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Chor-
w a c j a 
stanie się 
28. krajem Unii Eu-
ropejskiej już 1 lipca. Ivan del 
Vechio przybliżył drogę, jaką od 
2005 r. musiał pokonać jego 
kraj w dążeniu do integracji. Prze-
obrażenia dotyczyły m.in. wymiaru 
sprawiedliwości, wolnego rynku 
czy organizacji pozarządowych. 
– Chorwacja negocjowała w zupeł-
nie inny sposób niż Polska. Całe 
życie społeczne zostało podzielo-

ne na 35 działów, 
które dokładnie 

opisano i określono 
kierunki zmian. Musiały one 

zostać zaakceptowane przez Unię 
Europejską i następnie zmiany 
były wprowadzane w życie. Teraz 
wszystko jest uporządkowane 
i odpowiada standardom obowią-
zującym w Unii Europejskiej – pod-
kreśla Ivan del Vechio. – Teraz 
przychodzi pora na korzystanie 
z unijnych funduszy. Polska jest 
dla nas świetnym przykładem, jak 
można skutecznie to robić. Stara-

my się te doświadczenia jak najle-
piej wykorzystać – uśmiecha się 
ambasador Chorwacji.
Podczas wizyty w Zabrzu Ivan del 
Vechio odwiedził m.in. Zabytkową 
Kopalnię Węgla Kamiennego „Gu-
ido”. Obejrzał podziemną wystawę 
fotografii i pracujący kombajn gór-
niczy. Wypróbował też najnowszą 
atrakcję turystyczną kopalni, czyli 
podwieszaną kolejkę, którą poko-
nuje się część trasy. Ambasadoro-
wi najwyraźniej bardzo spodobała 
się turystyczna perełka Zabrza, 
ponieważ nie wykluczył, że pojawi 

się ponownie w naszym mieście 
podczas organizowanych w maju 
międzynarodowych targów turysty-
ki przemysłowej.
Ivan del Vechio ukończył studia 
na Wydziale Nauk Technicznych 
Uniwersytetu w Rijece oraz za-
rządzanie na Wydziale Ekonomii 
Uniwersytetu w Osijeku. Jest chor-
wackim wojskowym i dyplomatą. 
Ma stopień pułkownika, w latach 
2003-2008 był ambasadorem 
w Izraelu, w 2009 r. objął placów-
kę w Polsce.  (hm)

AMBASADOR CHORWACJI BYŁ GOŚCIEM SPOTKANIA 
ORGANIZOWANEGO W RAMACH „FORUM ZARZĄDZANIA”
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Spotkanie ze studentami w auli 
Wydziału Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Śląskiej

Ambasador przyjechał 
do Zabrza na zaproszenie 
posła Tomasza Głogow-

skiego

Z DYPLOMATĄ 
O EUROPEJSKIEJ 
INTEGRACJI

STADION ROŚNIE 
W STRONĘ CHMUR

Wystarczy przejść się ulicą Ro-
osevelta, by przekonać się, że 
Stadion im. Ernesta Pohla rośnie 
w oczach. Ale gigantyczna bu-
dowa jeszcze większe wrażenie 
robi z lotu ptaka...

Do budowy nowego stadionu 
w Zabrzu użyto do tej pory około 
50 tysięcy metrów sześciennych 
betonu i 7 tysięcy ton stali. Licz-
by te nie obejmują prefabryko-
wanych elementów trybun. – Od 
strony wschodniej wybudowano 
już całość konstrukcji żelbeto-
wej i zmontowano konstrukcję 
stalową, będącą elementem 
nośnym dla zadaszenia obiektu. 

Od strony zewnętrznej trybun 
powstaje tu centralny plac wej-
ściowy wraz z trzema budynka-
mi kas biletowych i parkingiem 
podziemnym – tłumaczy Lud-
miła Hernik ze spółki „Stadion 
w Zabrzu”.
Plac wejściowy będzie miał 
kształt prostokąta o wymiarach 
210 na 66 metrów. Wykonano 
już kondygnacje podziemne ga-
rażu. Obecnie trwa montaż płyt 
zamykających stropy nad pod-
ziemną konstrukcją żelbetową. 
W marcu rozpoczęto montaż 
elementów elewacji. Pierwsze 
z nich pojawiły się od strony pla-
cu wejściowego. (hm)

O drodze, jaką musiała pokonać Chorwacja, starając się o przyjęcie do Unii Europejskiej, 
opowiadał w Zabrzu ambasador Chorwacji w Polsce. Ivan del Vechio był gościem spotkania 
przygotowanego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach 

„Forum Zarządzania”.

Gość z Chorwacji odwiedził 
kopalnię „Guido”

ZABRZE AKTUALNOŚCI

NA WIELKIM PLACU BUDOWY 
PRZY ULICY ROOSEVELTA PRACA WRE
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Budowa robi imponujące wrażenie


