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Prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik
i arcybiskup Wiktor
Skworc podczas
marcowego spotkania
w Bibliotece Śląskiej
Fot. Igor Cieślicki

ROZPOCZĘŁO SIĘ 13. METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY

Święto rodzin inne, ale wciąż wyjątkowe
Ze względu na pandemię w jego programie zabrakło tradycyjnych koncertów czy festynów. Choć jest inne, niż w poprzednich latach, niezmienne pozostało jego przesłanie. 23
maja zainaugurowano 13. Metropolitalne Święto Rodziny.

G

dy na początku marca tego roku
w gmachu Biblioteki Śląskiej
odbyło się tradycyjne spotkanie organizacyjne przed Metropolitalnym
Świętem Rodziny, nikt nie przypuszczał, że tegoroczne plany trzeba będzie bardzo mocno zweryfikować.
– Tegoroczne Metropolitalne
Święto Rodziny z pewnością będziemy przeżywać w specyficzny
sposób, ale nie zapomnimy o jego
najważniejszym celu i znaczeniu –
o pokazywaniu, jak wielką potęgą
są rodziny. Rodziny, które dzisiaj,
w tym trudnym dla nas wszystkich
czasie, znakomicie zdają egzamin.
Ich członkowie udowadniają, że
właśnie rodzina jest najpewniejszą
inwestycją i że to w niej możemy zawsze liczyć na wsparcie – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która przed laty zainicjowała obchody wraz ze śp. wicemarszałek Senatu Krystyną Bochenek.
– Przez ostatnie lata widać było, że
oferta wydarzeń, imprez, spotkań,
pikników, wystaw, przedstawień teatralnych, koncertów dla całych rodzin z roku na rok jest większa i co-

raz więcej samorządów angażuje się
w przedsięwzięcie. W tym roku Metropolitalne Święto Rodziny, impreza, która co roku gromadziła tysiące
uczestników, będzie mieć zupełnie
inną formułę. Ze względu na panującą pandemię, konieczna była rezygnacja z wielu wydarzeń. Dla części
z nich przewidziano inną formę,
wykorzystując media elektroniczne
jako sposób dotarcia z przekazem
do szerszego grona odbiorców – dodaje prezydent Zabrza.
– Pandemia sparaliżowała życie
społeczne w naszym kraju, ale nie
sparaliżowała życia rodzinnego. To
życie rodzinne się toczy, chociaż
zostało odizolowane od reszty społeczeństwa – podkreśla abp Wiktor
Skworc, metropolita katowicki. –
Hasłem tegorocznego święta są
słowa „Rodzina przestrzenią
spotkania”. Zachęcamy rodziny,
żeby się w tej przestrzeni spotykały – dodaje.
W ramach tegorocznych
obchodów odbędzie się m.in.
I Metropolitalny Konkurs Literacki, w którym udział będzie

mógł wziąć każdy, kto chce wyrazić w formie pisanej swoje refleksje
dotyczące rodziny. Prace można
wysyłać do 31 sierpnia br. Więcej
informacji na temat tegorocznej
edycji Metropolitalnego Święta
Rodziny można znaleźć na stronie
www.swieto-rodziny.pl.
GOR

Fot. Dorota Minkina
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Św. Jan Paweł II

UCZCILIŚMY SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN OJCA ŚWIĘTEGO

Sto lat temu urod
Był papieżem przełomów, myślicielem i filozofem, człowiekiem kultury i sztuki, poetą i aktorem, miłośnikiem
gór, człowiekiem pokoju i dialogu, niestrudzonym pielgrzymem, inspiratorem przemian na świecie. W maju
uczciliśmy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Ś

więty Jan Paweł II był papieżem
nadziei i rodziny, który zainicjował przełomowe zmiany społeczne
i polityczne w naszym kraju oraz na
świecie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Co
roku Zabrze swoimi działaniami
podkreśla wdzięczność Ojcu Świętemu. W tym trudnym roku szczególnie chcieliśmy zaakcentować tak
ważną dla nas rocznicę – dodaje.
Z okazji jubileuszu wyjątkowy
koncert dla papieża przygotowali artyści Filharmonii Zabrzańskiej.
Z kolei aktorzy Teatru Nowego zaprezentowali fragmenty „Tryptyku
rzymskiego”, poematu autorstwa św.
Jana Pawła II. Poświęcony papieżowi
mapping wyświetlony został na elewacji Domu Muzyki i Tańca.
Przypomnijmy, że Karol Józef
Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r.

w Wadowicach jako drugi syn Karola
Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata
Edmunda, jego siostra Olga zmarła
tuż po urodzeniu. Gdy Karol miał
dziewięć lat, zmarła jego matka. Po
pogrzebie ojciec zabrał synów do
Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii
Zebrzydowskiej, do którego przyszły
papież często powracał.
W 1930 r. rozpoczął naukę
w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W latach gimnazjalnych
objawił się talent pisarski i aktorski
Karola. Przyszły papież chętnie grał
także w piłkę nożną, szczególnie na
pozycji bramkarza. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 r. Karol
Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i w związku z tym wraz z oj-
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Ojciec Święty podczas jednej ze swoich licznych pielgrzymek

dził się nasz Papież
cem przeprowadził się do Krakowa.
Zamieszkali przy ul. Tynieckiej 10
w dwóch pokoikach w suterenie.
Po wybuchu II wojny światowej
uczelnia została zamknięta. Karol
znalazł pracę w Zakładach Chemicznych „Solvay” w Borku Fałęckim.
W 1942 r. podjął decyzję o wstąpieniu
do tajnego seminarium duchownego. W sierpniu 1946 r. Karol Wojtyła
ukończył celująco czteroletnie studia
teologiczne. 1 listopada z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie odprawił swoją
pierwszą mszę świętą w krypcie św.
Leonarda na Wawelu. 15 listopada

wyjechał do Rzymu, by podjąć studia
na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim – Angelicum.
Po powrocie do kraju został skierowany do niewielkiej miejscowości
Niegowić, gdzie został wikariuszem
w miejscowej parafii. Po 13 miesiącach kardynał Sapieha przeniósł wikarego do parafii św. Floriana w Krakowie. Wojtyła cieszył się sympatią
wiernych, w szczególności młodzieży, dla której prowadził duszpasterstwo. Na przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki osób.
Jeździł z młodymi na pielgrzymki,
wędrówki górskie i spływy kajakowe.

Papieski mapping na elewacji Domu Muzyki i Tańca Fot. UM Zabrze
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W lipcu 1958 r. Karol Wojtyła,
mając 38 lat, został najmłodszym
polskim biskupem. Wyjątkową aktywnością odznaczał się podczas rozpoczętego cztery lata później Soboru
Watykańskiego II. W marcu 1964 r.,
podczas uroczystości na Wawelu,
Karol Wojtyła został oficjalnie arcybiskupem metropolitą krakowskim. 26
czerwca 1967 r. papież Paweł VI mianował abp. Wojtyłę kardynałem.
Już jako kardynał kontynuował
swoje prace badawcze, czego owocem była książka „Osoba i czyn”,
uważana za jedno z głównych dzieł
filozoficznych przyszłego papieża.
Uczestniczył także w pracach kolejnych kongresów teologów polskich
oraz w międzynarodowych zjazdach
teologicznych.
26 sierpnia 1978 r. na nowego papieża wybrany został Albino Luciani,
arcybiskup Wenecji. Przyjął on imię:
Jan Paweł I. Nie dane mu było jednak
długo cieszyć się papieską godnością.
Zmarł już 28 września. Głosowanie
przeprowadzone 16 października
1978 r. wskazało na nowego papieża
Karola Wojtyłę. 
GOR
Na podstawie: www.centrumjp2.pl
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ROZMOWA Z PREZYDENT ZABRZA MAŁGORZATĄ MAŃKĄ-SZULIK

Możemy być dumni
z naszego miasta
Pani Prezydent, rozmawiamy z okazji jubileuszu samorządu terytorialnego. Za nami 30 lat
intensywnej, przynoszącej wiele
efektów pracy. Jaka definicja samorządowca jest Pani najbliższa?
Jakie wartości są najważniejsze?
Samorządowiec to człowiek, który
w swoim środowisku jest najbliżej
spraw współobywateli. To osoba
bardzo wrażliwa, ale też zdeterminowana. Osoba, która potrafi słuchać, ale potrafi też działać. Samorządowiec daje z siebie wszystko,
by dla innych stworzyć najlepszą
przestrzeń.
W jakim stopniu mieszkańcy
mogą i chcą angażować się w życie
Zabrza?
To właśnie cała tajemnica 30-lecia
samorządności. Jeśli spojrzymy na
początek tego 30-lecia, to myślę, że
z tym zaangażowaniem było u nas
średnio. Byliśmy przyzwyczajeni,
że za nas decydowano i podejmowano działania, a my stoimy gdzieś
z boku. Chyba nie do końca nawet
wierzyliśmy, że powstanie samorząd, w ramach którego będziemy
mieli wpływ na życie i kształt naszego miasta. Samorząd, który wspólnie z mieszkańcami będzie tworzył
rzeczywistość. To było nieprawdopodobne wyzwanie. Ale chcieliśmy
wziąć sprawy w swoje ręce i to się
udało. Warto było podjąć wyzwanie.
Nawiązując do słów, że się udało i udaje, można powiedzieć, że
dobry samorządowiec to również
człowiek, któremu skutecznie udaje się zabiegać o środki finansowe.
Co udało się zrobić w Zabrzu właśnie dzięki pozyskanym środkom?
Dotyka pan najważniejszego obszaru. Bo można marzyć, myśleć,
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rozmawiać, ale żeby coś stworzyć,
niezbędne są pieniądze. Trzeba
stworzyć budżet, który pozwoli na
realizację tych marzeń. Niebagatelne znaczenie miało tu wstąpienie
Polski do Unii Europejskiej. Dzięki
temu stało się możliwe pozyskiwanie naprawdę ogromnych środków.
Dzięki temu rozwijamy nasze miasto i nasz region.
Trzeba sobie też powiedzieć, że
przez te 30 lat Zabrze zmieniło zupełnie swoje oblicze. Jeszcze niedawno mówiliśmy o Zabrzu jako
o mieście przemysłu ciężkiego,
mieście, które właściwie było potęgą w tym zakresie. Dziś, kiedy mówimy o Zabrzu, mówimy o mieście
medycyny, nauki, kultury, sportu,

turystyki industrialnej. Dziś o przemyśle mówi się już bardzo mało.
Proszę zauważyć, że to miasto, które musiało przejść z potęgi przemysłowej na zupełnie nowe obszary,
nie padło na kolana. Dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu środków
zewnętrznych zrealizowaliśmy sieć
dróg, które przecież należą do najważniejszych elementów w rozwoju
miasta. Kto dziś pamięta, że z Zabrza do Katowic jechało się kiedyś
godzinę? Dziś wyjeżdża się na Drogową Trasę Średnicową i zajmuje
to kilkanaście minut. To właśnie
udało się dzięki pozyskaniu środków unijnych. Przypomnijmy sobie,
że o średnicówce mówiono przez
prawie pół wieku. Budowa była
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dzielona na wiele odcinków, które
w końcu doprowadziły do Rudy Śląskiej. Zabrze długo czekało i musiało wymusić pewne działania, które
doprowadziły do kontynuowania
inwestycji na swoim terenie.
Ale to nie tylko drogi. Mówimy
również o jednym z największych
w Polsce projektów poprawy gospodarki wodno-ściekowej. To było
wyzwanie, przed którym stanęłam
zaraz po tym, jak po raz pierwszy
zostałam prezydentem Zabrza.
Bardzo dużo wysiłku i determinacji
wymagało, by ten projekt najpierw
wyciągnąć z ministerialnych koszy
w Warszawie, a następnie pozyskać
środki na jego realizację. Ten projekt był wart prawie miliard złotych.
Te pieniądze zostały zainwestowane
po to, żeby przedsiębiorcy i mieszkańcy mogli korzystać z nowej infrastruktury, nie myśleć o awariach
czy problemach z kanalizacją. Dziś
nie musimy płacić kar za niewłaściwe odprowadzanie ścieków. Nowym zjawiskiem w Zabrzu jest rozwój turystyki industrialnej. Kiedy 14
lat temu rozpoczęłam pracę w zabrzańskim samorządzie i mówiłam
o turystyce poprzemysłowej, wiele
osób uśmiechało się z niedowierzaniem. Dziś to jest fakt. Dziś Zabrze
na szlaku turystyki poprzemysłowej
jest liderem. Nie byłoby tego, gdyby
nie kilkaset milionów złotych pozyskanych z Unii Europejskiej. Unia to
zauważyła. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wspaniałą nagrodę Europa
Nostra. To Oscar w obszarze dziedzictwa kulturowego, z którego jesteśmy bardzo dumni. Ale tego nie
byłoby bez pieniędzy i zaangażowania wielu ludzi.
Dzisiaj remontujemy wieżę ciśnień, symbol naszego miasta. Nie
byłoby tego, gdyby nie umiejętne
pozyskiwanie środków unijnych.
W nasze miasto zostało zainwestowanych w ostatnich latach ponad
dwa miliardy złotych. Miliard to tak
naprawdę środki podarowane naszemu miastu. Miliard musieliśmy
zarobić, pożyczyć, ale dzięki temu
nasze miasto wzbogaciło się o dwa
miliardy majątku.
Proszę zauważyć, jak pięknie rozwija się zabrzańska medycyna i obszar
okołomedyczny. Wystarczy spojrzeć
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na Szpital Miejski, który czekał na
rozbudowę wiele lat. Dzięki pozyskanym środkom zainwestowaliśmy w tę placówkę prawie 80 milionów złotych. Dzięki temu dzieci
przychodzą na świat w najbardziej
komfortowych warunkach, a bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia Szpitalny Oddział Ratunkowy
z lądowiskiem dla helikopterów.
Dzięki prowadzonym termomodernizacjom zmienia się oblicze kolejnych szkół i przedszkoli. Nie możemy zapominać o Zandce. To piękne
osiedle robotnicze zostało sprzedane razem z mieszkańcami. Odkupiliśmy je i dziś, dzięki pozyskiwanym
środkom, rewitalizujemy tę dzielnicę. A strefa ekonomiczna? W Zabrzu
działało osiem kopalń. Dziś nie ma
ani jednej. Gdzie byśmy pracowali,
gdyby nie udało się stworzyć tych
tysięcy nowych miejsc pracy? To
efekt tego 30-lecia. A takich obrazów, będących podsumowaniem
ostatnich trzech dekad, jest wiele
i można by je jeszcze długo wymieniać.
Ale same pieniądze nie dokonałyby
cudu. Największym skarbem naszego miasta są ludzie. Ludzie, którzy
działają z pasją, zaangażowaniem
i nie boją się trudnych wyzwań. To,
co jest niezwykle cenne, to również
praca społeczników. W Zabrzu każda dzielnica ma swoją radę dzielnicy. Za tym idzie budżet obywatelski.
Mieszkańcy potrafią się zorganizować i zaproponować takie inwestycje, które ich najbardziej cieszą.
One wcale nie są milionowe czy największe, ale one są najważniejsze
dla lokalnych społeczności. Czasem
są to place zabaw, czasami ławeczki
czy ścieżki rowerowe...
Skoro zaczęliśmy mówić o sporcie, nie sposób nie wspomnieć
o Górniku Zabrze...
Zdecydowanie. Przez ostatnich 30
lat nasz klub był również wspierany przez samorząd. Ile klubów
w międzyczasie upadło? A Górnik
walczy, mam nadzieję, że o miejsce
w pierwszej ósemce. Za to trzymam
kciuki i tego z całego serca życzę. Ale
zabrzański sport to nie tylko piłka
nożna. To ponad 70 klubów, w których młodzi ludzie uprawiają sport.

To piłka ręczna. Nasi szczypiorniści
odnoszą ogromne sukcesy. Dobrze
więc, że są jubileusze, bo to okazja,
by o sukcesach mówić. Również
o tych, o których na co dzień mało
się mówi, bo przecież my ciągle pędzimy dalej. Teraz możemy obejrzeć
się za siebie i być dumni ze swojego
miasta.
Z pojęciem samorządowiec
wiąże się również umiejętność
prowadzenia negocjacji, dyplomacji, nawiązywania kontaktów, dochodzenia do porozumienia. Z kim
na przestrzeni ostatnich lat współpracowało się Pani najlepiej?
Myślę, że jestem osobą bardzo
otwartą. Już czwartą kadencję
współpracuję z radnymi Rady
Miasta, rad dzielnic. W tym czasie
podejmowaliśmy wiele trudnych
zadań. Na to wszystko trzeba było
pozyskać nie tylko pieniądze, ale
też zgodę na realizację. Bardzo
cenny jest obszar współpracy z seniorami, ale warto też słuchać młodzieży. Młodzi ludzie mają czasami
odważne i szalone pomysły. Nie
można ich ignorować. Współpraca z młodzieżą to jeden z tych obszarów, z których również jestem
zadowolona. Myślę, że jeśli samorządowiec nie potrafi się otworzyć
i rozmawiać z każdym, to trudno mu osiągać sukcesy, a przede
wszystkim realizować te zadania,
na które czekają mieszkańcy.
Jeśli zagraniczny dziennikarz
pyta Panią, co warto pokazać w Zabrzu, co Pani odpowiada?
Lista jest długa, więc dobrze jest
wyczuć, co danego dziennikarza
najbardziej interesuje. Z pewnością
każdy zobaczy chętnie naszą unikatową industrialną trasę turystyczną. Dla wielu gości odwiedzających
Zabrze absolutnie wyjątkowym
miejscem jest ogród botaniczny.
Kibicom polecam natomiast salę
historyczną na stadionie Górnika
Zabrze. Mamy też w Zabrzu ogrom
pięknej architektury. Myślę, że Zabrze jest miastem, do którego warto
przyjechać na kilka dni i podzielić
jego zwiedzanie tematycznie. W naszym mieście nie sposób się nudzić.
Rozmawiał: Wojciech Skowroński
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Z OKAZJI JUBILEUSZU SAMORZĄDNOŚCI W ZABRZU PRZEPROWADZONO WYJĄTKOWĄ ANKIETĘ

Mieszkańcy wybrali
inwestycje 30-lecia
Kilka tysięcy osób wzięło udział w przygotowanej przez zabrzański samorząd ankiecie
dotyczącej najważniejszych projektów i inwestycji zrealizowanych w naszym mieście
w latach 1990–2020. Tak, zdaniem mieszkańców, wygląda pierwsza dziesiątka.

Budowa zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej Fot. Igor Cieślicki

Rewitalizacja Sztolni Królowa Luiza Fot. MGW
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Przygotowanie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej Fot. UM Zabrze
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Stworzenie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Fot. Igor Cieślicki

Budowa zabrzańskich odcinków autostrad A1 i A4 Fot. GDDKiA

Rewitalizacja Kopalni Guido Fot. MGW

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Fot. Igor Cieślicki

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca Fot. Igor Cieślicki

Modernizacja miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej Fot. Igor Cieślicki

Budowa Areny Zabrze Fot. Igor Cieślicki
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27 MAJA 1990 R. ODBYŁY SIĘ PIERWSZE WYBORY SAMORZĄDOWE

Trzy dekady samorządu
Podwaliny nowego ustroju samorządowego powstały podczas obrad Okrągłego Stołu.
W protokole końcowym Grupy Roboczej ds. Samorządu Terytorialnego czytamy:
„...ustanowienie samorządu terytorialnego i zagwarantowanie w Konstytucji prawa
społeczności lokalnych do samorządu jest koniecznością”.

P

racę nad przywróceniem samorządu terytorialnego rozpoczęto
od wprowadzenia zapisu w Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje udział samorządu terytorialnego
w sprawowaniu władzy oraz swobodę
działalności innych form samorządu”.
Podczas kilku miesięcy prac komisji
senackiej przygotowano pakiet ustaw,
który Senat przyjął 19 stycznia, a Sejm
8 marca 1990 r. Składały się na niego
ustawy: o zmianach w konstytucji,
o samorządzie terytorialnym, ordynacja wyborcza do rad gmin, o pracownikach samorządowych.
Pozycja ustrojowa oraz organizacja prawna i struktura samorządu,
jego kompetencje i obowiązki zostały
określone w ustawie o samorządzie terytorialnym i zaowocowały pierwszymi, w pełni wolnymi wyborami, które
odbyły się 27 maja 1990 r., dając tym
samym symboliczny początek samorządowi terytorialnemu.
W pierwszych samorządowych
wyborach w Zabrzu miażdżącą przewagę uzyskał Ruch Społeczny Solidarność. W 50-osobowej radzie miejskiej zasiedli przedstawiciele czterech
ugrupowań: Ruchu Społecznego Solidarność (42 mandaty), Samorządowego Klubu Wyborczego (4 mandaty),
Bloku Chrześcijańsko-Demokratycznego (3 mandaty), Zabrzańskiego Ruchu Wspólnot Obywatelskich (1 mandat). Na pierwszym posiedzeniu rady
dokonano wyboru przewodniczącego. Został nim Mirosław Sekuła.
O funkcję prezydenta, którego
wówczas wybierała rada miejska,
ubiegało się trzech kandydatów: dotychczasowy prezydent Gerard Hajda
oraz Mariusz Kwaśniewski i Wiesław
Sosabowski. Kilkugodzinne przesłuchanie kandydatów, zakończone
tajnym głosowaniem, nie przyniosło
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rozstrzygnięcia. W drugiej turze, do
której przeszli G. Hajda oraz M. Kwaśniewski, stosunkiem głosów 28:22
prezydentem został Gerard Hajda.
Zgodnie z uchwałą rady miejskiej
wybrano dwóch, zaproponowanych
przez prezydenta, zastępców Wiesława Sosabowskiego i Wojciecha Tulaja
oraz pozostałych członków 7-osobowego zarządu: Mariusza Kwaśniewskiego, Władysława Feisa, Marcina
Wilczka i Andrzeja Rocznioka. Z wyjątkiem Andrzeja Rocznioka, wywodzącego się z Bloku ChrześcijańskoDemokratycznego, wszystkie te osoby
związane były z Ruchem Społecznym
Solidarność.
Nieco ponad pół roku później,
w styczniu 1991 r., doszło do wymiany całego zarządu z prezydentem na
czele. Nowym prezydentem został
Roman Urbańczyk, a jego zastępcami
Bronisław Hosumbek oraz Wiesław
Sosabowski. Na pozostałych czterech,
nowych członków Zarządu wybrano:
Andrzeja Bociańskiego, Antoniego
Mazurka, Krystynę Rożek-Lesiak, Andrzeja Wilka. W grudniu 1991 r. przewodniczącą rady miejskiej została
Barbara Ryszka.
***
Wybory do rady miejskiej drugiej
kadencji, które odbyły się 19 czerwca 1994 r., bardziej niż w poprzedniej
kadencji zróżnicowały radę. Mandaty
przypadły przedstawicielom ośmiu
komitetów: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich (20 mandatów), Sojusz dla
Miasta Zabrza (11 mandatów), Unia
Wolności (5 mandatów), Związek Górnośląski (4 mandaty), Forum Gospodarcze (4 mandaty), Niezależny Komitet Mieszkańców Zabrza (2 mandaty),
Komitet Wyborczy Oświata (2 mandaty), Samorządowy Komitet Wyborczy
Wspólna Sprawa (2 mandaty).

Na inauguracyjnej sesji nowej
rady miejskiej dokonano wyboru jej
przewodniczącego. Zgłoszono jedną
kandydaturę – Bolesława Pochopienia, która została przyjęta miażdżącą większością głosów. Również na
pierwszej sesji dokonano wyboru prezydenta miasta, którym ponownie został wybrany Roman Urbańczyk, przy
poparciu 41 radnych.
Na kolejnej sesji, na wniosek prezydenta, na jego zastępców zostali
wybrani Bronisław Hosumbek oraz
Mirosław Sekuła. Również zgodnie
z propozycjami prezydenta wybrano
pozostałych czterech członków zarządu. Zostali nimi: Jan Cymorek, Zygmunt Holewa, Paweł Robotycki oraz
Krystian Romanowski.
1 stycznia 1994 r. Zabrze przystąpiło do „programu pilotażowego”, na
podstawie którego uzyskało niektóre
kompetencje z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych oraz obrotu nieruchomościami,
prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ruchu drogowego, spraw obywatelskich, ochrony i kształtowania
środowiska, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, systemu oświaty.
Stanowił on podwaliny reformy wprowadzającej trzyszczeblowy samorząd
terytorialny.
1 stycznia 1999 r. zaczął obowiązywać nowy podział administracyjny kraju, który obejmował
2489 gmin, 373 powiaty, w tym 308
powiatów ziemskich i 65 powiatów
grodzkich, czyli miast na prawach
powiatu oraz 16 województw. Zabrze otrzymało status miasta na
prawach powiatu – powiatu grodzkiego, co oznacza, iż realizuje zadania zarówno należące do kompetencji gminy, jak i powiatu.
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***
W wyborach z 11 października
1998 r. mandaty podzieliły między
sobą cztery (z ośmiu, które zgłosiły
swoje listy kandydatów) najsilniejsze
ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej (22 mandaty), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (12 mandatów), Akcja Wyborcza Solidarność (8
mandatów), Unia Wolności (7 mandatów), Niezależni Mieszkańcy Zabrza (1
mandat). Na przewodniczącego rady
miejskiej wybrano Zbigniewa Szczurka. Prezydentem miasta, po raz trzeci,
został Roman Urbańczyk. Zastępcami
Maciej Śliwa i Zygmunt Holewa, pozostałymi członkami zarządu: Urszula
Potyka, Adam Moś oraz Paweł Robotycki.
Kolejne zmiany w funkcjonowaniu
samorządu wprowadzono na mocy
ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta. Zlikwidowany
został zarząd jako kolegialny organ
wykonawczy gminy, a jego kompetencje przejął jednoosobowy organ wykonawczy – wójt, burmistrz, prezydent
(w zależności od liczby mieszkańców
gminy) wybierany w wyborach bezpośrednich. Zmniejszona została liczba
radnych w gminnych radach. W przypadku Zabrza było to aż o połowę.
***
Wybory samorządowe z 27 października 2002 r. wyłoniły 25-osobową radę miejską oraz po raz pierwszy
pochodzącego z wyborów bezpośrednich prezydenta miasta. Nowa, „odchudzona”, Rada Miejska w Zabrzu, nie
przyniosła istotnych zmian na scenie
politycznej miasta. W skład rady weszli
przedstawiciele: Koalicja SLD-UP (9
mandatów), Rodziny Zabrzańskie (8
mandatów), Platforma Obywatelska (6
mandatów), Samoobrona (1 mandat),
Skuteczni dla Zabrza (1 mandat).
Na pierwszej sesji rady miejskiej,
19 listopada 2002 r., oprócz zaprzysiężenia nowego prezydenta, dokonano
wyboru przewodniczącego rady. Został nim Tadeusz Wita, który funkcję tę
pełnił do października 2005 r. W grudniu 2005 r. w fotelu przewodniczącego
zasiadł Borys Budka.
W pierwszej turze historycznych,
pierwszych bezpośrednich wyborów
prezydenta miasta, startowało ośmioro kandydatów. Do drugiej tury prze-
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szedł urzędujący prezydent Roman
Urbańczyk oraz Jerzy Gołubowicz,
który ostatecznie, uzyskując poparcie
54,5 procent oddających głos, został
prezydentem Zabrza. Na stanowiska
zastępców prezydenta Jerzy Gołubowicz powołał Jerzego Weretę, Andrzeja
Górę oraz Mieczysława Cupiała.
***
Wybory z 12 listopada 2006 r. poskutkowały transformacją rady miejskiej, jeśli chodzi o układ sił. Mandaty
przypadły: KW Platforma Obywatelska
RP (8 mandatów), KW Prawo i Sprawiedliwość (6 mandatów), KKW
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (6 mandatów), KW Razem dla
Zabrza (4 mandaty), KW Skuteczni dla
Zabrza (3 mandaty). Przewodniczącym rady został wybrany Adam Moś.
W pierwszej turze wyborów prezydenckich o urząd ubiegało się ośmioro
kandydatów. Decydujące starcie rozegrało się pomiędzy dwojgiem kandydatów – Małgorzatą Mańką-Szulik
i Rafałem Markiem, którzy w pierwszej turze zdobyli porównywalną ilość
głosów. Ostatecznie w drugiej turze,
przewagą 192 głosów, zwyciężyła Małgorzata Mańka-Szulik. Na zastępców
prezydenta zostali powołani Krzysztof
Lewandowski i Adam Kurbiel.
***
Wybory 12 listopada 2010 r. przyniosły zwycięstwo Skutecznych dla
Zabrza, oznaczające przesunięcie
preferencji wyborczych zabrzan w kierunku lokalnych stowarzyszeń, a ściślej jednego stowarzyszenia. Podział
mandatów: KW Skuteczni dla Zabrza
(12 mandatów), KW Platforma Obywatelska RP (7 mandatów), KW Prawo
i Sprawiedliwość (3 mandaty), KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (3 mandaty). Wybrany na przewodniczącego
rady miejskiej Marian Czochara funkcję tę sprawował nieprzerwanie dwie
kadencje, czyli przez osiem lat.
Spektakularne zwycięstwo odniosła, ubiegająca się o reelekcję, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, uzyskując w pierwszej turze wynik 75,68
procent wszystkich ważnie oddanych
głosów i pozostawiając w tyle pozostałych kandydatów: Borysa Borówkę,
Elżbietę Kaczmarek-Huber oraz Mirosława Sekułę. Zastępcą prezydenta na
kolejną kadencję pozostał Krzysztof
Lewandowski. Na swoich zastępców

prezydent powołała również Janusza
Pawlucha i Katarzynę Dzióbę.
***
Wybory 16 listopada 2014 r. utrzymały status quo lokalnych władz. W ławach rady dwóch z trzech dotychczasowych przedstawicieli Sojuszu Lewicy
Demokratycznej zostało zastąpionych
radnymi z list Prawa i Sprawiedliwości:
KW Skuteczni dla Zabrza (12 mandatów), KW Platforma Obywatelska RP
(7 mandatów), KW Prawo i Sprawiedliwość (5 mandatów), KW Sojusz Lewicy
Demokratycznej (1 mandat).
Wybory prezydenckie ponownie
wygrała Małgorzata Mańka-Szulik,
osiągając wynik 63,03 procent głosów.
Już w pierwszej turze zdeklasowała
kontrkandydatów: Elżbietę Kaczmarek-Huber, Tomasza Olichwera, Jerzego Pabisa, Sebastiana Trzensioka oraz
Jarosława Więcława.
***
Nowością w funkcjonowaniu lokalnych władz było wprowadzenie,
począwszy od 2018 r., pięcioletniej
(w miejsce dotychczasowej czteroletniej) kadencji organów gminy, a także
wprowadzenie ograniczenia w sprawowaniu funkcji prezydenta do dwóch
kadencji. Wybory lokalne 21 października 2018 r. również nie przyniosły
spektakularnych zmian w układzie
sił, choć w radzie miejskiej pojawili
się przedstawiciele „nowych” ugrupowań. Podział mandatów: Koalicyjny
KW Platforma, Nowoczesna Koalicja
Obywatelska (9 mandatów), KW Skuteczni dla Zabrza (7 mandatów), KW
Prawo i Sprawiedliwość (5 mandatów),
KW Lepsze Zabrze (3 mandaty), KWW
Kukiz’15 (1 mandat). Przewodniczącą
została wybrana Łucja Chrzęstek-Bar.
Tym razem wybór prezydenta
dokonał się w drugiej turze, w której ponownie zwyciężyła Małgorzata
Mańka-Szulik, wynikiem 51,5 procent
pokonując kontrkandydatkę Agnieszkę Rupniewską i zostając po raz czwarty z rzędu prezydentem miasta. Pozostałymi kandydatami w zabrzańskich
wyborach prezydenckich byli: Borys
Borówka, Mirosław Dynak, Łukasz
Kowalkowski, Adam Kudzia, Krzysztof
Malinowski, Kamil Żbikowski. Na zastępców prezydenta zostali powołani:
Krzysztof Lewandowski i Katarzyna
Dzióba. Trzecim zastępcą został Borys
Borówka. 
Magdalena Korzeniowska
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Symbolicznym wbiciem łopaty oficjalnie zainaugurowano budowę
Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Innowacyjna
odpowiedź
na wyzwania
współczesnej
medycyny
Podpisaniem aktu erekcyjnego oraz symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty zainaugurowano w maju budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny
i Sportu. Wart ponad sto milionów złotych projekt to efekt współpracy Politechniki
Śląskiej, koncernu Philips oraz zabrzańskiego samorządu. Celem przedsięwzięcia jest
rozwój innowacyjnych technologii w zakresie telemedycyny, e-zdrowia oraz zdalnej
diagnostyki.

Ś

ląskie Centrum Inżynierskiego
Wspomagania Medycyny i Sportu zostanie zlokalizowane na terenie
kampusu Politechniki Śląskiej przy
ul. Roosevelta w Zabrzu. Powstaje
w oparciu o projekt „Assist Med Sport
Silesia”, który znalazł się na liście kluczowych przedsięwzięć województwa śląskiego.
– To wspólne przedsięwzięcie
Politechniki Śląskiej, firmy Philips
i miasta Zabrze. Jest wyjątkowe nie
tylko w skali regionalnej i krajowej,
ale także międzynarodowej. Nie był
to efekt chwilowych działań, a ośmiu
lat ciężkiej pracy – podkreśla prof.
Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki
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Śląskiej. – W historii naszej uczelni
nie było przedsięwzięcia z tak dużym udziałem partnera biznesowego. Rozwój współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym to jeden
z naszych priorytetów i na tym chcemy budować markę Politechniki Śląskiej jako otwartego ośrodka badań
naukowych, współpracy i transferu
technologii – dodaje.
– Od samego początku miałam
wielkie szczęście obserwować, jak
Wydział Inżynierii Biomedycznej
rozwijał się w Zabrzu i ambitnie
podejmował kolejne działania. Nie
byłoby tego wszystkiego, gdyby nie
ludzie, którzy zostawili tu swoje serce

– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Politechnika Śląska
rozpoczyna dzieło nie tylko na skalę
kraju, ale o wymiarze międzynarodowym – dodaje.
Nowa inwestycja pozwoli na
wieloaspektowe wsparcie branży
medycznej. – Epidemia uwidoczniła potrzebę współpracy sfery technicznej ze sferą medyczną. Technologie wspomagające działalność
służb medycznych są bardzo potrzebne. Politechnika Śląska od
pierwszych dni epidemii włączała
się w działania związane ze zwalczaniem jej skutków. Mówimy o kilkunastu różnych projektach o róż-
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TO BYŁA TRAFNA DECYZJA

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK, prezydent Zabrza
Cieszę się, że przekazanie uczelni miejskich nieruchomości
zaowocowało powstaniem tak prężnie działającego ośrodka
naukowego. Przypomnijmy, że w budynku, w którym aktualnie
uczą się studenci Wydziału Inżynierii Biomedycznej, funkcjonował
wcześniej Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Dziś widzimy, że rozbudowa kampusu przy ulicy Roosevelta to była
trafna decyzja.

WINDA DO ROZWOJU

MARCIN BRUSZEWSKI, dyrektor generalny Philips Health Systems
Ten projekt to ogromny krok do przodu. Połączenie biznesu, uczelni
i całego ekosystemu, jaki wokół tego się tworzy i będzie się tworzył, to
winda do rozwoju. Dzięki temu projektowi studenci będą mogli dotknąć
najnowszej technologii, będą mieli bezpośredni wpływ na to, co będzie
tworzone w regionie. Aż mi się marzy, by móc tu teraz studiować. Wierzę,
że wiele rzeczy, które tutaj powstaną, uda się skomercjalizować,
a w tym przypadku mówimy już o dochodzie dla uczelni.

nym stopniu zaawansowania, od
najprostszych, aż po zaawansowane systemy informatyczne i zagadnienia związane z modelowaniem
dynamiki białek – zwraca uwagę
prof. Arkadiusz Mężyk.
– Mieliśmy przyjemność obserwować, co się dzieje w Polsce, gdzie
jest tzw. epicentrum wiedzy i technologii, oraz z którymi partnerami
możemy współpracować i tworzyć
nowe rzeczy w systemie zdrowia.
Politechnika Śląska była na pierwszym miejscu. Widzimy ogromny dostęp do studentów, do nowych kadr,
mamy świetne kontakty ze szpitalami
i wiemy, że jest to miejsce, w którym
chcemy razem tworzyć przyszłość
technologiczną – mówi Marcin Bruszewski, dyrektor generalny Philips
Health Systems.
– Na kompleks złoży się czternaście laboratoriów, które dodatkowo
będą podzielone na 30–40 pracowni.
To laboratoria związane między innymi z informatyką medyczną, które
mają wspomagać proces decyzyjny,
jeżeli chodzi o diagnostykę medyczną. To coś absolutnie wyjątkowego.
Druga grupa pracowni związana jest
z technologiami medycznymi. Będziemy przygotowani do wytwarzania implantów w oparciu o najnowo-
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cześniejsze materiały. Kolejny obszar
to bardzo silna biomechatronika,
a zatem protezy czy urządzenia biomechatroniczne
wykorzystywane
zarówno w procesie rehabilitacji, jak
i doskonalenia treningu sportowego
– tłumaczy prof. Marek Gzik, dziekan
Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej. – Te laboratoria
powstają po to, by prowadzić badania na najwyższym poziomie. Ale
by je prowadzić, potrzebujemy wykształconych, zdolnych ludzi. I taką
kadrę mamy – bardzo dużo młodych, uzdolnionych naukowców,
którzy dzięki laboratoriom będą
rozwijali najbardziej zaawansowa-

Tak ma wyglądać centrum

ne technologie i dla medycyny, i dla
sportu – dodaje.
Wartość projektu przekracza sto
milionów złotych. – Składa się na to
kilka komponentów – tłumaczy prof.
Marek Gzik. – Główny element stanowi
dofinansowanie ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. To ponad 70 milionów
złotych. Około 20 milionów złotych
to środki, które w postaci technologii
oraz gotówki przekazuje firma Philips.
Ponad 10 milionów złotych to wartość
gruntu oraz budynku przekazanego
przez miasto Zabrze. Około 8 milionów
złotych to wkład Politechniki Śląskiej –
wylicza prof. Marek Gzik. 
GOR

wiz. PŚl
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ROZMOWA Z PROF. MARKIEM GZIKIEM, DZIEKANEM WYDZIAŁU INŻYNIERII
BIOMEDYCZNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

W Zabrzu stworzono nam
warunki do rozwoju
Panie profesorze, na terenie kampusu Politechniki Śląskiej przy ulicy
Roosevelta ruszyła budowa Śląskiego
Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Co dokładnie
kryje się za tą nazwą i jakie znaczenie
ma ta inwestycja?
To jest zespół bardzo zaawansowanych technologicznie laboratoriów.
Mają one służyć rozwijaniu potencjału badawczego w czterech obszarach,
które są reprezentowane na Wydziale
Inżynierii Biomedycznej. Te obszary
to: bioinformatyka, bioelektronika,
biomechatronika i biomateriały. Te laboratoria oznaczają zupełnie inny potencjał badań, jakie będziemy w stanie realizować.
Na czym będzie polegała wyjątkowość nowego ośrodka?
Jedna rzecz to ośrodek, druga to projekt, w oparciu o który ten ośrodek
powstaje. Jeśli chodzi o projekt, jest on
absolutnie wyjątkowy ze względu na
skalę. Jego budżet przekracza sto milionów złotych. Ta kwota przypada na
centrum badawcze powstające przy
jednym wydziale.
Drugim elementem, który decyduje
o wyjątkowości projektu w skali kraju, jest udział w przedsięwzięciu strategicznego partnera, jakim jest firma
Philips. To gigant, jeżeli chodzi o technologie medyczne na świecie.
Dzięki temu projektowi wydamy ponad 60 milionów złotych na supernowoczesną aparaturę. To wyróżni nas
na tle innych ośrodków naukowych
w naszym kraju, ponieważ w tej perspektywie unijnej pieniądze były przeznaczane głównie na badania i rozwój,
w mniejszym stopniu na infrastrukturę. My, dzięki tym środkom, rozpoczynamy zakupy najnowocześniejszego
sprzętu, który znajdzie się na wyposażeniu naszych laboratoriów.
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Jak długo potrwają prace?
Umowa z wykonawcą, spółką Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego,
przewiduje realizację budowy w ciągu piętnastu miesięcy. Prezes firmy
zapewnia, że ten termin nie zostanie
przekroczony, a być może uda się zrealizować tę inwestycję wcześniej. Później będziemy potrzebować kilku miesięcy na wyposażenie laboratoriów.
Ten projekt jest wyrazem znakomitej współpracy w obszarach nauki,
biznesu i samorządu...
I to nas szczególnie cieszy. Mamy to
szczęście, że nasz wydział funkcjonuje w Zabrzu. Tutaj spotkaliśmy się,
z bardzo dużą przychylnością. Tutaj
stworzono nam warunki do rozwoju.
Bez przekazanego nam gruntu oraz
innych form wsparcia ze strony samorządu nie moglibyśmy zbudować
potencjału naszego wydziału.
My, jako ośrodek naukowy, jesteśmy powołani do tego, by tworzyć technologie
dla biznesu. Inspiracja płynie ze środowiska medycznego. Nasze technologie
rozwijamy przede wszystkim dla medycyny, choć nie tylko. Są one związane
również z bezpieczeństwem i sportem.
Rozwój pewnych technologii realizujemy natomiast wspólnie z biznesem.
My jesteśmy od tego, żeby pewne rzeczy

przebadać, przygotować coś, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska medycznego. Biznes natomiast
musi to wdrożyć do produkcji i sprzedać. Jeśli nie ma tego elementu, trudno mówić o kolejnych inwestycjach.
Myślę, że dobrze sprawdzamy się w tej
współpracy, ponieważ już kilka projektów zrealizowaliśmy z firmami, które do
nas wracają i zlecają nam kolejne prace
badawcze. Dzięki temu projektowi będziemy mogli realizować badania na
najwyższym, światowym poziomie.
Rozpoczęcie budowy to zwieńczenie wielu lat starań.
To prawda. Pamiętam początek mojej pierwszej kadencji na stanowisku dziekana. Spotkaliśmy się wtedy
z grupą prodziekanów, by porozmawiać, jak ma wyglądać nasz wydział
w przyszłości. To był 2012 rok. Nasze
początki były dość trudne. Mieliśmy
wspaniałą kadrę, studentów, atrakcyjny kierunek kształcenia, natomiast
brakowało praktycznie całej reszty:
dziekanatu, budynku, infrastruktury.
W 2012 roku zaczęliśmy marzyć, by
stworzyć Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu.
Dziś te marzenia się urzeczywistniają.
Droga do tego zajęła osiem lat. Nasza
koncepcja musiała najpierw uzyskać
pozytywne recenzje. Gdy projekt znalazł się w końcu w grupie projektów
kluczowych w Regionalnym Programie
Operacyjnym, pojawił się kolejny problem. Okazało się, że wymaga 20-procentowego wkładu środków niepublicznych. Problem, żeby zmierzyć się
z takim wyzwaniem, miałaby nawet
tak duża uczelnia, jak Politechnika Śląska. W tym momencie z pomocą przyszła firma Philips, która postawiła na
współpracę z nami. Dzięki temu mogliśmy teraz rozpocząć budowę.
Rozmawiała: Katarzyna Kleczka-Zdebel
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POLITECHNIKA ŚLĄSKA SKOŃCZYŁA W MAJU 75 LAT

Jubileusze uczelni i wydziału
Dziesięć lat minęło od powstania pierwszego w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej,
z kolei 75 lat istnienia świętowała w maju Politechnika Śląska. Ze względu na pandemię
obchody jubileuszu zostały przeniesione do wirtualnej przestrzeni.

Inauguracja jubileuszowego roku akademickiego Fot. Politechnika Śląska

W

niedzielę 24 maja minęło dokładnie 75 lat od dnia, gdy
Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało dekret powołujący
Politechnikę Śląską. Uczelnia wzrastała czerpiąc z tradycji Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Dziś to najstarszy w regionie uniwersytet techniczny i jedna z dziesięciu uczelni
badawczych w Polsce.
Politechnika Śląska oferuje studia
I stopnia (inżynierskie i licencjackie),
II stopnia – magisterskie, kształcenie
w szkole doktorskiej oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są
w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Kandydaci mają również
możliwość podjęcia kształcenia na
jednym z 20 kierunków lub specjalności w języku angielskim.
Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają,
że Politechnika Śląska od lat należy
do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą
wysokie miejsca w rankingach szkół
wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym
i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na
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Zajęcia sprzed lat Fot. Politechnika Śląska

skalę ogólnopolską i międzynarodową. Studia na Politechnice Śląskiej
to szansa na współpracę z wieloma
firmami, które chętnie zatrudniają
absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje
się na wysokim czwartym miejscu
wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani
przez pracodawców.
W związku z pandemią obchody jubileuszu musiały został prze-

niesione do przestrzeni wirtualnej,
a uczelnia zaprosiła na koncert
online przygotowany przez Akademicki Chór Politechniki Śląskiej,
AZM – Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej i Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej
Dąbrowiacy. Przedstawiciele uczelni
zapewniają jednak, że zaplanowane
wcześniej jubileuszowe wydarzenia
odbędą się, gdy tylko sytuacja na to
pozwoli.
GOR

TAKIE SĄ LICZBY:
18 tysięcy

studentów kształci obecnie Politechnika Śląska

200 tysięcy

inżynierów wypromowała do tej pory uczelnia|

13 wydziałów

działa w ramach uczelni

50 kierunków studiów
mają do wyboru studenci
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JUŻ PRAWIE 30 INWESTORÓW PRZYCIĄGNĘŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ MIASTO TERENY

Coraz więcej firm w

Pomimo pandemii nie słabnie zainteresowanie inwestorów terenami Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu. W maju nabywców znalazły dwie kolejne
działki. Tym samym liczba firm obecnych w zabrzańskiej strefie wzrosła do 27.

T

ransakcje te świadczą o wysokiej atrakcyjności zabrzańskich
terenów inwestycyjnych. Przypomnijmy, że na uzbrojenie strefy
o powierzchni 157 hektarów miasto
przeznaczyło około 65 milionów
złotych. Jak widać, była to bardzo
dobra inwestycja – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Do tej pory nieruchomości
w strefie zakupiło 27 podmiotów,
a wpływy z tego tytułu do budżetu
miasta przekroczyły sto milionów
złotych. Piętnaście firm uruchomiło już działalność gospodarczą,
a w strefie powstało 1,5 tysiąca nowych miejsc pracy.
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– W maju działkę o powierzchni
8,63 ha wylicytowała za kwotę 27,5
miliona złotych netto firma Lovabe
Instrument. Suma ta stanowi rekord,
jeżeli chodzi o cenę metra kwadratowego działki inwestycyjnej w strefie.
Warto dodać, iż cena wywoławcza
działki wynosiła trzykrotnie mniej –
zwraca uwagę Dawid Wowra, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Jest to kolejny rekord w tym roku.
Przypomnijmy, że w lutym firma Weber Stephen Products nabyła działkę
o powierzchni 21,5 ha za kwotę ponad 22 milionów złotych – dodaje.
O atrakcyjności zabrzańskich
terenów inwestycyjnych świadczy

również fakt, że w maju kolejne już
przedsiębiorstwo zdecydowało się
dokupić działkę w naszym mieście.
Tym razem była to firma Droma,
która nabyła działkę o powierzchni
1,83 ha za kwotę nieco ponad dwóch
milionów złotych netto. Inwestor
już wcześniej był obecny w zabrzańskiej strefie, gdzie prowadzi budowę
zakładu.
– Według czasopisma „Forbes”
jesteśmy pierwszą w Europie i drugą na świecie najbardziej atrakcyjną strefą ekonomiczną – podsumowuje Janusz Michałek, prezes
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
GOR
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zabrzańskiej strefie
TAKIE SĄ LICZBY:

157 ha

to łączna
powierzchnia
zabrzańskiej części
KSSE

65 mln zł

przeznaczyło
Zabrze
na uzbrojenie
tych terenów

45 działek

zostało tu
wydzielonych
dla inwestorów

Tereny przyciągają firmy działające w różnych branżach
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Fot. I. Cieślicki

W strefie powstało 1,5 tysiąca miejsc pracy

Fot. I. Cieślicki
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PODPISANO UMOWĘ NA MODERNIZACJĘ KOLEJNEGO
ODCINKA TOROWISKA WZDŁUŻ ULICY BYTOMSKIEJ

Na szynach bezpiecznie
i komfortowo
Dobiega końca przebudowa torowisk w śródmieściu Zabrza, a już niebawem ekipy remontowe pojawią się w Biskupicach. W maju podpisana została bowiem umowa na modernizację kolejnego odcinka torowiska wzdłuż ulicy Bytomskiej.

To

niejako kontynuacja modernizacji torowiska wzdłuż
ulicy Bytomskiej, przeprowadzonej
w poprzedniej perspektywie unijnej. Zmodernizowany wówczas
fragment kończy się na przystanku
Zabrze Zamkowa, przy stadionie
Gwarka. Teraz pora na kontynuację.
Linia nr 5 zyska kolejny fragment
nowoczesnego torowiska – mówi
Bolesław Knapik, prezes Zarządu
Spółki Tramwaje Śląskie S.A.
Projekt obejmuje przebudowę
infrastruktury tramwajowej od ul.
Zamkowej do ul. Szyb Franciszek
wraz z pętlą Biskupice oraz rozjazdami. Łącznie to ponad 2,3 km pojedynczego toru. – To kolejne zadanie programu inwestycyjnego spółki
Tramwaje Śląskie, które realizować
będzie nasza spółka i kolejne, które wykonywane będzie na terenie
Zabrza. To świadczy, że mimo technicznych wyzwań, z jakimi często
spotykamy się na Śląsku, dobrze
odnajdujemy się w tej lokalizacji.
W tym konkretnym przypadku przebudowie ulegnie infrastruktura torowa oraz sieć trakcyjna z systemem
sterowania i ogrzewania zwrotnic
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wraz z zabezpieczeniem istniejących instalacji elektroenergetycznych. Aby zminimalizować ograniczenia w komunikacji tramwajowej,
na czas prowadzonych robót uruchomimy rozjazd technologiczny,
tzw. rozjazd nakładkowy, w pobliżu
skrzyżowania ulicy Bytomskiej z ulicą Zamkową. Umożliwi on utrzymanie ruchu tramwajowego od strony
Zabrza w trakcie trwania inwestycji
– tłumaczy Grzegorz Leszczyński,
prezes spółki KZN Rail, która będzie
prowadzić roboty.

Od strony Bytomia tramwaje
będą dojeżdżać do pętli Biskupice, która przebudowana zostanie
w ostatnim etapie prac, gdy ruch
tramwajowy będzie mógł być prowadzony już po nowym torowisku.
Modernizacja obejmie również perony przystanków: Biskupice Zamkowa, Biskupice Ziemska i Biskupice Pętla. Koszt współfinansowanej
z funduszy unijnych inwestycji
to 14,5 mln zł. Nowe torowisko ma
być gotowe w ciągu jedenastu miesięcy. 
GOR

Dobiega końca modernizacja torowisk w centrum Fot. TVZ
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Na półmetku jest drugi etap przebudowy ul. Piłsudskiego

Drogowcy nie zwalniają tempa
Pomimo trwającej pandemii na placu budowy przy ul. Piłsudskiego praca wre. Gotowe
są miejsca parkingowe w rejonie Miejskiego Ogrodu Botanicznego, a na skrzyżowaniu
drogi z ul. Roosevelta nabiera kształtu poprawiające bezpieczeństwo rondo. Drugi etap
oczekiwanej przez kierowców inwestycji ma potrwać do sierpnia.

J

ak zwykle w przypadku takich inwestycji napotykamy na kolizje
z istniejącymi sieciami. Epidemia
wydłuża również pewne procedury,
ale poza tym wszystkie roboty postępują zgodnie z przyjętym planem
– podkreśla Samuel Tomczyk, kierownik budowy z Przedsiębiorstwa
Budowy Dróg DROGOPOL-ZW.
Po trzech miesiącach zaawansowanie prac przekracza już 50
procent. Na budowie każdego
dnia pracuje około 30 osób, które
mają do dyspozycji ciężki sprzęt.
– Zakończyliśmy już przebudowę
wszystkich sieci podziemnych.
Bardzo zaawansowane są prace
związane z konstrukcją nawierzchni jezdni oraz chodników i ścieżki rowerowej – tłumaczy Samuel
Tomczyk.
Tymczasowa organizacja ruchu
w rejonie, gdzie prowadzone są prace, będzie obowiązywać jeszcze co
najmniej przez dwa miesiące. – Po
ułożeniu warstw bitumicznych będziemy obecne utrudnienia likwido-
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TAKIE SĄ
LICZBY:

8,2 mln zł

to koszt
I etapu
przebudowy
ul. Piłsudskiego

8 mln zł

to wartość
II etapu
robót
W miejscu skrzyżowania powstaje rondo Fot. Igor Cieślicki

wać – zapowiada Samuel Tomczyk.
Modernizacja ul. Piłsudskiego to
jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Zabrzu. Przebudowa rozpoczęła się
już w ubiegłym roku. W pierwszym
etapie przedsięwzięcia zmodernizowany został 800-metrowy odcinek

drogi od ul. Roosevelta do wiaduktu
kolejowego. Uciążliwe wyboje zostały zastąpione przez gładki asfalt.
W lutym tego roku drogowcy pojawili się na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta. Planowany
termin zakończenia robót to koniec
sierpnia. 
GOR
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PANDEMIA NIE PRZESZKODZIŁA W ZORGANIZOWANIU ZABRZAŃSKICH TARGÓW EDUKACJI

Szkolne prezentacje
w wirtualnej przestrzeni
Do wirtualnej
przestrzeni
zostały przeniesione tegoroczne Zabrzańskie
Targi Edukacji.
Wszystko po to,
by, pomimo pandemii, uczniowie
kończący naukę
w szkołach podstawowych mogli zapoznać się
z możliwościami
dalszej edukacji w naszym
mieście.

O

rganizowane co roku w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Szkolne prezentacje”
w tym roku zmieniły nazwę na
„Szkolne e-prezentacje”, a poszczególne szkoły ponadpodstawowe, wspólnie z Telewizją Zabrze,
przygotowały filmiki przybliżające
ofertę dla uczniów.
– Wspólnie podjęliśmy próbę
przybliżenia uczniom kończącym
naukę w ósmych klasach oferty
zabrzańskich szkół ponadpodstawowych. W efekcie po raz pierwszy Zabrzańskie Targi Edukacji zostały przeniesione do przestrzeni
wirtualnej – mówi Ryszard Gruca, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Zabrzu. – Liczymy, że dzięki
temu młodzież zyska dostęp do
pełnej ofert edukacyjnej zabrzańskich szkół ponadpodstawowych
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i dokona właściwego wyboru – dodaje.
– Sytuacja jest niestety taka, że nie
ma mowy o tym, żeby się bezpośrednio zaprezentować. Musieliśmy zrezygnować także z naszego sztandarowego dnia otwartego. Uznaliśmy,
że musimy zrobić to, na co okoliczności pozwalają. A ponieważ naukę
mamy w tej chwili zdalną, prezentację też przygotowaliśmy zdalną, na
platformie, która jest naszą roboczą
platformą. Scenariusz powstał spontanicznie – uśmiecha się Magdalena
Kaernbach-Wojtaś, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.
– Nie możemy się spotkać na
miejscu, dlatego przygotowaliśmy
wirtualny spacer po naszej szkole.
Można dzięki temu „dotknąć” poszczególnych pracowni, w których
uczą się nasi uczniowie. W ten sposób przybliżamy możliwości naszej

szkoły, naszego patrona, którym
jest profesor Janusz Groszkowski.
To ciekawe, nowe doświadczenie
dla nas wszystkich – mówi Mirosław
Mendecki, dyrektor Zespołu Szkół
nr 10 w Zabrzu. – Coraz częściej media społecznościowe są elementem
przekazywania informacji. Wspólnie się tego uczymy i cieszymy się,
że w obecnej sytuacji taka możliwość została nam dana – dodaje.
Przygotowane przez poszczególne placówki filmiki można zobaczyć m.in. na stronie internetowej www.tvzabrze.pl w zakładce
„Szkolne e-prezentacje”. – Zapraszam do analizowania oferty naszych szkół. Jestem przekonana,
że wybierzecie dla siebie najlepsze
rozwiązania. Trzymam kciuki i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze
– podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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Zrekonstruowany port załadunkowy w Sztolni Królowa Luiza

Fot. MGW

Przejażdżka Karlikiem to spora atrakcja nie tylko dla dzieci

Fot. MGW

MGW POWOLI WZNAWIA PRZERWANĄ PRZEZ EPIDEMIĘ DZIAŁALNOŚĆ

Sztolnia (znów)
otworzyła podwoje
Miłośnicy turystyki industrialnej na ten moment czekali z niecierpliwością. Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu powoli wznawia działalność zawieszoną z powodu pandemii koronawirusa. Od 30 maja ponownie można zwiedzać podziemne trasy w Sztolni
Królowa Luiza.

U

ruchamiamy Podziemną Trasę
Rodzinną i Podziemną Trasę
Wodną – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu. – Zadbaliśmy
o każdy szczegół na naszych trasach,
aby nasi goście mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie. Chcemy zaproponować dużą dawkę pozytywnych wrażeń w bardzo bezpiecznej
formie – dodaje.
Podziemna Trasa Wodna w Sztolni Królowa Luiza to jedna z najbardziej niesamowitych, podziemnych
tras turystycznych w Polsce. Frag-
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ment podziemnych, historycznych
wyrobisk przechodzi się tu pieszo,
a ponad 1,1 tysiąca metrów tej trasy
to unikatowy, najdłuższy w Polsce,
podziemny spływ łodziami. W trakcie zwiedzania można spotkać legendarne dla Górnego Śląska postacie Skarbnika i Utopka.
Podziemna Trasa Rodzinna to
z kolei niezwykła przygoda, łącząca
doświadczenie autentycznych podziemi kopalni i ogromnych maszyn
górniczych ze świetną zabawą i nauką, dostępną już dla najmłodszych
turystów. Tylko tu można zobaczyć

maszyny górnicze prezentowane
w ruchu i przejechać się autentyczną kolejką górniczą, zwaną Karlikiem.
Zwolennicy spędzania czasu na
świeżym powietrzu mogą z kolei
odwiedzać strefę naziemną Sztolni
Królowa Luiza, czyli Park 12C i Park
Techniki Wojskowej. Są czynne od
wtorku do niedzieli.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zwiedzania oraz
rezerwacji biletów można znaleźć
na stronie internetowej www.sztolnialuiza.pl.
GOR
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PANDEMIA NIE POWSTRZYMAŁA ORGANIZATORÓW COROCZNYCH WIOSENNYCH IMPREZ

Maturzyści przejęli Zabrze

Ostatnie tygodnie sprawiły, że musieliśmy się odnaleźć w zupełnie innej rzeczywistości.
Nie oznacza to na szczęście rezygnacji z imprez, które co roku przyciągały do Zabrza tłumy.

P

rzed Teatrem Nowym zainaugurowana została 9. edycja
Operacji Meta. Tym razem nie było
plenerowego koncertu, ale, podobnie jak w poprzednich latach, dla
maturzystów przygotowano szereg
ulg i zniżek, które uprzyjemnią im
trudny czas egzaminów. Do korzystania z nich będą upoważniać
przekazane maturzystom chusty.
– Nie spodziewaliśmy się, że będziemy kończyć naukę online, ale
jakoś dajemy radę. Pomimo związanych z pandemią trudności czuję się przygotowany. Przestaliśmy
się już stresować. Będzie, co ma
być – mówili zebrani przed teatrem
maturzyści, którzy w czerwcu przystąpią do egzaminu w formie, jakiej
jeszcze nigdy nie było.
– Ze względu na obecną sytuację, spotkaliśmy się w po-

Przedstawiciele maturzystów odebrali chusty na placu Teatralnym

mniejszonym gronie, aby wręczyć chusty związane z akcją.
Maturzystom
życzymy
powodzenia i mocno trzymamy kciuki! – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Nasi partnerzy wiedzą doskona-

Fot. TVZ

le, w jak trudnych czasach żyjemy,
dlatego przyznane przez nich rabaty będą obowiązywać w niektórych przypadkach nawet do końca
października – podkreśla Paweł
Franzke z Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. 
GOR

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RYSOWANIA

Wirtualne rysowanie
Do wirtualnej przestrzeni przeniósł się tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Rysowania. Tym razem nie będzie miał on jednak charakteru konkursu.
– Międzynarodowy Festiwal Rysowania od wielu
lat zmienia nasze miasto w światową stolicę rysunku.
Ze względu na pandemię 23. edycja imprezy odbywa
się w przestrzeni cyfrowej. Festiwal będzie promocją
sztuki i prac uczestników – tłumaczy Wojciech Werner,
dyrektor Zespołu Szkół nr 18, w ramach którego działa
zabrzański plastyk.
Tradycją zabrzańskiego festiwalu stało się rysowanie postaci z natury. Organizatorzy zostali temu
wierni także w tym roku, a hasłem festiwalu została
„Postać w domowej przestrzeni”. – To temat, który
pozwoli uchwycić czas odizolowania, a jednocześnie
dzielenia go ze sobą, domownikami i rodziną. Ujęcie
w rysunku członków rodziny i utrwalenie chwili pod-
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kreśla Metropolitalne Święto Rodziny, które rokrocznie splata się czasowo z naszym festiwalem – zwraca
uwagę Wojciech Werner. Prace uczestników tegorocznej edycji publikowane są na oficjalnym profilu Międzynarodowego Festiwalu Rysowania na FB. Można
na nim również oglądać filmy z cyklu „Wizyty w pracowniach artystów”. Zapraszają do nich znakomici
twórcy związani z naszym miastem.
GOR
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1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka

Najlepsze życzenia dla dzieci!
Z okazji Dnia Dziecka zapytaliśmy maluchy: jakie są ich marzenia, czy lepiej być dzieckiem niż dorosłym i czy tęsknią za przedszkolem. A my, z okazji czerwcowego święta,
życzymy wszystkim, by nie zatracili dziecka w sobie.

JULEK, 7 LAT

GOSIA, 5 LAT

ALA (3,5 L.) I OLA (7 L.)

ZOSIA, 7 LAT

SZYMON, 6 LAT

TYMON, 3 LATA

Fajnie jest być dzieckiem, bo nie trzeba się nikim opiekować. Chyba że
swoją siostrą albo psem. To jest super. No i nie trzeba pracować. Dzieci mogą dostawać dużo prezentów
i „supcio” się bawić. Mój wymarzony Dzień Dziecka mógłby wyglądać
tak: siedzimy sobie do wieczora,
dostaję dużo prezentów i tańczymy
aż do białego rana. Na Dzień Dziecka chciałbym dostać mnóstwo lego,
tonę klocków lego.

Dzieci mają fajniej niż dorośli, bo
wszyscy się z nimi bawią, a jak jest
się starszym, to już jest z tym średnio. Mój wymarzony Dzień Dziecka
to taki, w którym mogłabym dostać
trochę prezentów, byłoby dużo zabaw. Jaki prezent chciałabym dostać? Trudno powiedzieć. Może
nowy kask i ochraniacze na rower
i wrotki.
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Na Dzień Dziecka chciałabym się
spotkać w przedszkolu z koleżankami: Nelą, Alicją i Zuzią. Tęsknię za
przedszkolem, bo tam mogę bawić
się z koleżankami. Fajnie jest być
dzieckiem, bo można się dużo bawić. Na Dzień Dziecka chciałabym
dostać takiego pluszowego misia,
który pomaga przyjaciołom i przytula, jak śpi.

Lubię być dzieckiem, bo nie muszę
chodzić do pracy, za to mogę się bawić. Zabawa jest fajna, zwłaszcza jak
można się bawić klockami lego i samochodzikami. Na Dzień Dziecka
mógłbym odwiedzić muzeum, gdzie
można obejrzeć dinozaury i inne
stare rzeczy. Luneta też by była super, bo mógłbym oglądać gwiazdy
i planety, a to jest bardzo ciekawe.

A: Dzień Dziecka jest bardzo fajny.
Dziecko wtedy dostaje prezenty. Ja
bym chciała nowe puzzle. Moje ulubione już mam. To koniki pony, ale
chciałabym inne.
O: Lepiej być dzieckiem niż dorosłym,
bo można się bawić różnymi rzeczami. Jestem malarką, więc chciałabym
dostać nowe farbki i ładne kolorowe
blejtramy. Chciałabym jeszcze pojechać do sali zabaw. Też są fajne, nawet
jak się ma już siedem lat.

Fajnie jest być dzieckiem, bo można się bawić, no i dostaje się zabawki. To jest fajne. W Dzień Dziecka chciałbym pojechać nad morze
na wycieczkę. Mógłbym się kąpać
i bawić. Budowałbym z piasku. Zabrałbym ze sobą koparkę. Na Dzień
Dziecka chciałbym dostać bajkę dla
dzieci.
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PO ZIMOWEJ PRZERWIE OTWARTY ZOSTAŁ MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY

Oaza zieleni znów zaprasza
Na ten moment miłośnicy piękna przyrody czekali z niecierpliwością. W sobotę
23 maja pierwsi goście zawitali do Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

Zabrzański botanik zachwyca bogactwem roślinności

Fot. UM Zabrze

Po

zimowej przerwie śródmiejska oaza zieleni zwykle
otwiera podwoje już na początku
maja. Niestety, z powodu epidemii,
w tym roku musieliśmy zaczekać
trochę dłużej. Jednak pracownicy
ogrodu cały czas intensywnie pracowali, abyśmy po zniesieniu ograniczeń znów mogli cieszyć się piękną przyrodą.
Pod względem zgromadzonej
tu przez lata kolekcji roślinnej, zabrzański ogród botaniczny to najbogatszy zbiór na Górnym Śląsku.
Od ubiegłego roku zachwyca efektowną kolekcją żurawek.
Nowością w tym sezonie są
m.in. układane z kamienia ścieżki, które dodają otoczeniu jeszcze
większego uroku. Zabrzański botanik czynny jest w godzinach od 10
do 18.
GOR
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Tu można naprawdę odetchnąć...

Fot. UM Zabrze

...wśród zieleni Fot. UM Zabrze
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Z nowego boiska będą korzystać m.in. podopieczni Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze

Fot. Górnik Zabrze

ZABRZE POZYSKAŁO 3 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Koksownik zmieni oblicze
Dawny stadion piłkarski klubu sportowego „Koksownik” przy ul. Rataja całkowicie
zmieni swoje oblicze. Obiekt zyska profesjonalne zaplecze i zadaszenie. Reaktywacja
boiska stała się możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto trzech milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

B

ardzo się cieszę, że udało nam
się pozyskać z ministerstwa
dofinansowanie na stworzenie kolejnego boiska dla młodzieży. To
swoisty prezent w podziękowaniu
za wkład w rozwój sportu w naszym mieście – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.
Przygotowanie nowej infrastruktury sportowej stało się możliwe dzięki pozyskaniu przez miasto pod koniec grudnia ubiegłego
roku terenów należących wcześniej
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
KOKS S.A. Z obiektu będą korzystać
uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu oraz wychowankowie
Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze.
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– To fantastyczna wiadomość
– mówi Bartłomiej Perek, rzecznik
Górnika Zabrze. – Wielkie brawa dla
władz naszego miasta, ponieważ to
był bardzo skomplikowany projekt.
Otrzymanie dofinansowania w takiej wysokości świadczy o tym, że
praca została wykonana w sposób
perfekcyjny – dodaje.

Tak ma wyglądać gotowy obiekt

Budowa nowego obiektu ma ruszyć pod koniec września i potrwać
do października 2021 r. W ramach
projektu powstanie całoroczne boisko treningowe z nawierzchnią ze
sztucznej trawy. Będzie ono przykryte halą pneumatyczną. Wykonane zostanie również oświetlenie
przyległego terenu.
GOR

Fot. UM Zabrze
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Zwycięska drużyna ze swoim sztabem Fot. Górnik Zabrze

JUNIORZY GÓRNIKA ZABRZE ZDOBYLI MISTRZOSTWO POLSKI

Trójkolorowi zagrają w pucharach
Mamy powody do dumy! Młodzi piłkarze Górnika Zabrze zajęli pierwsze miejsce
w Centralnej Lidze Juniorów i zdobyli tytuł mistrza Polski. To oznacza, że zespół prowadzony przez trenera Jana Żurka zagra w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.

To

fantastyczna
wiadomość
i trochę radości w tych ciężkich czasach – mówi prezes Górnika
Zabrze Dariusz Czernik. – Chłopcy
i trener na ten sukces zasłużyli, bo
nieprzypadkowo zajmowali pierwsze miejsce na tym etapie rozgrywek
mając tak silnych rywali. To pochodna ciężkiej i dobrej pracy. Gratulacje
dla trenera Jana Żurka, który przejął
ten zespół i pokazał, że jest trenerem

przez wielkie „T”. Potrafi stworzyć drużynę, stworzyć atmosferę i osiągać
świetne wyniki – dodaje.
– Chciałbym pogratulować chłopakom i podziękować im za ciężką
pracę, której pochodną jest tytuł –
podkreśla trener Jan Żurek. – Widziałem w tych chłopakach potencjał.
Wierzyłem, że będziemy w pierwszej
piątce. To jednak zawsze pewna niewiadoma, jeden mecz w tę czy drugą

TRZYMAMY KCIUKI!
Liga Młodzieżowa UEFA towarzyszy Lidze Mistrzów od sezonu
2013/2014. Pierwszą edycję wygrała FC Barcelona. Przez pierwsze
dwa sezony o triumf w Lidze Młodzieżowej UEFA walczyły te same
32 kluby, które zakwalifikowały się do danej edycji Ligi Mistrzów.
Od sezonu 2015/2016, oprócz ścieżki Champions League, do wygrania młodzieżowych rozgrywek prowadzi jeszcze jedna droga
– mistrzowie 32 krajów w juniorskich kategoriach wiekowych,
wywodzący się z państw najwyżej sklasyfikowanych w rankingu UEFA. W ten sposób do Ligi Młodzieżowej UEFA w poprzednim
sezonie dostała się Korona Kielce, a obecnie Górnik.
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stronę. Widziałem, jak ciężko pracują
na obozach, treningach, a trenujemy jak seniorzy. Trzeba być optymistą. Wierzyłem, że możemy walczyć
z najlepszymi klubami i szkółkami
– dodaje.
Do czasu wybuchu epidemii
w Centralnej Lidze Juniorów Starszych rozegranych zostało 17 kolejek.
Trójkolorowi zdobyli w nich 38 punktów. Decydujący o tytule okazał się
rozegrany 8 marca mecz z Lechem
Poznań. Górnik wygrał w nim 2:1,
a zwycięskie trafienie padło w doliczonym czasie gry. Właśnie ta wygrana
pozwoliła Górnikowi wyprzedzić Legię Warszawa i Zagłębie Lubin, które
zremisowały swoje mecze. W związku
z pandemią Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował o wcześniejszym zakończeniu sezonu, o tytule mistrzowskim zdecydował obecny układ tabeli.
To trzeci w historii Górnika tytuł
w tej kategorii wiekowej. Wcześniej
Trójkolorowi triumfowali w 1967 oraz
w 1989 r.
GOR
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ROZMOWA Z JANEM ŻURKIEM, TRENEREM JUNIORSKIEJ DRUŻYNY GÓRNIKA

Na boisku nie może być chaosu
w Centralnej Lidze Juniorów Starszych?
Na pewno tak. Obserwowałem chłopaków w drużynach w różnych kategoriach wiekowych. Mogę powiedzieć, że w rocznikach 2002–2003
mamy sporo zawodników o olbrzymim potencjale. Od nich w dużej
mierze zależeć będzie, jak go wykorzystają. Są tacy, którzy otrzymali
zaproszenie na treningi z pierwszą
drużyną trenera Marcina Brosza.
Moim marzeniem jest, aby jak najwięcej grało ich przede wszystkim
w Górniku, a także w ligowych drużynach.

Kiedyś udzielił pan takiej wypowiedzi: To świetny fachowiec
(trener reprezentacji Polski Janusz
Wójcik – przyp. aut.), któremu niczego nie trzeba podpowiadać. Obserwuje ligę dokładnie, ma świetne
rozeznanie. Siłą Górnika jest gra
zespołowa, grają w nim piłkarze
na dorobku. Kilku ma papiery naprawdę na wielkie granie. Przypomina sobie pan ją?
Tak dobrej pamięci to nie mam.
Chętnie jednak usłyszę kiedy to
było.
Już mówię. Po meczu z Legią
w Warszawie, wygranym przez
Górnika 1:0 po bramce Tomasza
Sobczaka w 90. minucie. Pytano
wtedy, kogo poleciłby pan ze swoich zawodników selekcjonerowi
narodowej reprezentacji. Był to
fragment rozmowy w magazynie
„Górnik gola” nr 21 z 24 października 1998 roku. Wspomniałem
o tym dlatego, że teraz drużyna
juniorów starszych Górnika pod
pana wodzą zdobyła mistrzostwo
Polski w tej kategorii wiekowej.
W trakcie rozgrywek podkreślał
pan, że o jej sile stanowi kolektyw.
Czy ta cecha to priorytet w pańskiej trenerskiej pracy na przestrzeni wielu lat?
W tym roku minie czterdzieści lat
od chwili, kiedy zasiadłem na trenerskiej ławce. W mojej pracy starałem się rozwijać chłopaków pod
względem sportowym. Zawsze też
zwracałem im uwagę na to, że piłka
nożna jest grą zespołową. Na boisku
nie mogą panować bałagan i chaos.
Często trzeba poświęcić swoje indywidualne cechy drużynie.
Ze względu na panującą pandemię koronawirusa rozgrywki
w Centralnej Lidze Juniorów Starszych zostały zakończone po 17
kolejkach. Zajmowaliście wtedy
pierwsze miejsce z 38 punktami,
wyprzedzając Legię Warszawa, która miała 37 punktów, i Zagłębie
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Fot. Górnik Zabrze

Lubin z 36 punktami. Polski Związek Piłki Nożnej przyznał wam mistrzostwo Polski. To była jedyna
w tym przypadku słuszna decyzja?
Byliśmy przygotowani do tego, aby
walczyć do końca rundy. Mieliśmy
serię dziesięciu meczów bez porażki. Złożyło się na nią dziewięć zwycięstw i jeden remis. To mówi samo
za siebie. Mieliśmy naprawdę trudnych rywali, jak Legię Warszawa,
Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Lecha Poznań, Koronę Kielce. Mimo
porażki w Poznaniu z Lechem, już
w drugiej kolejce 2:3, zebraliśmy
wiele pochwał za ten mecz. Podszedł do mnie Andrzej Grajewski,
znany na świecie menedżer piłkarski, i powiedział: Jasiu, masz bardzo
dobrą drużynę. Od początku ciężko
pracowaliśmy. W każdym meczu
stawialiśmy wszystko na jedną kartę, walczyliśmy do końca. Zdarzało
się, że zwycięskie bramki zdobywaliśmy w ostatnich minutach albo
grając w dziesiątkę.
Jest pan także trenerem koordynatorem w Akademii Piłkarskiej
Górnika. To pomogło w skompletowaniu drużyny do rozgrywek

O Akademii Piłkarskiej Górnika głośno jest nie tylko w Zabrzu?
Staramy się pracować najlepiej, jak
potrafimy. Słowa uznania należą
się wszystkim trenerom i osobom
z nimi współpracującym. Zorganizowaliśmy u nas konferencję „Elite
Youth”, najbardziej zdolnych trenerów młodzieży. Muszę przyznać,
że wielkie wrażenie zrobiło na nich
to, co zaprezentowaliśmy. Chodziło o naszą wizję i filozofię tego, jak
trenujemy. Chciałbym, korzystając
z okazji, podziękować wszystkim
trenerom i pracownikom akademii,
szkołom, z którymi współpracujemy, rodzicom. Mamy chłopców
z różnych stron Polski. Dzięki zaangażowaniu wszystkich, o których wspomniałem, stworzyliśmy
piłkarską rodzinę. To głównie było
podstawą naszego sukcesu.
Wystąpicie w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Europy UEFA. Czeka
was kolejne trudne wyzwanie.
Absolutnie nie boimy się tego.
Przystąpimy do gry bez żadnych
kompleksów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy godnie reprezentować Zabrze, Śląsk i Polskę.
Na razie spokojnie czekamy, jak się
wszystko rozwinie i kiedy będziemy
mogli zagrać z europejskimi rywalami.
Rozmawiał: Andrzej Azyan
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PO RAZ PIERWSZY JUNIORZY GÓRNIKA SIĘGNĘLI PO MISTRZOWSKI TYTUŁ W 1967 ROKU

Złote zegarki
dla mistrzów
Zdobyte w tym roku przez juniorów starszych Górnika mistrzostwo Polski to trzeci tytuł w tej kategorii wiekowej, jaki trafił do Zabrza. Przypomnijmy, jak wyglądała droga
piłkarzy z Roosevelta do poprzednich zwycięstw.

D

rużyna juniorów starszych
Górnika Zabrze pod wodzą
trenera Bolesława Frączka rozpoczęła marsz po mistrzostwo Polski
w 1967 r. od udanego udziału w eliminacjach okręgu katowickiego.
W swojej grupie pokonała: Stadion
Śląski Chorzów 1:0, Naprzód Rydułtowy 1:0, zremisowała z Zagłębianką Dąbrowa Górnicza 0:0.
Zdobywając po raz pierwszy
tytuł mistrza Śląska, awansowała
do półfinałowego turnieju, który w dniach 4–8 lipca 1967 r. rozegrany został w Zabrzu. Znowu
podopieczni trenera Bolesława
Frączka zaprezentowali się bardzo dobrze. Wygrali z Odrą Opole
3:0, Wartą Poznań 2:0, zremisowali
z Cracovią 1:1. Zajmując pierwsze miejsce, otworzyli sobie drogę
do finałowego turnieju. Odbył się
on w dniach 9–13 sierpnia w Olsztynie.
W pierwszym meczu Górnik
zremisował z Warmią Olsztyn 0:0.
W drugim pokonał Stadion Śląski
Chorzów 1:0 (1:0). Bramkę zdobył
Alojzy Deja (14.). W trzecim spotkaniu Górnik wygrał z Zawiszą Byd-

Zwycięska drużyna z 1967 r.

Fot. Z archiwum Joanny Gwóźdź, córki trenera Bolesława Frączka

goszcz 1:0 (0:0). Bramkę zdobył Alojzy Deja (57.).
– Każdy z czwórki uczestników
finałów mógł zdobyć mistrzowski
tytuł. Drużyny były bardzo wyrównane i na przykład ostatni Stadion
zjednał sobie w Olsztynie największą sympatię. Górnik jednak zdobył
tytuł zasłużenie, gdyż miał w swych
szeregach kilku rutyniarzy i był naj-

SKŁAD ZWYCIĘSKIEJ DRUŻYNY:
bramkarze: Marian Liszka, Marian Holeczek
obrońcy: Krystian Zyszczyński, Jan Bloch, Jerzy Gorgoń, Paweł
Wieczorek, Piotr Cibis
pomocnicy: Ryszard Czuban, Henryk Pawlik, Alojzy Deja
napastnicy: Tadeusz Wanat, Emanuel Kostka, Lech Korbel oraz
Koś, Andrzej Burek, Józef Michacz
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lepiej grającym zespołem – powiedział po turnieju prof. Wiesław Motoczyński, selekcjoner reprezentacji
Polski seniorów w latach 1963–1965.
Prezesem Górnika był wtedy inż.
Franciszek Gładych, a kierownikiem
drużyny juniorów Stanisław Warchoł.
Trener Bolesław Frączek pochodził
z Rudy Śląskiej. Grał w tamtejszej Slavii. Potem przez wiele lat był sekretarzem klubu i trenerem drużyn młodzieżowych w Górniku Zabrze.
– Za zdobycie mistrzostwa Polski
juniorów otrzymaliśmy złote zegarki.
Przechowuję swój do dzisiaj. Hucznie
świętowaliśmy nasz sukces w Olsztynie. Popłynęło dużo szampana. Pozwolił na niego trener Frączek. Do
Zabrza udaliśmy się następnego dnia
– wspomina Tadeusz Wanat, napastnik zwycięskiej drużyny. Andrzej Azyan
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Henryk Bałuszyński

Eryk Knop

Fot. Górnik Zabrze

Fot. Jerzy Kleszcz

PO RAZ DRUGI JUNIORZY GÓRNIKA SIĘGNĘLI PO MISTRZOWSKI TYTUŁ W 1989 ROKU

Gwiazda „Balu” mocno
świeciła w Elblągu
Drugi raz w historii klubu juniorzy starsi zdobyli mistrzostwo Polski w 1989 r. W finale
dwukrotnie pokonali Olimpię Elbląg. W Zabrzu 15 lipca wygrali 5:0 (3:0). Bramki dla
Górnika zdobyli Jarosław Lewicki (jedna z karnego), Henryk Bałuszyński (jedna z karnego), Jarosław Zajdel.

J

adąc na rewanż do Elbląga,
Górnik był zdecydowanym faworytem. O olbrzymim zainteresowaniu tym spotkaniem najlepiej
świadczy fakt, że na mecz przybyło
trzy tysiące kibiców. Tylko najbardziej zagorzali z nich liczyli na to,
że Olimpia może odrobić straty.
Ich marzenia zaczęły nabierać realnych kształtów, bo po 12 minutach gospodarze prowadzili 2:0.
Wtedy spokojnie do tej pory grający as Górnika Henryk Bałuszyński włączył przysłowiowy drugi
bieg. W 27. minucie z dziecinną
łatwością ominął obrońcę Olimpii
Andrzeja Nowogrodzkiego, wyma-
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newrował bramkarza i strzelając
w długi róg, posłał piłkę obok słupka do siatki. Jeszcze przed przerwą
dwie bramki dla Górnika zdobył
Jacek Szymała i znowu Bałuszyński. W drugiej połowie dwa gole dla
Górnika zdobył Mieczysław Agafon. Górnik wygrał 6:4 (4:3).
Po zdobyciu w Elblągu pierwszej
bramki przez Henryka Bałuszyńskiego trener Olimpii Lech Strembski nie wytrzymał i krzyknął do swoich podopiecznych mniej więcej
tak: – Mówiłem, że nie możecie go
odstępować ani na jeden krok. Nie
posłuchaliście, a on was wykiwał jak
chciał...

Już wtedy popularny Henryk Bałuszyński, popularny „Balu”, rozpoczął swoją wielką piłkarską karierę.
Grał m.in. w Górniku i VfL Bochum.
Piętnaście razy wystąpił w I reprezentacji Polski. Zmarł nagle 1 marca
2012 r. w wieku 40 lat...
Trenerem mistrzowskiej drużyny był Eryk Knop. Grali w niej: Michał Stebnicki – Krzysztof Schuetz,
Klaudiusz Magiera, Andrzej Motyka, Marian Drost – Sławomir Światłowski, Jarosław Fliśnik, Marian
Polak, Jarosław Lewicki, Mieczysław
Agafon – Jacek Szymała, Jarosław
Zajdel, Henryk Bałuszyński, Roman
Cegiełka.
Andrzej Azyan
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W ZABRZU OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH NIE BRAKOWAŁO TERENÓW ZIELONYCH

Parki tuż przy zakładach
W okolicach Zabrza od czasów najdawniejszych znajdowały się liczne tereny zielone,
uwidocznione na mapach i planach z różnych okresów. Poczynając od połowy XIX wieku
tereny te były zagospodarowywane, tworząc bardziej zorganizowane formy. Na tereny
zielone Zabrza i jego obecnych dzielnic składały się: lasy, parki, ogrody, skwery, działki
i cmentarze.

Od

lat 90. XIX wieku w Zabrzu,
podobnie jak w sąsiednich miastach, działała organizacja zwana „Verschönerungs Verein”
(Towarzystwo Upiększania), która
zajmowała się dbaniem o tereny
zielone na terenie miejscowości,
pielęgnacją zieleńców oraz organizowaniem nowych założeń zieleni
miejskiej. Członkowie tej organizacji mieli też za zadanie oddziaływać
na właścicieli nieruchomości, aby
ci dbali o zieleń wokół nich, ozdobne kwiaty w oknach, wykuszach i na
balkonach. W niniejszym krótkim
opracowaniu nie będziemy opisywać wszystkich parków na terenie
obecnego miasta, ale zajmiemy się
tymi przy zakładach przemysłowych i osiedlach robotniczych.
Tereny zieleni urządzonej, takie
jak parki czy skwery, zakładano pomiędzy obszarami zabudowanymi,
w tym w granicach osiedli robotniczych oraz w ich najbliższym otoczeniu. Najstarsze z nich, parki górnicze i hutnicze, zostały założone
wraz z zakładami przemysłowymi
na terenie Zabrza i jego obecnych
dzielnic. Zlokalizowane były albo
na terenie zakładu, albo obok niego
z przeznaczeniem dla pracowników
i ich rodzin i miały charakter wypoczynkowy, ozdobny i izolacyjny.
***
Najstarszym tego typu obiektem na terenie obecnego Zabrza
był Park Zakładów Koksowniczych
Borsig/Park Hutniczy (Park BorsigKoks-Werke/Hüttenpark). Obiekt
ten powstał w pobliżu kolonii robotniczej „Borsigwerk” wybudowanej przez koncern Alberta Borsiga.
Na terenie kolonii znajdowała się
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 ark Hutniczy (dawny Hüttenpark/ Park der Donnersmarckhütte – Park Huty Donnersmarck),
P
lata 20. XX w. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

gospoda hutnicza (Hüttengasthaus
– obecnie sklep spożywczy „Konsum” na rogu ulic św. Wojciecha
i Stefana Okrzei), na zapleczu której
znajdował się park.
Pierwsze wzmianki o otwarciu
obiektu spotykamy w maju 1869 r.,
kiedy to w prasie pojawiła się reklama informująca o koncercie
w „nowym założeniu parkowym
w Borsigwerk”. W razie niekorzystnej pogody koncert miał się odbyć
w sali (należy przypuszczać, iż w sali
gospody). Powierzchnia parku wynosiła niemal dwa hektary. Znajdowały się w nim ścieżki spacerowe,
altany, fontanna, klomby oraz tor
kręglarski. W 1906 r. na jego terenie
zbudowano również salę gimnastyczną, na której trenowali członkowie towarzystwa sportowego
„Turnverein Borsigwerk”. W 1922 r.
na terenie parku odsłonięto też
pomnik pamięci 40 członków tego
towarzystwa poległych w I wojnie

światowej. Obecnie nie ma już śladu po dawnych założeniach, ani po
obiektach znajdujących się na terenie parku. Wyjątkiem jest dawna
sala gimnastyczna, obecnie nadal
używana zgodnie z przeznaczeniem.
Kolejnym obiektem założonym w pobliżu zakładu przemysłowego, jakim była huta Donnersmarck, jest Park Hutniczy
(dawny
Hüttenpark/Park
der
Donnersmarckhütte – Park Huty
Donnersmarck). Na terenie obecnego Parku Hutniczego w 1827 r.
znajdowały się łąki oraz tereny zielone widoczne na planie z tego roku.
Brzegiem obecnego parku biegła
droga prowadząca w kierunku Mikulczyc (obecna ul. Mikulczycka).
Pierwsze zorganizowane założenia zieleni na tym terenie można
zaobserwować na planie z 1880 r.,
jednakże jedynie w okolicy budynku dyrekcji huty Donnersmarck od
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strony huty. Park został założony
w 1885 r. Twórcą tego zielonego zakątka był starszy ogrodnik Valentin
Kawalle, któremu ówczesna dyrekcja huty zleciła założenie parku. On
też opiekował się obiektem przez
kolejne 43 lata. Park posiadał regularną sieć alei oraz plac zabaw,
a także kilka kręgów spacerowych
co ukazane jest na planie z 1901 r.
Niedaleko placu usytuowana była
muszla koncertowa, w której występowała głównie orkiestra hutnicza
huty Donnersmarck, a także inne
orkiestry i zespoły muzyczne. Na
terenie parku znajdował się również
staw określany jako „staw ze złotymi rybkami”, na którym wybudowana była budka dla łabędzi. W parku
mieściły się także altanki oraz studzienka z wodą pitną, a także liczne
ławki.
W 1923 r. na terenie obiektu odsłonięto pomnik poświęcony członkom Selbstschutzu poległym w 1922 r.
w walce z wojskami francuskimi
stacjonującymi na terenie Zabrza.
W parku znajdował się również budynek opieki społecznej huty Donnersmarck, a także willa dyrektora
huty (obecnie przedszkole Miriada)
oraz przez wiele lat siedziba dyrekcji (w której obecnie mieści się Dom
Dziecka w Zabrzu).
Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Zabrze znalazło się
w granicach państwa polskiego,
park był obiektem zaniedbanym.
Staw wysechł, a pozostałości po nim
zostały zasypane. Rozebrano także pomnik. Obecnie nie zachowały
się pozostałości muszli koncertowej
ani altanek, zaś rozbitą studzienkę
można jeszcze w parku odnaleźć.
Na terenie parku rośnie 50 różnych
gatunków i odmian drzew, m.in.
buk pospolity, dąb szypułkowy, lipa
drobnolistna i szerokolistna, klon
srebrzysty oraz kasztanowce. Przy
dawnej willi dyrektora huty oraz
przy dawnej siedzibie dyrekcji spotkać można platany. Park ten wpisany jest do ewidencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i jest obszarem chronionym.
***
Założenie parkowe istniało także przy kasynie zakładów Deichsela przy obecnej ulicy Sobieskiego
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(dawniej Wilhelmstrasse). Powstało
ono w 1911 r., podobnie jak inne
obiekty – z myślą o pracownikach
zakładu. Na niepozornym do tej
pory terenie w krótkim czasie zorganizowano trawniki, zasadzono
zagajnik oraz założono kwietniki.
Z niemałym trudem przeszczepiono także dorosłe drzewa, które mimo obaw przyjęły się dobrze
i pokryły liśćmi. Ścieżki parkowe
wysypano żwirem, co dawało nader korzystne wrażenie. W zachodniej części obiektu usytuowany był

hucie Reden w 1901 r. znajdowało
się pięć prostych alei spacerowych.
W obiektach tych nie odbywały się
jednakże występy czy inne imprezy.
Urządzone tereny zielone były
zlokalizowane nie tylko przy zakładach przemysłowych czy budynkach zarządu, ale także wokół szpitali i zakładów leczniczych. Nie były
one ogólnie dostępne dla mieszkańców – miały służyć jako miejsce
wypoczynku i rehabilitacji pacjentów oraz kuracjuszy. Powstawały
na stosunkowo niewielkich obsza-

 ark Zakładów Koksowniczych Borsig/Park Hutniczy ( Park Borsig- Koks-Werke/Hüttenpark),
P
po 1905 r. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

podpiwniczony bufet, zaś na wolnej
przestrzeni parku postawiono stoły
i krzesła ogrodowe przeznaczone
na 1500 osób. W centrum usytuowano pawilon muzyczny, przed
którym znajdowała się fontanna,
zaś w dwóch innych miejscach dwie
przytulne altany. Po tym założeniu
parkowym nie zachowały się do
dnia dzisiejszego żadne ślady.
Wspomniane parki były ogólnodostępne, często odbywały się
w nich różnego rodzaju imprezy
– głównie koncerty orkiestr hutniczych oraz kapeli miejskich z Zabrza
i miast sąsiednich, a także tańce. Założenia parkowe istniały też przy budynku Dyrekcji Królewskich Kopalń
Państwowych przy obecnej ul. Wolności oraz przy hucie Reden. Przy
tym pierwszym prace rozpoczęto
w 1896 r. Teren miał wielkość ok. 18
mórg. W założeniu tym znajdowały się dwa zagajniki oraz regularna
sieć alejek. Zaś na terenie parku przy

rach wokół szpitali i były wkomponowane w ich architekturę. Park
został założony na terenie szpitala
gminnego im. Cesarzowej Augusty
Wiktorii przy Hilgerstrasse (obecnie Szpital Specjalistyczny przy ul.
Marii Skłodowskiej-Curie). Znajdowały się w nim ścieżki spacerowe,
klomby, ławki i leżaki przeznaczone
dla pacjentów, a także stoliki i krzesła oraz fontanna. Na terenie parku
przy Szpitalu Spółki Brackiej przy
Dorotheenstrasse (obecnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 1 przy ul. 3 Maja) znajdowało
się kilka kręgów spacerowych, altanka oraz ławki, zaś przy Powiatowym Domu Inwalidów w Rokitnicy
(obecnie budynek zajmuje Śląski
Uniwersytet Medyczny) usytuowany był park o charakterze krajobrazowym, w którym znajduje się 45
różnych gatunków i odmian drzew.

Anna Kulczyk
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – imię jednego z najstarszych
polskich dębów, 7 – jeśli na honorze, to nie
pomoże Vanish, 8 – okrągłe gotyckie okno,
9 – w ręku tenisisty, 10 – z zakonnicą w tytule
dramatu Witkacego, 11 – polityczno-wojskowy
Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku, 12 – na męskiej
szyi, 15 – sojusznik wojskowy, sprzymierzeniec,
18 – stroni od uciech życia, 21 – zmiana lub szereg zmian w jakiejś dziedzinie życia, 24 – zapalenie migdałków, 25 – duszek, opiekun skarbów,
26 – japońska sztuka układania kwiatów.
Pionowo: 1 – szlachetny to inaczej prawdziwek, 2 – zapas, 3 – czteroosobowy zespół, 4 – niejeden w repertuarze Teatru Nowego w Zabrzu,
5 – w miejscu publicznym każdy powinien ją teraz nosić, 6 – ceramiczne tworzywo, 13 – … con
tutti, czyli utytułowany zabrzański chór młodzieżowy, 14 – niższy od sopranu, 16 – rzadkie
imię męskie (imieniny 19 maja), 17 – albo „3”
do Mikulczyc, albo zwany pożądaniem w kinie,
19 – maszyna szyfrująca z czasów II wojny światowej, 20 – przyjaciel Atosa i Portosa, 22 – bujany
dla babuni, 23 – mebel na książki.
Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Zbigniewa Wodeckiego, utworzą litery
z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1. Caruso lub Bocelli,
2. zimny deser,
3. czas egzaminów
na uczelni,
4. nieprawda, że ma
sto nóg,
5. figurka w przydrożnej
kapliczce,
6. 1/60 minuty,
7. państwo w Afryce
lub… ubiór lokaja,
8. czasem nazywany
papugą.
Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.
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FOTOKONKURS

Fot. I. Cieślicki

1

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
1. Za ostatni grosz
2. Glicynia
3. Zespół Szkół Specjalnych nr 42

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