Zabrze, 18 grudnia 2018 r.

LAUDACJA
dla Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza,
laureatki nagrody im. Profesora Henryka Zielińskiego
- Diament IChPW - 2018.
Panie i Panowie:
dostojną Laureatką głównej nagrody Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla im.
profesora Henryka Zielińskiego zwanej Diamentem jest Pani Prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Zabrzanka z krwi i kości, od urodzenia mieszka i pracuje w naszym mieście.
W 2006 roku wybrana po raz pierwszy na Prezydenta Miasta Zabrze, w 2018
wybrana po raz czwarty - co świadczy o tym, że mieszkańcy Zabrza cenią Jej
działalność i darzą ją olbrzymim zaufaniem.
Jej motto życiowe brzmi: musimy przede wszystkim wymagać od siebie.
Jak sama mówi: „zostałam prezydentem Zabrza by przyspieszyć jego rozwój”.
Dzięki jej skutecznemu zarządzaniu miasto Zabrze jest rozwija się w
zrównoważony sposób. Przykładami są: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi (w której Pani Prezydent pełni funkcję członka Rady) czy Klub
Sportowy „Górnik Zabrze”. Na tym tle Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest
bardzo dobrym przykładem, jak organizacja może współpracować z miastem ku
wspólnemu rozwojowi.
Przez 12 lat prezydentury Naszej Laureatki współpraca ta rozwijała się modelowo.
Pani Prezydent, umysł ścisły – matematyk z wykształcenia, doskonale rozumie
potrzeby prowadzenia badań naukowych i rozwoju naukowo – przemysłowego
miasta. W Zabrzu ma swoje oddziały i siedziby pięć uczelni wyższych, Polska
Akademia Nauk i dwa instytuty badawcze - w tym Instytut Chemicznej Przeróbki
Węgla. Wspieranie ich rozwoju jest na poczesnym miejscu w hierarchii zadań Pani
Prezydent. Na tym polu Pani Prezydent wraz ze swoimi służbami intensywnie
wspierała powstawanie i realizację Centrum Czystych Technologii Węglowych –
części technologicznej w Zabrzu, w znaczny sposób przyczyniając się do sukcesu
tego przedsięwzięcia. Dzisiaj Centrum Czystych Technologii Węglowych znakomicie
wpisuje się w hasło „Zabrze miasto zielone, miasto nauki”, którego często Pani
Prezydent używa mówiąc o swym ukochanym mieście.

Drodzy Państwo, zielone miasto tworzą nie tylko duże obszary zieleni i terenów
rekreacyjnych ale także - albo przede wszystkim – całokształt rozmaitych działań
proekologicznych, realizowanych przez miasto a także współpracujące z nim
organizacje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. W czasie ostatnich 12 lat
w Zabrzu przeprowadzono ponad 50 termomodernizacji obiektów miejskich oraz
unowocześniono gospodarkę wodno – ściekową. Cały czas trwają również działania
w zakresie zmniejszania tzw. „niskiej emisji” na terenie miasta, w tym poprzez
„Program Ograniczania Niskiej Emisji w Mieście Zabrze”. Wpisując się w to, Pani
Prezydent intensywnie wspierała Instytut, umożliwiając nam przeprowadzenie
pierwszych w Polsce w tak dużej skali testów poligonowych opracowanego
niskoemisyjnego paliwa węglowego „Błękitny Węgiel”. We współpracy z Urzędem
Miasta Zabrze, do testów wielkoskalowych wytypowano zabrzańskie Osiedle
Robotnicze Donnersmarcka „Zandka”. Bardzo dobra współpraca w realizacji tego
zadania ze służbami miejskimi zapewniła sukces zrealizowanej pracy badawczej
Instytutu oraz uzyskanie przez Instytut wielu prestiżowych wyróżnień za
opracowanie i wdrożenie tego paliwa.
Myśląc i mówiąc o współpracy Instytutu z miastem Zabrze należy wspomnieć
również o jednym z pierwszych w Polsce szkoleń służb miejskich dotyczącym
metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów
w indywidulanych urządzeniach grzewczych. Szkolenie to zorganizował Instytut,
wcześniej opracowując jego autorską koncepcję. Teraz szkolimy już służby miejskie
z innych miast oraz województw, szczególnie narażonych na smog. Na tym
przykładzie doskonale widać równorzędność naszej współpracy oraz jej
perspektywiczny charakter.
Pani Prezydent Małgorzata Mańka - Szulik, jako założyciel i przewodnicząca
wielu organizacji pozarządowych przez lata działalności społecznej podejmowała
szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, stawiając na partnerski
dialog. Podejście oraz otwartość na potrzeby drugiego człowieka, całych grup
społecznych i organizacji są zauważalnymi cechami jej prezydentury.
Pani Prezydent Zabrza odbiera dziś główną nagrodę Diament IChPW
za zrozumienie potrzeb organizacji naukowo – badawczej i zrównoważony
rozwój naszej „małej Ojczyzny” a także za przyczynienie się do realizacji
projektów naukowych i infrastruktury badawczej, których beneficjentem jest
nasz Instytut.
Składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy powodzenia na dalszej drodze zawodowej
i w życiu osobistym.

