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12 LIPCA ODBĘDZIE SIĘ DRUGA TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH

Przed nami wyborcza dogrywka
Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej
turze wyborów prezydenckich. Do urn pójdziemy ponownie 12 lipca. W pierwszym starciu obaj kandydaci zebrali
w Zabrzu zbliżoną liczbę głosów.

W

naszym mieście uprawnionych do głosowania było ponad 125 tysięcy osób. Prawdziwie
rekordowa okazała się odnotowana podczas pierwszej tury wyborów frekwencja. Ważnych głosów
oddano prawie 69 tysięcy. Nieco
ponad 25 tysięcy z nich otrzymał
Andrzej Duda, prawie 23,5 tysiąca
osób zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego.

Kampania wyborcza przed drugą
turą wyborów zakończy się o północy
10 lipca. Wyborcza dogrywka czeka
nas 12 lipca. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7.00. Wyborca
zmieniający miejsce pobytu po dniu
pierwszego głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie takiego
zaświadczenia składa się nie później
niż do dnia 10 lipca 2020 r. 
GOR

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU
W DRUGIEJ TURZE WYBORÓW
MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK,
prezydent Zabrza
Serdecznie dziękuję za tak liczny
udział w pierwszej turze wyborów
prezydenckich. Cieszę się, że frekwencja w naszym mieście wyniosła
ponad 55 procent, co w porównaniu
do poprzednich wyborów prezydenckich stanowi kilkunastoprocentowy
wzrost. To ważne, abyśmy wspólnie
decydowali i brali odpowiedzialność
za Ojczyznę. Dlatego zachęcam do
udziału w drugiej turze wyborów.

TAK GŁOSOWALI ZABRZANIE:
Andrzej Duda – 36,68%
Rafał Trzaskowski – 34,02%
Szymon Hołownia – 16,21%
Krzysztof Bosak – 7,42%

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Robert Biedroń – 2,90%
Władysław Kosiniak-Kamysz – 1,88%
Stanisław Żółtek – 0,26%
Paweł Tanajno – 0,22%

Waldemar Witkowski – 0,16%
Marek Jakubiak – 0,14%
Mirosław Piotrowski – 0,11%
frekwencja – 55,16%
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Za nami czerwcowa sesja Rady Miasta

Wotum zaufania
i absolutorium
dla prezydent Zabrza
Podczas czerwcowej sesji zabrzańscy radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i udzielili absolutorium prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik. Ze
względu na pandemię koronawirusa sesja absolutoryjna,
po raz pierwszy w historii, miała charakter zdalny.

D

ziękuję radnym, którzy w czasie zdalnej sesji Rady Miasta
udzielili mi wotum zaufania oraz
absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. To wyraz aprobaty wobec dotychczasowej pracy
na rzecz mieszkańców, ale także
poparcie kierunków dalszego rozwoju naszego miasta – podkreśla
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziękuję wszystkim, którzy
biorą na siebie współodpowiedzialność za nasze miasto oraz
aktywnie uczestniczą w procesie
poprawy jakości życia w Zabrzu
– radnym miasta i rad dzielnic,
urzędnikom, pracownikom miejskich jednostek i spółek, społecznikom oraz mieszkańcom. Mamy
ambitne plany i wielkie marzenia
na przyszłość, dlatego skutecznie
kontynuujemy naszą codzienną
pracę – dodaje.
Przypomnijmy, że ubiegłoroczne
dochody Zabrza przekroczył kwotę
993,5 mln zł. Z kolei wydatki po raz
pierwszy wyniosły ponad 1,032 mld
zł. Z tej kwoty 161 mln zł stanowiły wydatki na inwestycje. Były one
o ponad 41 mln zł większe niż rok
wcześniej. Dzięki tym pieniądzom
remontowane były drogi, swoje
oblicze zmieniały kolejne szkoły
i przedszkola, a w krajobrazie naszego miasta pojawiły się nowe obiekty, sprawiające, że Zabrze staje się
coraz bardziej przyjazne dla swoich
mieszkańców, turystów oraz inwestorów.
GOR

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

TAKIE SĄ LICZBY:

993,5 mln zł
wyniosły dochody Zabrza w 2019 r.

1,032 mld zł
wyniosły wydatki Zabrza w 2019 r.

161 mln zł
przeznaczyło Zabrze
na inwestycje w 2019 r.

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

Inwestycje 2019 roku

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego

Budowa hali przy Zespole Szkół Sportowych

Termomodernizacje kolejnych szkół

Rewitalizacja parku przy ul. Dubiela

N A S Z E

Z A B R Z E

Fot. UM Zabrze

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

S A M O R Z Ą D O W E

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Modernizacja ulicy Piłsudskiego

Fot. Igor Cieślicki

Budowa osiedla przy ul. Trocera

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mikulczycach

Fot. ZPWiK
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JESZCZE NIEDAWNO OŚRODEK CIĘŻKIEGO PRZEMYSŁU, DZIŚ MIASTO,
KTÓRE ROZWIJA SIĘ W WIELU KIERUNKACH

Raport o stanie miasta
Raport o stanie gminy zaprezentowała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podczas
czerwcowej sesji Rady Miasta. W dokumencie znalazły się informacje zarówno o podejmowanych w mieście inwestycjach, jak i realizowanych projektach społecznych.

Z

abrze jest miastem, w którym
trwa trudny proces restrukturyzacji gospodarczej i społecznej.
Miasto, w którym wydobywano
najwięcej węgla kamiennego w Europie, nie posiada już żadnej dużej,
państwowej kopalni. Jednak realizowane konsekwentnie działania,
pomimo procesu redukcji przemysłu węglowego, doprowadziły do
utrzymania pozycji gospodarczej
miasta – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dzięki konsekwentnej realizacji
wyznaczonych celów Zabrze jest
dzisiaj miastem atrakcyjnym dla

mieszkańców, turystów i inwestorów, miastem dającym szansę zdobycia wykształcenia, zatrudnienia,
zamieszkania oraz wypoczynku –
dodaje.
Ważną częścią struktury gospodarczej miasta stał się sektor małych
i średnich przedsiębiorstw. Pod koniec 2019 r. w Zabrzu funkcjonowało prawie 17 tysięcy podmiotów gospodarczych. Z tej liczby 16,3 tysiąca
stanowili mikroprzedsiębiorcy, firm
zatrudniających do 50 osób jest
prawie pół tysiąca. Do 250 pracowników zatrudnia 139 podmiotów,
a powyżej tysiąca – trzy.

Zabrzańskie tereny specjalnej strefy ekonomicznej przyciągają kolejnych inwestorów

Do najlepiej przygotowanych
i położonych terenów inwestycyjnych w Polsce należy zabrzański
obszar specjalnej strefy ekonomicznej. Teren o powierzchni 157 ha jest
podzielony na 45 działek, z których
większość została już sprzedana.
Dochód ze sprzedanych nieruchomości już na koniec 2019 r. wyniósł
74 mln zł, co oznacza, że zwrócił się
wynoszący 65 mln zł koszt uzbrojenia tych terenów. Prawie 1,5 tysiąca
sięga liczba miejsc pracy w działających w strefie firmach.
Zabrze jest prężnym ośrodkiem akademickim. Przy działają-

Fot. UM Zabrze

CZY WIESZ, ŻE...
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której część zlokalizowana
jest w Zabrzu, uznana została w rankingu FDI Business Financial Times
za drugą najatrakcyjniejszą strefę
ekonomiczną na świecie po Dubaju
i pierwszą w Europie.
Czterokrotnie zwiększyła się na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
wartość majątku Zabrza. W 2006 r.
wynosiła ona 900 mln zł, obecnie
3,5 mld zł.
Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego w Sztolni Królowa Luiza
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Fot. UM Zabrze

Miasto dofinansowuje m.in. zakupy nowych radiowozów

cym w mieście pierwszym w Polsce
Wydziale Inżynierii Biomedycznej
powstaje właśnie Śląskie Centrum
Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Wartość projektu
realizowanego przez Politechnikę
Śląską z firmą Philips przekracza sto
milionów złotych. Śląski Uniwersytet Medyczny, którego kolebką jest
Zabrze, uruchomił z kolei w naszym
mieście nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Inwestycja pochłonęła ponad 30 mln zł. W Zabrzu
działają m.in. pierwszy w regionie
Śląski Park Technologii Medycznych,
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla czy też Łukasiewicz – Instytut
Techniki i Aparatury Medycznej.
Zabrze to prawdziwa medyczna
dolina. Kolejne pionierskie operacje
wykonywane są w Śląskim Centrum
Chorób Serca, rozbudowywany jest
Szpital Miejski, diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie zapewniają również Szpital Kliniczny nr 1
oraz Szpital Specjalistyczny.
– W skali ogólnopolskiej Zabrze
stawiane jest jako przykład rewitalizacji przestrzeni miejskiej i wykorzy-

stania obiektów przemysłowych dla
rozwoju turystyki – zwraca uwagę
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Na szlaku zabytków techniki czekają m.in. Kopalnia Guido, Sztolnia
Królowa Luiza, a już niebawem podwoje otworzy odrestaurowana wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego.
Zabrze zajmuje w województwie
śląskim drugie miejsce, po Katowicach, pod względem nakładów na
kulturę. Na funkcjonowanie swoich
instytucji kultury miasto przekazuje
co roku ponad 20 mln zł. W kalendarz wydarzeń kulturalnych na stałe
wpisały się m.in. Międzynarodowy
Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego czy też Festiwal Dramaturgii
Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”.
Nasze miasto jest areną spektakularnych wydarzeń sportowych, jak
np. wyścig kolarski Tour de Pologne.
Zabrze stawia na rozwój dzieci i młodzieży, współfinansując działalność
ponad 80 klubów i stowarzyszeń
sportowych. Nie zapomina także
o swoich seniorach, dla których uruchomiło m.in. program „Zabrzański
Senior 65+”.

Ponad 200 mln zł przeznaczyło
w ostatnich latach Zabrze na działania związane z ochroną środowiska.
Pionierskim w skali kraju projektem
była rekultywacja zdegradowanych
terenów nad Bytomką. Realizowane
są kolejne etapy Programu Ograniczania Niskiej Emisji, a kolejne szkoły i przedszkola zmieniają oblicze
dzięki prowadzonym termomodernizacjom.
Konsekwentnie modernizowana
jest sieć drogowa Zabrza. Powstają
nowe odcinki dróg, a niebezpieczne
skrzyżowania zastępowane są przez
ronda. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, miasto regularnie wspiera policję. Wyrazem
tego jest m.in. finansowanie dodatkowych patroli oraz zakupy sprzętu.
– Wskazując to, co udało się
zrobić, dostrzegamy jednocześnie
problemy miasta i zadania do zrealizowania w przyszłości. Jestem
przekonana, że przy współudziale
Rady Miasta, stowarzyszeń i mieszkańców będziemy je wspólnie
rozwiązywać i realizować – podsumowuje prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. 
GOR

Projekt Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Wiz. Politechnika Śląska

ZABRZE W LICZBACH:

80,4 km

kwadratowych powierzchni

172,4 tys.
mieszkańców

18

dzielnic

4,8 procent

wyniosła stopa bezrobocia
w Zabrzu w 2019 r.

5,2 procent
wynosiła w tym czasie średnia dla Polski

Fot. Igor Cieślicki

W mieście przybywa nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych

Fot. Igor Cieślicki
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Przypominamy projekty uznane przez mieszkańców
za najważniejsze inwestycje 30-lecia

Drogowe okno na
W ankiecie
przeprowadzonej z okazji
30. rocznicy pierwszych wyborów
samorządowych zabrzanie wybrali
najważniejsze inwestycje prowadzone
w Zabrzu na przestrzeni minionych trzech
dekad. Najwięcej głosów otrzymała budowa
Drogowej Trasy Średnicowej.
Przypomnijmy, jak powstawała
średnicówka na terenie
naszego miasta.

D

rogowa Trasa Średnicowa ma
bardzo długą historię, ale budowa jej zabrzańskich odcinków stanowi zaprzeczenie ciągnących się latami prac. Mimo wielu pojawiających
się problemów fragment drogi w naszym mieście powstał bardzo sprawnie – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Przedłużenie średnicówki to jedna z najważniejszych inwestycji w mieście oraz
spełnienie marzeń mieszkańców Zabrza i całej aglomeracji. Droga umożliwiła wyprowadzenie ruchu poza
centrum, co z kolei pozwoliło na podjęcie kolejnych inwestycji drogowych
w mieście. Jednocześnie Zabrze jeszcze bardziej zyskało na atrakcyjności
pod względem układu komunikacyjnego – dodaje pani prezydent.
Średnicówka w Zabrzu powstawała w dwóch etapach. W ramach

8

pierwszego, który zakończył się
w połowie 2011 r., powstał liczący
4,7 km długości odcinek drogi od
granicy z Rudą Śląską do węzła z ul.
de Gaulle’a. Powstało tu siedem wiaduktów drogowych, dwie kładki dla
pieszych, dwa tunele dla pieszych
oraz 2,4 km ekranów akustycznych.
Warto przypomnieć, że w ramach
prac przygotowawczych do budowy drogi wyburzono 80 budynków.
W zamian powstały 382 mieszkania na sąsiadującym z trasą osiedlu
Jodłowa. To przedsięwzięcie pochłonęło 150 mln zł.
Budowa fragmentu DTŚ od węzła z ul. de Gaulle’a do granicy Gliwic trwała dwa lata i zakończyła się
latem 2014 r. Liczący 2,95 km długości odcinek drogi powstał na nasypie o kubaturze 1,2 mln metrów
sześciennych. Drogowcy wykonali

cztery obiekty inżynierskie: tunel
wzdłuż ul. Jaskółczej, most nad potokiem Guido, zintegrowany z kładką dla pieszych i rowerzystów wiadukt nad torami kolejowymi oraz
wiadukt łączący trasę z ul. Roosevelta. Drogę oświetlają 204 latarnie.
W ramach prac ułożonych zostało
prawie 8,5 km rur kanalizacyjnych
służących do odwadniania jezdni.
Wykonano jedenaście przepustów
dla zwierząt oraz 3,1 km ekranów
akustycznych.
Połączenie Drogowej Trasy
Średnicowej z autostradami A1 i A4
sprawiło, że stała się ona prawdziwym oknem na świat. Doceniają to
kolejni inwestorzy, dla których doskonałe skomunikowanie Zabrza
stało się jednym z głównych argumentów za lokowaniem działalności w naszym mieście.
GOR

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

inwestycja

świat

N A S Z E

Z A B R Z E

S A M O R Z Ą D O W E

lecia

DETERMINACJA SAMORZĄDU

TAKIE SĄ LICZBY:

Na przestrzeni lat budowa DTŚ
była inwestycją finansowaną
z kredytu Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,
rezerwy subwencji ogólnej
budżetu państwa oraz środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego. Gdy pojawiły
się problemy z finansowaniem
projektu na szczeblu centralnym,
to właśnie dzięki determinacji
samorządów udało się
kontynuować prace. Zabrze
do budowy dołożyło ponad
50 mln zł, dzięki czemu prace
nie zostały wstrzymane.

7,6 km
to długość Drogowej Trasy
Średnicowej w Zabrzu

348 mln zł
to koszt budowy drogi od granicy
z Rudą Śląską do węzła
z ul. de Gaulle’a

184 mln zł
to koszt budowy drogi od węzła
z ul. de Gaulle’a do granicy Gliwic

54,5 mln zł
przekazało na realizację
projektu Zabrze
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DLA 20 TYSIĘCY ZABRZAŃSKICH UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW
ROZPOCZĘŁY SIĘ WAKACJE

Zakończył się rok szkolny,
jakiego nigdy nie było
To był niezwykły rok szkolny, więc i jego zakończenie wyglądało inaczej niż zwykle. Ze
względu na pandemię część uczniów odbierała świadectwa pojedynczo. Do innych trafią
one dopiero we wrześniu. Wśród uczniów i nauczycieli wyraźna była tęsknota za nauczaniem w tradycyjnej formie.

P

andemia zmusiła nas do tego,
żeby zakończenie roku zorganizować w innej niż zwykle formie.
Spotykamy się na świeżym powietrzu, uczniowie zostali podzieleni
na grupy i przychodzą o określonej
godzinie – tłumaczy Agnieszka Gurnacz, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. – Dzieci już
bardzo oczekiwały tego spotkania,
chciały zobaczyć się ze sobą, ze swoimi wychowawcami – dodaje.
– W domu było fajnie, ale bardzo
brakowało mi szkoły – przyznaje
Amelka Piotrowska, która odebrała

świadectwo ukończenia trzeciej klasy. – Najbardziej brakowało mi pani
i spotkań z koleżankami. I zdarzało
się, że kończyłam lekcje później, niż
gdybym była normalnie w klasie. Teraz tak się cieszę, że aż cała w środku
buzuję. W wakacje chcę się trochę
poduczyć, żeby czwartą klasę zacząć
dobrze przygotowana. Jak za rok
nie dostanę świadectwa z paskiem,
to się chyba załamię – wzdycha
Amelka.
W III Liceum Ogólnokształcącym z nauczycielami spotkali się
tylko tegoroczni maturzyści. Pozo-

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 zakończenie roku odbyło się na boisku

stali uczniowie odbiorą świadectwa
we wrześniu. – Mieli pożegnanie na
platformie elektronicznej, my przygotowaliśmy dla nich jeszcze akademię, którą będziemy emitować na
naszym kanale YouTube. Jest w tym
roku poważna, ale ten rok był poważny – przyznaje Magdalena Kaernbach-Wojtaś, dyrektor III Liceum
Ogólnokształcącego w Zabrzu. – Jeśli chodzi o maturzystów, co godzinę przychodzi jedna klasa. Warunki
są specyficzne, ale myślę, że zachowujemy bezpieczeństwo, chociaż
pokusa, by się uściskać, jest bardzo

Fot. Igor Cieślicki

CO TRZECIA ZŁOTÓWKA
NA OŚWIATĘ
Nakłady na oświatę stanowią co
roku największą pozycję wśród
bieżących wydatków Zabrza.
W 2019 r. było to prawie 300
mln zł, czyli prawie co trzecia
złotówka z budżetu miasta.
Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę, że subwencja oświatowa
z budżetu państwa pokrywa
tylko około 60 procent tej kwoty.
Resztę miasto dokłada z własnej
kasy. W Zabrzu od dziesięciu lat
realizowany jest także program
termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Do tej
pory objął on około 50 szkół
i przedszkoli.
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Uczniowie odbierali świadectwa w maseczkach

wielka. Kiedy w marcu uczniowie
opuszczali szkołę, nawet nikomu do
głowy nie przyszło, że są w tej szkole
w zasadzie po raz ostatni. Cieszę się,
że mogliśmy naszych uczniów jeszcze raz tu zgromadzić – dodaje.
Na to, że zakończył się rok szkolny, jakiego nigdy wcześniej było,
zwraca uwagę prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Trzeba
podkreślić, że wszyscy zdaliśmy nieprawdopodobny egzamin. Przede
wszystkim uczniowie i nauczyciele,
ale również dyrektorzy szkół i rodzice – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – U progu
wakacji życzę odpoczynku, pięknej
pogody, nowych przyjaźni, ale życzę
też szybkiego powrotu do szkoły. Tej
szkoły, która już tęskni za wami – dodaje prezydent Zabrza. 
MM

TAKIE SĄ LICZBY:

11 075
uczniów zakończyło naukę
w szkołach podstawowych

4397
uczniów zakończyło naukę
w szkołach średnich
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Fot. Igor Cieślicki

Egzaminy w cieniu pandemii
Nie w maju, lecz w czerwcu, i to z zachowaniem szczególnych zasad
ostrożności, odbyły się w tym roku egzaminy maturalne. W Zabrzu
do egzaminu dojrzałości przystąpiło 882 absolwentów szkół średnich
i 239 osób, które maturę zdawały ponownie.
– Ten dodatkowy miesiąc nie sprawił, że czułam się lepiej
przygotowana. Myślę, że nawet czułabym się lepiej,
gdybym pisała maturę w maju, bo wtedy byłam jeszcze
w takim toku myślenia o egzaminie. Ten dodatkowy
miesiąc chyba trochę mnie rozleniwił, ale oczywiście
to kwestia indywidualna – uśmiecha się Zuzanna Stachura z ZSO nr 5,
jedna z zabrzańskich maturzystek.
– Ja czułem się lepiej przygotowany. Uważam,
że wyszło mi to na dobre – przekonuje z kolei Mateusz
Grabowski, maturzysta. – Spodziewałem się,
że będzie gorzej, ale ostatecznie nie było tak źle
– dodaje.
– Nie było łatwo, ale też i nie było tak ciężko, jak
myślałem. Pojawiło się „Wesele”, „Pan Tadeusz”. Tego się
akurat spodziewałem i dałem radę – mówi Szymon Damm
z ZSO nr 5.
Matury trwały od 8 do 29 czerwca. W tym roku, ze względu
na pandemię, zrezygnowano z części ustnej egzaminu. Wyniki egzaminu
dojrzałości poznamy 11 sierpnia. Ostatniego dnia lipca ogłoszone mają
zostać z kolei wyniki egzaminu ósmoklasisty, który również odbył się ze
sporym poślizgiem. W Zabrzu zdawało go ponad 1,3 tysiąca uczniów
z 36 szkół podstawowych. – Nie mogliśmy przeprowadzić egzaminu w sali
gimnastycznej. Musieliśmy podzielić dzieci na mniejsze grupy i rozdzielić
na cztery sale, w których odległość między stolikami wynosiła 1,5 metra
– mówi Alicja Korol, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5. 
MM
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4 czerwca minęło 31 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów

Dzień, który zmienił Polskę
Z tą datą wiąże się koniec pewnej epoki. Tak z pewnością można powiedzieć o 4 czerwca
1989 r. W tym roku minęło 31 lat od pierwszych w powojennej historii Polski częściowo
wolnych wyborów do parlamentu.

M

ieliśmy poczucie, że uchyliły
się przed nami drzwi do wolności – wspomina Elżbieta Seferowicz, startująca wówczas w wyborach z ramienia Solidarności. Po
latach nie ma wątpliwości, że to
była słuszna decyzja. – To wynikało z mojej działalności politycznej.
Działałam w Solidarności, byłam internowana siedem miesięcy, potem
działałam w kościelnych komitetach
dla internowanych, w podziemiu
solidarnościowym. Było oczywiste,
że kiedy zaproponowano mi kandydowanie, zdecydowałam się. Te
częściowo demokratyczne wybory jawiły się nam jako szansa, żeby
spróbować zawalczyć o wolność –
mówi Elżbieta Seferowicz.
W Zabrzu przedwyborcze spotkanie kandydatów do Sejmu i Senatu odbyło się w maju 1989 r.
m.in. w Domu Muzyki i Tańca
z udziałem słynnego francuskiego
aktora i piosenkarza Yves’a Montanda, który wspierał demokratyczny ruch w Polsce. Wśród bohaterów tamtych wydarzeń byli
m.in. Janusz Steinhoff, Leszek Piotrowski, prof. August Chełkowski
i właśnie Elżbieta Seferowicz.
– Wtedy w Zabrzu, jak i w całym kraju, panowało wielkie poruszenie. To był trudny okres, bo
mieliśmy utrudnioną kampanię
wyborczą, ograniczony dostęp
do mediów. Komuna jak mogła,
to przeszkadzała nam, a przecież
trzeba było ludziom tłumaczyć, jak
głosować, że my to Solidarność.
W Zabrzu działał komitet obywatelski, który przygotowywał przedwyborczą kampanię, ludzie zachowywali się fantastycznie. Wraz
z Januszem Steinhoffem odbyliśmy wiele spotkań, na które przychodziło bardzo dużo wspaniałych
ludzi. Witano nas nie jako jednost-
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Elżbieta Seferowicz

Fot. B. Makar

ki, ale jako Solidarność. Wszyscy
mieliśmy nadzieję na wolność
– opowiada Elżbieta Seferowicz,
wspominając młodych ludzi, którzy angażowali się w roznoszenie
ulotek i naklejanie nocą plakatów.
– To wszystko wymagało odwagi. Zdarzały się napady tzw. nieznanych sprawców i dotkliwe pobicia. Pamiętam o tym i dziś jeszcze
chciałabym podziękować za odwagę, poświęcenie i aktywność – podkreśla Elżbieta Seferowicz.
Jak mówi, otuchy dodawali także
artyści. Na spotkaniach przedwyborczych pojawiali się Anna Nehrebecka, Stanisław Soyka czy wspomniany Yves Montand. – To były

wybory inne niż wszystkie. Głosowanie wyglądało inaczej niż dzisiaj.
Wtedy skreślało się wszystkich, a zostawiało tylko kandydata, na którego chciało się oddać głos. Solidarność zwyciężyła w tych wyborach.
Lista krajowa komunistów, na której
widniały wielkie nazwiska, padła –
wspomina Elżbieta Seferowicz.
Dziś, po 31 latach od tamtych
pamiętnych wydarzeń, Elżbieta
Seferowicz mówi z pełnym przekonaniem: – Oczywiście, że było warto. Dziś życzyłabym tylko sobie,
abyśmy nie psuli sobie tej wolności, o którą tak mocno walczyliśmy
i sobie wywalczyliśmy – podsumowuje Elżbieta Seferowicz. 
MM
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W lipcu po raz kolejny wręczone zostaną wyróżnienia św. Kamila

W podziękowaniu
za serce dla innych
Prof. Mariusz Gąsior, śp. Wiesław Świderski, Muzeum Górnictwa Węglowego oraz
Firma Transportu Sanitarnego „ESKULAP” to tegoroczni laureaci wyróżnień św. Kamila.
Nagrody zostaną wręczone 11 lipca w Filharmonii Zabrzańskiej.

P

rof. Mariusz Gąsior ze Śląskiego
Centrum Chorób Serca to wysokiej klasy specjalista, który z zabrzańskim ośrodkiem związany jest
od 1985 r. Od wielu lat wspiera m.in.
akcje prozdrowotne organizowane
przez Fundację Śląskiego Centrum
Chorób Serca i udziela konsultacji
kardiologicznych ich uczestnikom.
Po godzinach pracy konsultuje
również mieszkańców Zabrza. Jego
ciężką pracę i zaangażowanie docenia środowisko lekarskie i pacjenci.
Wiesław Świderski otrzyma
wyróżnienie pośmiertnie. Artysta,
który zmarł w kwietniu tego roku,
był znakomitym aranżerem,
kompozytorem, wiolonczelistą
i wieloletnim pracownikiem Filharmonii Zabrzańskiej. Dzięki
jego zaangażowaniu nasza filharmonia jest w posiadaniu
jednego z największych zbiorów opracowań muzycznych
w całej Polsce.
Kapituła postanowiła też
przyznać wyróżnienie Muzeum Górnictwa Węglowego.
Instytucja pielęgnuje tradycje górnicze, zajmuje się
rewitalizacją obiektów poprzemysłowych w naszym
regionie. Placówka udziela
się też w akcjach charytatywnych.
Laureatem
nagrody
została także Firma Transportu Sanitarnego „ESKULAP”. Powstała ona w 1990 r.
jako drugie w Polsce prywatne pogotowie ratunkowe. W latach 1996–1998 była
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pogotowiem górniczym dla kopalń
Makoszowy, Jadwiga, Sośnica, Gliwice i Bielszowice. W latach 2004–2014
świadczyło też wizyty domowe na
rzecz mieszkańców w ramach nocnej

i świątecznej opieki lekarskiej. Firma
zapewnia również obsługę medyczną
meczów na Arenie Zabrze, miejskich
imprez, wspiera działania PCK i akcje
charytatywne.
Wyróżnienie im. św. Kamila
ustanowione zostało w 2001 r. jako
wyraz szacunku i wdzięczności dla
osób i instytucji, które angażują
się w działalność społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców
Zabrza. Każdego roku nagradzane
są nimi osoby oraz instytucje, które przyczyniają się w ten sposób do
tworzenia pozytywnego wizerunku miasta. Statuetki co roku były
wręczane w Teatrze Nowym. W tym
roku, ze względu na jego remont,
uroczystość odbędzie się w Filharmonii Zabrzańskiej. Z powodu pandemii ograniczona będzie liczba jej
uczestników.
MM

MSZA
W INTENCJI MIASTA
W niedzielę 12 lipca
o godzinie 12.15
w kościele św. Kamila
odprawiona zostanie
uroczysta msza w intencji
Zabrza i jego mieszkańców.
Przypomnijmy, że św.
Kamil to patron chorych,
szpitali oraz personelu
medycznego. Od 1996 r.
jest również patronem
Zabrza.
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PROJEKT HERMETYZACJI INSTALACJI
PRZETWARZANIA ODPADÓW NA OSTATNIEJ PROSTEJ

W ramach inwestycji powstał m.in. specjalistyczny system oczyszczania powietrza

Fot. FCC Polska

Przestaną dokuczać
przykre zapachy
Nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem
oczyszczania powietrza to najważniejsze elementy projektu hermetyzacji zakładu MPGK
w Zabrzu. Jego właściciel otrzymał właśnie pozwolenie zintegrowane na użytkowanie.

Na

początku tego roku firma
FCC Polska otrzymała długo wyczekiwany dokument – postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach. Stwierdzało ono pełną zgodność instalacji biologicznego
przetwarzania odpadów z przepisami. Był to ostatni, brakujący element
potrzebny Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego do wydania tzw. pozwolenia zintegrowanego,
które umożliwi rozpoczęcie eksploatacji zakończonej w 2019 r. pierwszej
części inwestycji. Pozwolenie to zostało właśnie wydane.
– Przesunięcie terminu rozruchu
nowej instalacji wynikało z ogólnokrajowych, niezależnych od nas,
zawirowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Nasza inwestycja zbiegła się w czasie ze skomplikowanymi regulacjami, do których
i my musieliśmy się dostosować –
mówi Krzysztof Tomczyński, dyrektor ds. inwestycji i technologii z FCC
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Polska. – Formalna droga dobiegła
jednak końca i aktualnie przygotowujemy się do uruchomienia gotowej części instalacji biologicznego
przetwarzania odpadów. To z kolei
umożliwi nam rozpoczęcie pracy nad modernizacją starej części
i finalne połączenie ich w jeden,
hermetyczny proces biologicznego
przetwarzania odpadów – dodaje.
W skład nowej części instalacji,
która jest w całości gotowa do użyt-

Inwestycję finansuje FCC

Fot. FCC Polska

kowania, wchodzą: nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz
wentylatorownia wraz z systemem
oczyszczania powietrza. Z kolei druga część inwestycji, która obejmuje
modernizację dotychczasowej instalacji, jest już w fazie zaawansowanych przygotowań, m.in. ustawiono
już dźwig ułatwiający wykonanie
prac montażowych i demontażowych. Prace nad drugą częścią mają
zakończyć się jesienią. Hermetyzacja
zakładu to jeden z kilku elementów
programu, którego celem jest m.in.
podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie
ewentualnych uciążliwości zapachowych oraz jedna z kilku inwestycji FCC Polska w Zabrzu, mająca
dostosować zakład do najwyższych
standardów w zakresie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa. Wartość całej inwestycji wyniesie ponad
15 mln zł i w całości finansowana
jest ze środków Grupy FCC Environment CEE. 
GOR
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Zaszczytny tytuł spółka otrzymała jako trzecie
przedsiębiorstwo wodociągowe w kraju

Zabrzańskie wodociągi
z Godłem „Teraz Polska”
Pamiątkową statuetkę laureaci odebrali z rąk Pierwszej Damy

Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Mamy powody do dumy! Zabrzańskie wodociągi znalazły się gronie zaledwie trzech firm
wodociągowych w kraju, jakie w 30-letniej historii konkursu otrzymały zaszczytne Godło
„Teraz Polska”. Podczas gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przedstawiciele spółki
odebrali pamiątkową statuetkę z rąk Pierwszej Damy.

Z

abrzańskie wodociągi zostały docenione za dostarczanie
wody o najwyższej jakości, uzyskanie najlepszych wyników oczyszczania ścieków oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej. – To dla
nas ważny dzień, bowiem dobrze
rozpoznawane przez mieszkańców
naszego miasta godło od teraz każdego dnia będzie przypominało
o tym, że woda w ich domach jest
zdrowa, a ścieki odprowadzane są
w bezpieczny sposób zarówno dla
ludzi, jak i dla środowiska. Dla mnie
osobiście to wyróżnienie jest istotne
ze względu na mój zespół. To, że jesteśmy laureatem tego prestiżowego
konkursu, to wynik ogromnej pracy,
wysiłku i wiedzy fachowców pracujących w naszej spółce. Mamy już
wiele wyróżnień i nagród. Jednak
to godło jest dla nas bardzo znaczące oraz zobowiązuje i motywuje
do jeszcze bardziej wytrwałej pracy
w rozwoju naszej firmy – podkreśla
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prezes Piotr Niemiec. – To trzydziesta, jubileuszowa edycja konkursu
„Teraz Polska”. W tym roku obchodzimy również trzydziestą rocznicę
pierwszych wyborów samorządowych, które pozwoliły na wykreowanie dobrych gospodarzy i lokalnych
liderów. Teraz możemy cieszyć się
efektami ciężkiej pracy samorządowców, którzy przez ostatnie 30 lat
pracowali na rzecz Zabrza. Godło
„Teraz Polska” jest również zwieńczeniem dobrej współpracy naszej
firmy z samorządem – dodaje.
Godło „Teraz Polska” jest najstarszą inicjatywą wyróżniającą i promującą przedstawicieli krajowego
biznesu. Wyłania, podsumowuje
i nagłośnia to, co najlepsze w polskiej gospodarce.
W ten sposób Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wyróżnia
grupy najlepszych polskich produktów, usług i przedsięwzięć innowacyjnych mogących być wzorem

dla innych od trzydziestu lat. Misją
twórców idei godła było budowanie prestiżu polskiej marki. Godło
„Teraz Polska” wskazuje to, co najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność branż, zaawansowanie,
wysoką jakość, a także solidność
i kreatywność przedsiębiorców. Od
początku istnienia konkursu kapituła wyłoniła 745 laureatów, którzy
dzięki jakości i innowacyjności swoich produktów i usług otrzymali prawo posługiwania się Godłem „Teraz
Polska”.
– Serdecznie gratuluję Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji otrzymanej nagrody. Powody do dumy są tym większe,
że zabrzańska spółka jest trzecim
w kraju przedsiębiorstwem wodociągowym, które w 30-letniej historii
konkursu uzyskało prawo do używania Godła „Teraz Polska” – zwraca
uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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DROGOWCY PRZEBUDOWUJĄCY ULICĘ PIŁSUDSKIEGO NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

Rondo nabrało kształtów
Coraz bardziej zaawansowany jest II etap przebudowy ul. Piłsudskiego. W miejscu dotychczasowego skrzyżowania z ul. Roosevelta powstaje rondo. Postęp robót najlepiej widoczny jest z lotu ptaka.

To

bardzo ważna dla mieszkańców inwestycja. Koszt
drugiego etapu przebudowy ulicy
Piłsudskiego wynosi około ośmiu
milionów złotych, jednak znaczną
część tej kwoty stanowi pozyskane
przez miasto dofinansowanie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Drugi etap robót rozpoczął się
w lutym i ma potrwać do końca
sierpnia. W miejscu dotychczasowego skrzyżowania ulic Piłsudskiego

i Roosevelta kształtu nabiera rondo.
Nowe miejsca parkingowe powstały
w sąsiedztwie Miejskiego Ogrodu
Botanicznego. Wykonywane są zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa.
Prowadzone obecnie prace stanowią kontynuację I etapu przebudowy ulicy, który zakończył się
jesienią ubiegłego roku. Objął on
wymianę nawierzchni na liczącym
800 metrów długości fragmencie ul.
Piłsudskiego od ul. Roosevelta do
wiaduktu kolejowego. 
GOR

TAKIE SĄ LICZBY:

8,2 mln zł
to koszt I etapu przebudowy
ul. Piłsudskiego

8 mln zł
to wartość II etapu robót

Tak przyszłe rondo prezentuje się z lotu ptaka
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Fot. UM Zabrze
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Plac Teatralny już teraz robi wrażenie

Fot. Tomasz Jodłowski

Dzięki modernizacji udostępniony zostanie balkon

Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

Pandemia spowodowała... znaczne przyśpieszenie prac budowlanych

Trwa remont Teatru Nowego
Pełną parą postępują prace związane z remontem Teatru Nowego w Zabrzu. Pandemia
nie tylko nie spowolniła tempa inwestycji, ale wręcz wpłynęła na jej zdecydowane
przyśpieszenie.

R

emont naszej siedziby rozpoczął się w ubiegłym roku, ale
postępował stosunkowo wolno, ponieważ założenie było takie, że cały
czas w miarę intensywnie będziemy korzystać z obiektu. Odbywały
się zatem próby, wystawiane były
spektakle, a wykonawca dostosowywał się do naszego harmonogramu – tłumaczy Jerzy Makselon,
dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu.
– Plany były takie, że będziemy grali
niemal do końca sezonu, a potem
zdarzyło się coś, co zaskoczyło nas
wszystkich, czyli pandemia. W tym
momencie remont ruszył z kopyta.
Dziś już wiemy, że gdyby nie pandemia, remontu z pewnością nie
udałoby się zakończyć w planowanym pierwotnie terminie, czyli
w połowie września. Można więc
przewrotnie powiedzieć, że dzięki
pandemii jest rzeczą nieomal pewną normalne rozpoczęcie kolejnego sezonu, o ile tylko wirus nam
tego nie skomplikuje – dodaje Jerzy
Makselon.
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W ramach prowadzonych prac
do zabytkowej siedziby teatru dobudowany został nowy obiekt. – Zostaną tam przeniesione garderoby
aktorów. Do tej pory znajdowały się
one w piwnicach, co nie było zbyt
komfortowe – tłumaczy Jerzy Makselon. Widzom udostępniony zostanie również balkon, który do tej
pory był zamknięty ze względu na
brak niezbędnego wyjścia ewakuacyjnego. Na najniższej kondygna-

cji budynku przygotowane zostaną
nowe pomieszczenia techniczne
i magazynowe. Sala widowiskowa
zyska z kolei system klimatyzacji.
Artyści Teatru Nowego pracują
obecnie nad dwiema premierami.
Zbliża się także jubileuszowa, dwudziesta edycja Festiwalu Dramaturgii
Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Trzymamy kciuki, by wirus nie pokrzyżował artystycznych
planów zabrzańskiej sceny.
GOR

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor Jerzy Makselon

Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy
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Muzeum Górnictwa Węglowego
podsumowało akcję „Maseczka w miasto”

Maseczki trafiły
do mieszkańców
Prawie dziesięć tysięcy maseczek ochronnych trafiło do mieszkańców w ramach akcji zainicjowanej przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Charakterystyczny autobus
przez ponad miesiąc pojawiał się w różnych dzielnicach naszego miasta. Ale nie tylko.

P

omysł akcji zrodził się, gdy ze
względu na pandemię koronawirusa konieczne okazało się zamknięcie dla turystów podziemnych obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego.
Pracownice, na co dzień zajmujące
się obsługą ruchu turystycznego, zasiadły do maszyn i niemal miesiąc
dzielnie szyły maseczki ochronne.
Z kolei autobus przewożący na co
dzień turystów i gości zmienił się
w maseczkobus, którym pracownicy
MGW przemierzali dzielnice Zabrza,
ale także inne miasta, takie jak Tychy,
Żory, Chorzów czy Jastrzębie-Zdrój.
Dzięki akcji rozdano prawie 10
tysięcy maseczek ochronnych. Na
ich uszycie zużyto 485 metrów bieżących materiału. – Dziękujemy
firmom i mieszkańcom Zabrza za
przekazane materiały, z których powstawały kolejne partie maseczek.
Dziękujemy także organom miasta
i samorządu województwa śląskiego
za wspieranie inicjatywy, by pomóc
jak największej liczbie osób. Udało
się, a każda kolejna odsłona akcji cie-

18

TAKIE SĄ LICZBY:

9,7 tysiąca
maseczek trafiło do mieszkańców

485 m b.
materiału zużyto
na ich uszycie

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem

szyła się sporym zainteresowaniem
– mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.
Maseczkobus wyjechał na ulice
naszego miasta dziesięć razy, a poza
granice Zabrza – cztery. Organizatorzy akcji rozdali 9,7 tysiąca maseczek
wielokrotnego użytku. – W akcję zaangażowanych było kilkunastu pracowników naszego muzeum. Szczególne podziękowania należą się

naszej wspaniałej szóstce, dziewczynom, które wszystkie metry bieżące
materiału przekuły, a raczej przeszyły, w tak potrzebne nam wszystkim maseczki ochronne. Najbardziej
cieszy fakt, że przy wsparciu wielu
zaangażowanych w przedsięwzięcie partnerów mogliśmy pomóc innym. Solidarność i wzajemna pomoc
w tych trudnych czasach są najważniejsze – podsumowuje Bartłomiej
Szewczyk. 
GOR
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W TYM ROKU CZĘŚĆ WAKACYJNYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
PRZENIOSŁA SIĘ DO WIRTUALNEJ PRZESTRZENI

Propozycje na lato
(nie tylko) w sieci

Pandemia spowodowała, że inaczej niż zwykle wygląda oferta zajęć przygotowana przez
zabrzańskie instytucje kultury dla uczniów spędzających lato w mieście. Sporo propozycji
czeka na chętnych w wirtualnej przestrzeni.

Na

wakacyjne zajęcia online zaprasza m.in. Miejski
Ośrodek Kultury w Zabrzu. Towarzyszy im hasło „Na 4 łapy”. – Do letniej przygody zaprasza Luna, nasza
przewodniczka po wakacyjnych zajęciach w MOK. Nauczymy się tworzyć formy z masy solnej, zobaczymy na czym polega stemplowanie,
poznamy tajemniczą sztukę origami
– wylicza Katarzyna Flak, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury. Szczegóły na stronie www.mok.art.pl.
W sieci odbędą się także warsztaty
przygotowane przez Teatr Nowy. – Zajęcia prowadzone będą internetowo
przez wykwalifikowaną kadrę składającą się z aktorów i pracowników
Teatru Nowego w Zabrzu, w pięciu
grupach: wokalno-aktorskiej, aktorskiej, dziennikarsko-fotograficzno-promocyjnej,
taneczno-aktorskiej
i plastyczno-lalkarskiej. Uczestnicy
będą otrzymywać link do warsztatów
od swoich prowadzących. Dostaną
zadanie do wykonania, które trzeba
będzie nagrać kamerą lub telefonem
komórkowym i nam przesłać. Kilka
razy podczas turnusu spotkamy się
na warsztatach za pomocą platformy
zoom – tłumaczy Paweł Janicki z Teatru Nowego w Zabrzu. Warsztaty są
realizowane z programu Narodowego
Centrum Kultury w ramach środków
„Kultura w sieci”.
Mniejsze niż zwykle grupy najmłodszych zaprasza z kolei do
swojej siedziby Muzeum Miejskie
w Zabrzu. Dla dzieci w wieku 7–10
lat przygotowano zajęcia pod hasłem „Leki z babcinej apteki, czyli zioła z naszych pól, lasów i łąk”.
„Piera, susza i bigluja” to warsztaty
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W Sztolni Królowa Luiza można zobaczyć działające maszyny górnicze

edukacyjne dla dzieci w wieku 5–10
lat, których celem jest zapoznanie
uczestników ze starymi metodami
i przyrządami służącymi dawniej
do prania. – Podczas lekcji „Tajemnice kufra ciotki Trudki” będziemy
zaglądać do tajemniczego kufra,
w którym znajdziemy przeróżne
przedmioty, dziś już nieużywane.
Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowania historią i dziedzictwem
kulturowym Górnego Śląska, a także
jego obyczajowości, wartości społecznych, tradycji oraz zwyczajów
– tłumaczy Irena Winder z Muzeum
Miejskiego w Zabrzu. – „Halo, halo!
O sposobach komunikowania się”
to z kolei warsztaty edukacyjne dla
dzieci, przygotowane w wyniku otaczającej nas w ostatnim czasie izolacji, gdzie tak ważną rolą jest komu-

Fot. Agnieszka Wróblewska/MGW

nikowanie się ludzi – dodaje. Zapisy
na zajęcia muzealne prowadzone są
pod nr tel. 32 777 05 01 oraz 32 271
56 89 wewn. 24.
W lipcu i sierpniu na niezapomniane wakacyjne wariacje zaprasza do Machinalandu Sztolnia Królowa Luiza. Dzieci, młodzież, ale
również dorośli, będą mieli okazję
zobaczyć na własne oczy, jak wyglądają i działają różnego rodzaju
maszyny górnicze. Dowiedzą się na
czym polega praca górników. Odbędą podróż prawdziwą górniczą
kolejką, czyli Karlikiem. W trakcie
wycieczki najmłodsi za zdobytą wiedzę uzyskają swoje trofea – cztery
pieczątki. Rezerwacje zwiedzania
pod numerem telefonu 32 271 40 77.
Więcej informacji na stronie www.
sztolnialuiza.pl. 
MM
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Dzięki dodatkowemu oświetleniu...

...piesi są lepiej widoczni

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Za nami ważna inwestycja drogowa

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych
Sześć przejść dla pieszych zostało doświetlonych w ostatnim czasie w naszym mieście.
Zabrze pozyskało na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

M

odernizacja objęła przejścia dla
pieszych w ciągu ul. 3 Maja na
wysokości ulic Lutra, Padlewskiego,
Floriana, Bohaterów Warszawskich,
Sądowej i Roosevelta. Zostało tam

wykonane dodatkowe oświetlenie,
dzięki czemu piesi są po zmroku
dużo lepiej widoczni. Prace pochłonęły ponad 192 tys. zł. W połowie
zostały sfinansowane ze środków

pozyskanych przez miasto z Funduszu Dróg Samorządowych. Pieniądze
z tego samego źródła pomogą również w sfinansowaniu drugiego etapu przebudowy ul. Piłsudskiego.  GOR

KOLEJNY ETAP REWITALIZACJI ZABYTKOWEJ DZIELNICY NASZEGO MIASTA

Ekologiczne ciepło na Zandce
Pięć budynków położonych
przy ul. Krakusa na Zandce zostanie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Umowę w tej sprawie podpisali
przedstawiciele Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz wyłonionej
w przetargu firmy Elektrotermex z Ostrołęki.
Węzły cieplne pojawią się
w budynkach przy ul. Krakusa 10,
12, 14, 16 i 18. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Podłączanie ko-
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Charakterystyczna architektura Zandki

Fot. Jerzy Przybysz

lejnych budynków do miejskiej
sieci ciepłowniczej wpisuje się
w gigantyczny projekt rewitalizacji Zandki. Wartość wszystkich

przedsięwzięć planowanych lub
już realizowanych na terenie historycznej dzielnicy Zabrza przekracza 60 mln zł. 
GOR
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Przedstawiciele klubów odebrali symboliczne czeki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Fot. Igor Cieślicki

W ZABRZU DZIAŁA OKOŁO 80 KLUBÓW SPORTOWYCH

Młodzieżowy sport
z finansowym wsparciem
Czternaście zabrzańskich klubów sportowych otrzymało dotację z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w ramach programu „Klub”. Łączna kwota przekazanych środków to 160 tysięcy złotych. Projekt jest uzupełnieniem działań podejmowanych regularnie przez miasto.

W

Zabrzu działa 80 klubów sportowych, w których trenuje
około 4,5 tysiąca dzieci i młodzieży.
– Cieszymy się z każdej złotówki. Ten
program pokazuje, że można się starać
o pieniądze również w ministerstwie.
To dodatkowe możliwości, które stoją
przed zabrzańskimi klubami i bardzo ważne wsparcie. Ale pamiętajmy,
że głównym źródłem finansowania
lokalnych klubów są gminy. Dotacja
z ministerstwa to około 25 procent
kwoty, jakie małe kluby dostają od
miasta – zwraca uwagę wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski.
Oprócz finansowania bieżącej
działalności miasto stawia również na
rozwój bazy sportowej. Tylko w ubiegłym roku, w Zabrzu m.in. przebudowano boiska przy SKS Gwarek Zabrze,
rozpoczęto prace przy budowie boisk
w Mikulczycach, Makoszowach oraz
przy Szkole Podstawowej nr 17, zbudowano boisko do siatkówki plażowej
dla Szkoły Podstawowej nr 16 i salę
gimnastyczną przy Zespole Szkół
Sportowych im. J. Kusocińskiego.
O dofinansowanie w ramach rządowego programu kluby sportowe z całej Polski mogły ubiegać się po raz piąty.
– W tym roku wpłynęło blisko sześć tysięcy wniosków. Pozytywnie rozpatrzy-
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liśmy 4,9 tysiąca z nich, czyli wszystkie,
które spełniały wymogi formalne – tłumaczy minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, która symboliczne czeki
wręczyła przedstawicielom klubów
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu. – Środki z programu
„Klub” można przeznaczać na wynagrodzenie trenerów, sprzęt sportowy
oraz organizację obozów dla dzieci
i młodzieży. W tym roku, ze względu na
pandemię, daliśmy możliwość przeznaczenia całej kwoty dofinansowania
na wynagrodzenia trenerów. Chcemy
w tym trudnym okresie zabezpieczyć
ich miejsca pracy – dodaje.
Do klubów jednosekcyjnych trafiło 10 tys. zł, wielosekcyjne mogły
liczyć na 15 tys. zł. – Wykorzystamy
te pieniądze na wynagrodzenia trenerów i zakup sprzętu – mówi Janusz
Piekarski z Młodzieżowej Szkółki Piłki
Nożnej „Górnik” Zabrze.
– Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli poprawić jakość naszej
pracy – uważa Jan Zygmunt z UKS
„Trampkarz 22”.
– Na pewno przyda się to na
sprzęt, który jest bardzo potrzebny,
a przez pandemię nie mieliśmy teraz
żadnych przychodów – dodaje Mateusz
Kuś z Akademii Futbolu Zabrze.  GOR

BENEFICJENCI PROGRAMU:
• Zabrzański Klub Karate
Kyokushinkai
• Uczniowski Klub Sportowy
„Akademia Piłkarska
Champions” Zabrze
• Uczniowski Klub Sportowy
G12 Zabrze
• KS MOSiR Sparta Zabrze
• Uczniowski Klub Sportowy
„31 Rokitnica” Zabrze
• Młodzieżowy Klub Sportowy
Zabrze-Kończyce
• Uczniowski Klub Sportowy
Akademia Futbolu Zabrze
• Klub Sportowy Piast Pawłów
w Zabrzu
• UKS „Trampkarz 22” przy Szkole
Podstawowej nr 22 w Zabrzu
• Stowarzyszenie Lokalne Salos
„Splot-Sport”
• Stowarzyszenie Wspierania
Sportu Młodzieżowego
Promotor
• Młodzieżowa Szkółka Piłki
Nożnej „Górnik” Zabrze
• Młodzieżowy Klub Sportowy
„Zaborze” Zabrze
• Klub Sportowy „Iskra” Zabrze
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Już na kilka kolejek przed końcem sezonu
Górnik zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie

Trójkolorowi mogą myśleć
o nowym sezonie

Fot. Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze

Kończący się sezon 2019/2020 w PKO BP Ekstraklasie był wyjątkowym w historii nie tylko polskiej, ale i światowej piłki nożnej. Pandemia koronawirusa skomplikowała bowiem
przebieg rozgrywek na całym świecie.

K

ibice Górnika Zabrze przeżywali przez ostatnie miesiące
prawdziwą huśtawkę nastrojów.
Był czas, kiedy drużyna czternastokrotnego mistrza Polski znajdowała
się w strefie zagrożonej spadkiem.
Było i tak, że mogła być w grupie mistrzowskiej. Do spełnienia tego celu
zabrakło dwóch punktów. Uciekły
one w meczu z Lechią Gdańsk w Zabrzu. Górnik zremisował 2:2. Prowadził 2:0, ale w końcówce stracił
dwie bramki i możliwość zgarnięcia
pełnej punktowej puli. To zadecydowało, że zamiast w czołowej ósemce, znalazł się w grupie spadkowej.
Dość szybko zapewnił sobie jednak
utrzymanie. To okazało się ważne
dlatego, że trener Marcin Brosz, który ma jeszcze roczny kontrakt z klubem, może dawać szansę gry młodym zawodnikom i przymierzać ich
do gry w nowym sezonie.
W kadrze czternastokrotnego mistrza Polski na pewno zajdą
zmiany. Jakie one ostatecznie będą,
na razie trudno jednoznacznie
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Obowiązkowa dezynfekcja piłki

Fot. Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze

określić. Ważne jest to, że w Zabrzu pozostanie słowacki bramkarz
Martin Chudy. Jego kontrakt został
automatycznie przedłużony o rok,
a to dlatego, że spędził na boisku
wymaganą ilość minut. Nie mogło jednak być inaczej, skoro grał
we wszystkich ligowych meczach
w podstawowym składzie.
Zupełnie inaczej wygląda sprawa z najlepszym ostatnio strzelcem
Górnika Igorem Angulo. Hiszpano-

wi skończył się kontrakt 30 czerwca
2020 r. Jednak do końca przedłużonego sezonu gra, i to z powodzeniem, w zabrzańskiej drużynie. Co
dalej z nim będzie, na razie nie wiadomo. Już na początku tego roku
kierownictwo Górnika zaproponowało mu przedłużenie o kolejny
rok kontraktu, oferując przy tym
bardzo dobre warunki. Chciał on
jednak podpisać dwuletni kontrakt,
na co z kolei nie chcieli zgodzić się
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 a Przemysława Wiśniewskiego
N
ostrzy sobie zęby sporo klubów
Fot. Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze

włodarze czternastokrotnego mistrza Polski. Angulo otrzymał kilka
propozycji gry w zagranicznych klubach. Czy z nich skorzysta? Przekonamy się wkrótce.
– Pamiętając twarde rozmowy
z Igorem na początku tego roku, zdajemy sobie sprawę z tego, że dalsze
negocjacje z nim będą trudne – przyznaje prezes Górnika Dariusz Czernik.
Tak się złożyło, że w mijającym
sezonie w wyjściowym składzie
Górnika było więcej zagranicznych
zawodników niż Polaków. Choć
spotykało się to z krytycznymi ocenami, to jednak dało efekt. Górnik
dość szybko zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie.
Dużo jakości do gry Górnika
wnieśli dwaj Grecy: obrońca Stavros Vasilantonopoulos i napastnik
Giorgos Giakomakis. Obaj zostali
wypożyczeni do 30 czerwca 2020 r.
z AEK Ateny. Polecił ich wieloletni
bramkarz Górnika i reprezentacji
Polski Józef Wandzik, od długiego
czasu mieszkający w Atenach. Czy
zostaną w Zabrzu, na razie nie da
się tego przewidzieć.
Podobnie jest z utalentowanym 22-letnim środkowym obrońcą Przemysławem Wiśniewskim.
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Wprawdzie z Górnikiem ma podpisany kontrakt do 30 czerwca 2022 r.,
ale już po zakończeniu tego sezonu
może opuścić Zabrze. Jest nim zainteresowanych kilka klubów zagranicznych. Jeżeli znajdzie się ktoś,
kto da takie pieniądze za niego, na
jakie liczy Górnik, to jego transfer
stanie się faktem.
W tym roku młodzi piłkarze
Górnika zdobyli mistrzostwo Polski

Trener Marcin Brosz

juniorów starszych. Kilku zawodników z tej drużyny: Jan Flak, Kamil
Lukoszek, Kajetan Kunka, a także
utalentowany junior Bartosz Baranowicz, otrzymało zaproszenie
do udziału w treningach pierwszej
drużyny.
Jak będzie wyglądać kadra Górnika w nowym sezonie? O tym przekonamy się już niebawem... 
Andrzej Azyan

Fot. Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze
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PRZYPOMINAMY LOSY ZNANYCH ZABRZAŃSKICH RODZIN

Z dziejów kupieckich rodów
Kontynuując cykl poświęcony zabrzańskim rodzinom żydowskim, przedstawiamy kolejne
dwie, których sklepy przez kilkadziesiąt lat zaopatrywały zabrzan w różnego typu towary.

P

ierwszy z tych sklepów, oferujący początkowo towary kolonialne i łokciowe (materiały ubraniowe)
powstał 1 września 1871 r. Założył go
kupiec Salomon Heilborn, przybyły
do Małego Zabrza w tymże 1871 r.
S. Heilborn urodził się 26 grudnia
1846 r. w Borkach Wielkich w powiecie oleskim, jego rodzicami byli
kupiec Alexander Heilborn i Rachel
z domu Süssmann. W 1873 r. ożenił się z Marie Richter, córką kupca, a następnie właściciela młyna
Isaaca Richtera i Amalie z domu
Herzfeld urodzoną 19 lutego 1852 r.
w Strzelcach Opolskich. Małżeństwo
to doczekało się sześciorga dzieci
urodzonych w Małym Zabrzu, ale
większość z nich nie żyła zbyt długo.
Najstarsza córka, Amalie, urodziła
się 1 maja 1874 r. i zmarła tamże 30
kwietnia 1877 r. Druga z córek, Bertha, urodziła się 17 maja 1876 r. Jej
losami zajmiemy się w dalszej części
niniejszego artykułu. Trzecią córką
była Martha urodzona 17 sierpnia
1877 r. W 1899 r. wyszła za mąż za
kupca Otto Rechnitza mieszkającego w tym czasie w Cottbus, z którym
rozwiodła się w 1933 r. Pod koniec
lat 30. XX w. mieszkała w Berlinie,
skąd 14 listopada 1941 r. została deportowana do getta w Mińsku. Tam
została zamordowana w grudniu tegoż roku. Pierwszy z dwóch synów,
Wilhelm urodził się 1 marca 1879 r.
i zmarł 20 października 1882 r. Leo
Heilborn urodził się 31 października
1883 r., zmarł poza Zabrzem 15 listopada 1907 r. przeżywszy 24 lata. Tak
jak i starsze rodzeństwo, pochowany został na cmentarzu żydowskim
w Zabrzu. Leży tu również najmłodsze dziecko Salomona i Marie Heilborn, Margarethe urodzona 11 marca 1885 r., zmarła 20 września 1890 r.
Salomon Heilborn zmarł w Małym Zabrzu 16 marca 1888 r., przeżywszy jedynie 41 lat. Był współzałożycielem i członkiem zarządu
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 eklama firmy S. Heilborn z ilustracją
R
przedstawiającą jej siedzibę
(Oberschlesische Volksstimme)
Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

zabrzańskiego
„Kaufmännischer
Verein” (Związku Kupieckiego). Po
jego śmierci prowadzenie sklepu
spadło na wdowę, która wzięła sobie do pomocy krewnego Adolfa
Richtera, z którym założyła spółkę.
A. Richter urodził się 6 marca 1866 r.
w Strzelcach Opolskich w rodzinie
księgowego Isaaca Richtera i Caecilie z domu Spitzer. W 1902 r. poślubił córkę swojej wspólniczki Berthę,
zwaną również Betty. Firma S. Heilborn (bo takiej nazwy używała) rozwijała swą działalność. Co najmniej
od 1908 r. mieściła się w kamienicy
przy Kronprinzenstr. 129 (obecnie ul. Wolności 293) należącej do
Adolfa Richtera. Oferowała modę
damską i męską, wyroby manufakturowe, płócienne, wełniane, a także
produkty kolonialne. Kilka lat później w swej ofercie miała także modę
dziecięcą, bieliznę, firanki i dywany.
Marie Heilborn współprowadziła
firmę do początku lat 20. XX w., jako
taka wymieniona została jeszcze we
wrześniu 1921 r. przy okazji obchodów złotego jubileuszu działalności „Modewarenhaus S. Heilborn”.

 amienica na rogu obecnych ulic 3 Maja
K
i K. Pułaskiego z witryną sklepu Isidora
H. Lewina
Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Zmarła 22 maja 1939 r. w Zabrzu
i pochowana została obok męża na
tutejszym cmentarzu żydowskim.
***
Małżeństwo Adolfa i Betty
Richter doczekało się dwojga dzieci.
Ernst Salo urodził się 13 lutego 1904
r. w Małym Zabrzu, kontynuując
tradycje rodzinne, został kupcem.
W 1935 r. ożenił się w Bytomiu z Ruth
Bloch urodzoną 10 maja 1912 r.
w Bytomiu, z którą doczekał się
dwóch synów. Stefan urodził się 25
grudnia 1935 r. w Zabrzu; drugi syn,
nieznany nam z imienia, urodził się
na początku 1938 r. w Bytomiu. Jakiś
czas później Ernst Salo Richter wraz
z rodziną wyjechał do Australii. Alice Richter urodziła się 16 kwietnia
1906 r. w Zabrzu. W 1929 r. wyszła
za mąż za znanego gliwickiego kupca Erwina Weichmanna, urodzonego 31 grudnia 1891 r. we Wrocławiu.
Alice Weichmann urodziła dwójkę dzieci: syna Petera (ur. 10 lipca
1931) i córkę Very (ur. 28 lipca 1935).
W 1938 r. Weichmannowie wyjechali do USA, gdzie zmienili nazwisko
na Winston.
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Adolf Richter, oprócz pracy zawodowej, angażował się w działalność
na rzecz społeczności żydowskiej.
Przez kilka lat był przewodniczącym
„Loge-Veritas”, wchodził w skład
Kolegium Reprezentantów Gminy
Żydowskiej w Zabrzu. Poza tym był
członkiem rady gminy Zabrze i zabrzańskiego sejmiku powiatowego,
przewodniczącym, a następnie honorowym przewodniczącym „Kaufmännischer Verein”, członkiem
zarządu „Der Reichsbund des Textileinzelhandels Ortsgruppe Hindenburg” i „Kreis-Spar- und Girokasse
Hindenburg”. Zmarł 17 października
1926 r. w Zabrzu. Przez następnych
12 lat firmę prowadziła jego żona Betty. W 1932 r. z lewej strony kamienicy
powstała oszklona dobudówka na
całą wysokość budynku. W kwietniu
1938 r. Betty zmuszona była sprzedać
„Modehaus S. Heilborn” aryjskiej firmie „Rebenstorf & Co.”. Betty Richter
zmarła 20 marca 1940 r. w Zabrzu
i również pochowana została obok
męża na tutejszym cmentarzu żydowskim.
***
Dwa lata po Salomonie Heilbornie, w 1873 r. firmę w Zabrzu założył
Isidor Heymann Lewin. Urodził on się
8 grudnia 1850 r. w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie kantora Gabriela
Lewina i Roschen z domu Selchow.
Nadanego mu przez rodziców imienia Isaak w późniejszym życiu nie
używał. W 1874 r. ożenił się z Berthą
Luft urodzoną 18 października 1853 r.
w Pyskowicach w rodzinie kupca Bernharda Lufta i Berty z domu Brauer.
Lewinowie doczekali się córki i trzech
synów. Amalie urodziła się 17 lipca
1874 r. w Starym Zabrzu, w 1898 r.
wyszła za mąż za kupca Gustava Rosenmeyera urodzonego 3 lutego 1870
r. w Wolfhagen, z którym doczekała się dwóch synów: Maksa i Curta.
W maju 1939 r. G. i A. Rosenmeyer
mieszkali w Göttingen skąd w listopadzie 1939 r. wyjechali do Chile,
a następnie do Argentyny. Gustav
zmarł 14 lutego 1944 r. w Buenos
Aires, a Amalie zmarła tamże 3 maja
1959 r. Najstarszy z synów Isidora
i Berthy, Moritz, urodził się 18 września 1877 r. w Starym Zabrzu i został
następcą swego ojca, o czym w dalszej części artykułu. Drugi z synów,
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Paul Julius, żył tylko pół roku, urodził się 10 stycznia 1879 r. w Małym
Zabrzu, zmarł tamże 4 lipca 1879 r.
Najmłodszy syn Hartwig urodził się
26 listopada 1884 r. w Małym Zabrzu, z zawodu został aptekarzem,
był czterokrotnie żonaty, miał dwójkę
dzieci z pierwszą żoną, Johanną Davidsohn. Zmarł 14 marca 1950 r. w kibucu Mizra w Izraelu.
Sklep Isidora H. Lewina specjalizował się w sprzedaży różnego typu
przedmiotów wykonanych głównie
z metali i początkowo znajdował się
przy Kronprinzenstr. Gabriel Lewin
był dwukrotnie żonaty i doczekał się
łącznie szesnaściorga dzieci. Trzech
przyrodnich braci Isidora również
specjalizowało się w handlu artykułami żelaznymi: Adolf w Królewskiej
Hucie, Siegmund w Koźlu i Hartwig
w Mysłowicach. We wspólnym ogłoszeniu, które zamieścili w lipcu 1885 r.
w „Katoliku”, oferowali „okucia okien
i drzwi, zamki, kraty, zostawki, piece
różnego gatunku, blachy w ramach
i falcowane, gwoździe kute i drócianne, wylewacze, szyny kolejowe, łopaty, ryle, siekiery, klamry, grace do
piasku i gliny, kielnie murarskie oraz:
Opolski cement portlanski w 1/1, ½
i ¼ beczkach, gipsu do murowania
i sztukateryi, papę na dachy fabrykatu berlińskiego wrocławskiego i innego, smołę, asfalt, blachę cynkowa
i wszelkie inne do tego zawodu należące artykuły. Na częściową odpłatę
się zgadzamy. Nakrywanie budynków
wykonywamy meter kwadratowy 70
fen., rynny od 1 m. 50 fen. meter przy
kilkaletniej gwarancyi”.
***
Od 17 stycznia 1904 r. hurtownia towarów żelaznych i budowlanych Isidora H. Lewina mieściła się
w jego narożnej kamienicy przy Dorotheenstr. 1 (ul. 3 Maja). Nie był to
jedyny dom należący do niego, był
również właścicielem kamienic przy
Dorotheenstr. 3 i 5 oraz nieistniejących już domów przy Gartenstr. 27
i 29 (ul. H. Sienkiewicza). Z czasem
swoją ofertę wzbogacił o artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego.
Przez wiele lat I.H. Lewin był członkiem zarządu, a następnie przewodniczącym Israelitischer Krankenpflege- und Beerdigungs-Verein Chewra
Kadischa, wchodził też w skład Ko-

legium Reprezentantów Gminy Żydowskiej w Zabrzu. Zmarł 1 lutego
1920 r. w Zabrzu. Bertha Lewin działała przez długie lata w zabrzańskim
Israelitischer Frauen-Verein, za zasługi dla tego towarzystwa wybrano
ją jego Honorową Przewodniczącą.
Zmarła 30 listopada 1921 r. w Zabrzu.
Co najmniej od 1908 r. firmę prowadził Moritz Lewin, używający często imienia Max. W 1906 r. ożenił się
z Vally Danziger, córką drogerzysty
Louisa Danzigera i Minny z domu
Glaser, urodzoną 11 września 1885 r.
w Małym Zabrzu, z którą miał troje
dzieci. Pierwsze z nich, syn Gerhard
urodził się 31 października 1907 r.
w Zabrzu, w 1936 r. ożenił się z Elfriede Lustig urodzoną 28 stycznia 1909 r.
w Zabrzu w rodzinie kupca Heinricha
Lustiga i Liese z domu Leschnitzer.
We wrześniu 1938 r. oboje wyjechali
do Palestyny, gdzie 8 marca 1940 r.
w Tel Avivie urodziła się ich jedyna
córka Giora. Gerhard zmarł 23 stycznia 1987 r. w Tel Avivie, zaś Elfriede
zmarła 5 lutego 1993 r. w Haifie. Drugi syn Moritza i Vally Danziger, Fritz,
urodził się 29 września 1911 r. w Zabrzu. Przed wyjazdem do Palestyny,
co nastąpiło w listopadzie 1934 r.,
studiował medycynę. Tam ożenił się
z Edith Jereslaw i w Haifie doczekał
się dwóch synów – Moshe urodził się
12 sierpnia 1937 r., Reueven – 26 maja
1939 r. Fritz zmarł 5 lutego 1993 r.
w Haifie. Ostatnim dzieckiem M. i V.
Lewin była córka Suse urodzona 24
lutego 1916 r. w Zabrzu. i ona wyjechała do Palestyny, gdzie w 1937 r.
poślubiła Herberta Wachsmanna
urodzonego 13 lipca 1913 r. w Katowicach. Ich dwoje dzieci również
urodziło się w Haifie – córka Jael 19
lutego 1940 r., syn Gideon 27 marca
1945 r.
Także Moritz (Max) Lewin był
członkiem Kolegium Reprezentantów Gminy Żydowskiej w Zabrzu,
a w latach 20. XX w. wchodził w skład
zarządu „Veritas-Loge”. Zmarł 10
maja 1933 r. w Zabrzu. Aż do przejścia firmy „Eisenhandlung Isidor H.
Lewin” w ręce aryjskie, zarządzała
nią Vally Lewin. Przed majem 1939 r.
opuściła Niemcy i wyjechała do Palestyny. Zmarła 1 stycznia 1977 r. w Haifie w wieku 91 lat.
 Piotr Hnatyszyn, Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – wakacyjny miesiąc, 7 – kabaret z Wrocławia, 8 – dodatek do ceny towaru,
9 – komedia Gogola, 10 – na sklepowych półkach,
11 – kocyk dla konia, 12 – najlepsza do oglądania telewizji, 15 – działo, 18 – Maria, szkocka
królowa, która zginęła na szafocie, 21 – był nim
Michorowski, który kochał Stefcię Rudecką,
24 – graficzny obraz funkcji, 25 – najdalej na
południe wysunięty przylądek Ameryki Pd.,
26 – ciastko jak zamek błyskawiczny (zdrobniale).
Pionowo: 1 – chodzi we śnie, 2 – przenośna
ścianka, 3 – owoc do herbaty, 4 – warszawski
pałac, reprezentacyjna rezydencja państwowa,
5 – tam zjesz margheritę, 6 – od wnuków dla
babci, 13 – kotlet wołowy, 14 – długie warzywo,
16 – autor „Winnetou”, 17 – przerwa w teatrze,
19 – obraźliwe, lekceważące zachowanie wobec
kogoś, 20 – miasto z zamkiem na trasie kolejowej
między Pyskowicami a Strzelcami Opolskimi,
22 – imię Parton, piosenkarki muzyki country,
23 – Pola, słynna aktorka kina niemego.
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Czesława Niemena, utworzą litery
z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1. broń osy,
2. biblijny brat Kaina,
3. była nią Mućka
Kargulowa,
4. zwinięty, opanierowany
i obsmażony naleśnik
z farszem,
5. wszyscy panowie
świętujący 23 czerwca,
6. cienka, sucha kiełbasa,
7. w nim mieszkał Plastuś,
8. papieskie państwo.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.
4

3

FOTOKONKURS

Fot. I. Cieślicki

1

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
1. Niewinne słowa
2. Rojownik
3. Szkoła Podstawowa nr 18

Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł operetki Franciszka Lehára.
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Tel. 32 276 12 88
Zabrze, ul Piłsudskiego 13
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