańczowej smażonej w cukrze, 1 cu-
kier waniliowy (1,6 dag), sól; do przygotowa-
nia formy: 2 łyżki masła, 2 łyżki bułki tartej.
Lukier: 3/4 szklanki cukru pudru, 3 łyżki 
rumu. 
Banany obrać, pokroić na kawałki i utrzeć ze 
śmietana, połową cukru, szczyptą soli i skór-
ką. Jajka utrzeć z resztą cukru, cukrem wani-
liowym i masłem na pianę. Mąkę wymieszać 
z proszkiem do pieczenia. Do masy jajecznej 
dodawać stopniowo masę bananową oraz 
mąkę i wymieszać na jednolite ciasto. Formę 
wysmarować masłem i wysypać bułką tar-
tą. Ciasto przełożyć do formy i piec 45 minut 
w piekarniku nagrzanym do temperatury 
170°C.
Przygotować lukier: cukier puder utrzeć 
z rumem. Jeszcze ciepłą babkę polukrować.

RADOSNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT! 



Z okazji Świąt Wielkanocnych  
dużo zdrowia i pomyślności,  

smacznego jajka,  
obfitości łask Bożych

oraz radości ze spotkania  
z bliskimi życzy 

Czesława Kowalczyk  
Radna Miasta Zabrza

Na zbliżające się Święta  
Wielkiej Nocy  

w imieniu szkolnej społeczności  
życzę, by spotkanie  

z Chrystusem Zmartwychwstałym  
dodawało sił,  

pogłębiało  nadzieję  
oraz obdarzało radością  

i miłością.

dr Izabela Kaczmarzyk,  
dyrektor Zespołu Szkół nr 18

Zmartwychwstanie człowieczeństwa
Smacznego jajka i mokrego dyngusa – to stereotypowe powiedzenie  

towarzyszące Świętom Wielkanocnym. 
Są też inne myśli, mówiące o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. 

Moje refleksje sprowadzają na ziemię, do zmartwychwstania człowieczeństwa – 
czego sobie i Wszystkim życzę.

Ryszard Klein - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Smacznego jajka, Świąt jak z bajki
I niech Wam zając przyniesie podarki.
Pięknej święconki, udanych wypieków,
Żeby ten czas był najmilszy na świecie.

I taka tradycja jest w tym kraju,
Żeby w śmigusa Was zmoczyć miało.

Serdeczne życzenia przesyła... 

w imieniu społeczności przedszkola 
mgr Katarzyna Sputo 
dyrektor przedszkola

Nadziei i pokoju płynących  
ze Zmartwychwstania 

oraz pełnych radości chwil  
w rodzinnym gronie 

w imieniu Rady Dzielnicy 
życzy

w imieniu starej i nowo wybranej  
Rady Dzielnicy  

Jan Szulik



Jedzie wóz strażacki,  
błyska światełkami,

W nim dzielni strażacy jadą  
z pisankami.

Z okazji nadchodzącej radosnej 
Wielkanocy  

Kończyccy strażacy życzą,  
by te Święta upłynęły pod znakiem 

spokoju,ciepła i radości.
Niech zmartwychwstały niesie  

ze sobą nadzieję  
oraz wiarę w moc i wartość życia. 
Niech trud i wysiłek każdego dnia  

zostanie nagrodzony  
ludzką życzliwością.

Prezes OSP Kończyce  
Adam Widera

Zmartwychwstanie człowieczeństwa
Smacznego jajka i mokrego dyngusa – to stereotypowe powiedzenie  

towarzyszące Świętom Wielkanocnym. 
Są też inne myśli, mówiące o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. 

Moje refleksje sprowadzają na ziemię, do zmartwychwstania człowieczeństwa – 
czego sobie i Wszystkim życzę.

Ryszard Klein - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Siły i radości płynącej  
z tajemnicy  

Zmartwychwstania Pańskiego.  
Niech Zmartwychwstały  
Chrystus obdarzy Was  

łaską zdrowia  
i da  moc pokonywania  
codziennych trudności. 

w imieniu Koła  
Związku Emerytów,  

Rencistów i Inwalidów Nr 13  
w Kończycach
Bogdan Mnich  
przewodniczący

Zgodnie z polską tradycją na wielkanocnym stole  
nie może zabraknąć koszyczka ze święconką.

To co w koszyczku ma swoją symbolikę, znaczenie oraz przesłanie.
Dzielimy się jajkiem składając sobie wzajemnie życzenia.

Dlatego w ten szczególny czas życzę wszystkim czytelnikom  
„Czarnawki ” i mieszkańcom Kończyc wiary i nadziei,  

że co złe będzie Cię zawsze omijało.
Siły do pokonywania trudności, radości, dostatku  

i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich.
Jednak przede wszystkim wzajemnej życzliwości.
Smacznego jajka i mokrego dyngusa w imieniu 

„Rady Duszpasterskiej” i swoim

składa Mirosław Goliński



 kącik malucha

Serdecznie Zapraszamy!
PiElGRZYmka DEkaNaTu kOchŁOWicE

do Sanktuarium matki Bożej z lourdes w Rudzie Śląskiej
W SOBOTę 11 maja 

Plan:
17:00 litania w kościele sanktuaryjnym

17:15 Różaniec
17:30 Procesja różańcowa do kościoła Trójcy Przenajświętszej

18:00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. józefa kupnego

Pierwsza trójka maluchów, która przyniesie do ośrodka pokolorowany obrazek  
dostanie nagrodę niespodziankę.
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