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Przed nami najważniejsze święta
w kalendarzu chrześcijan

WIELKANOCNY
CZAS NADZIEI
NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa
jest źródłem wiary i nadziei.
Wskazując na wartości uniwersalne
daje nam siłę, pomnaża radość
i zachęca do dzielenia się dobrem.
Życzę zdrowych, pełnych miłości
i wzajemnej bliskości Świąt Wielkanocnych

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
Wielkanoc 2021
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PRZED NAMI NA JWAŻNIEJSZE ŚWIĘTO W KALENDARZU CHRZEŚCIJAN

Wielkanocny czas refleksji
Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zwykle obchodzona w dużym rodzinnym gronie, w tym roku, podobnie
jak w ubiegłym, z uwagi na pandemię nabiera nowego wymiaru. Jednak pomimo ograniczeń warto ten czas przeżyć szczególnie, nie tylko pielęgnując wielkanocne tradycje, ale
próbując zajrzeć w głąb siebie.

Ś

więta Wielkanocne to liczne tradycje – uroczyste śniadanie, kolorowe pisanki, święcenie pokarmów, palmy. Jednak nie wystarczy
pielęgnować zewnętrzną otoczkę
związaną ze świętami. Bo chociaż
niezwykle barwne, święta Wielkiej
Nocy niosą ze sobą przede wszystkim głębokie przesłanie, które czasem w natłoku celebracji niestety
znika. A szkoda, bo może okazać się
ono wstępem do odkrycia na nowo
cennych wartości.
– Święta Wielkiej Nocy mają
swoje zakorzenienie w początkach
istnienia człowieka, w momencie,
kiedy człowiek postanowił żyć trochę na własny rachunek i podjął decyzję o grzechu, o tym, że sięgnie po
owoc poznania dobra i zła. W tym
momencie, zrywając relację z Panem Bogiem, zgrzeszył. Bóg widząc,
że utracił człowieka, że zostały zerwane te więzi z człowiekiem, postanowił jednak w swojej miłości
podtrzymać tę relację i dał mu nadzieję, obietnicę, że jego wina zostanie odkupiona – mówi ksiądz Rafał Przybyła.
Odpowiedzią Boga na grzech
człowieka jest właśnie krzyż Jezusa
Chrystusa. – Święta Wielkanocne tę
prawdę o miłosierdziu Boga uświadamiają. Dzisiaj, przygotowując się
do tych świąt, przygotowujemy się
właśnie do odnowienia w sobie
świadomości, jak bardzo ważni jesteśmy w oczach Boga. Gdybyśmy
byli dla Boga godni politowania, byli
kimś, kogo nie warto szukać, to
wówczas Bóg nie poświęciłby swojego syna. Myślę, że dobrze by było,
aby te święta skłoniły nas do refleksji, jak ważni jesteśmy dla Boga, a to
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Fresk Ostatnia Wieczerza autorstwa Leonarda da Vinci Źródło: wikipedia.org

znowu będzie miało konsekwencje
w naszej postawie – postawie miłości względem niego, postawie miłości względem siebie nawzajem –
podkreśla kapłan.
Czym zatem jest samo zewnętrzne przeżywanie tych świąt?
Czy ma w ogóle jakiś sens? – Święta
Wielkiej Nocy to święta, które łączą
się z ofiarą Jezusa Chrystusa, jego
poświęceniem dla człowieka. Bez
tego poświęcenia nie ma sensu błogosławić pokarmów, nie ma sensu
uczestnictwo w liturgii. Ta liturgia
czwartkowo-piątkowo-sobotnia i Niedziela Zmartwychwstania jest bardzo mocno zakorzeniona w ofierze
Jezusa Chrystusa. Warto, by się nad
tym pochylić i poczynić refleksję.
Dzisiaj dla nas jest istotne, żebyśmy
widząc, jak bardzo Bóg nas kocha,
odwdzięczyli się taką postawą miłości, odpowiedzieli miłością na miłość, ale miłością przejawiającą się
w konkretnych czynach – zaznacza
ksiądz Rafał Przybyła.

Jak doświadczenie miłości ze
strony Boga powinno na nas wpływać? – Tym szacunkiem będzie nie
tylko miłość w święta, ale również
umiejętność dialogu, dyskusji, słuchania, otwarcia na zdanie drugiego człowieka, pomoc drugiemu
człowiekowi, nie tylko w takim wymiarze jednorazowym, ale długoterminowym. Patrząc na to, co się
dzieje, wydaje się, że dziś człowiek
jest bardziej samotny niż na przestrzeni dziejów. Samotność bardzo
mocno się wkradła w nasze życie.
Można mieć tysiące polubień na Facebooku, ale tak naprawdę nie
mieć komu powierzyć swoich problemów, nie mieć z kim rozmawiać.
Dlatego to są rzeczy, które my powinniśmy zmienić w swoim życiu,
uwrażliwić się na to. Święta mają to
do siebie, że prowokują nas do refleksji nad własną postawą, do
tego, by coś zmienić lub siebie, nie
czekając, że ktoś uczyni to za nas –
dodaje.
MM
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bezpieczniejsza

str. 7

Wyznaczają trendy,
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Z nowego boiska będą korzystać m.in. wychowankowie Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze

Na

terenie dawnego stadionu Klubu Sportowego
„Koksownik” utworzona zostanie
hala pneumatyczna z pełnowymiarowym boiskiem treningowym
do piłki nożnej ze sztucznej trawy
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która w marcu podpisała umowę z wykonawcą prac. – W Zabrzu powstanie ko-

lejny obiekt sportowy, który będzie służył młodym zawodnikom
trenującym w Akademii Piłkarskiej
Górnika
Zabrze
oraz
uczniom III Liceum Ogólnokształcącego. Na realizację tej wartej
dziewięć milionów złotych inwestycji pozyskaliśmy trzy miliony
złotych z Ministerstwa Sportu –
dodaje.
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TAKIE SĄ LICZBY

9 mln zł
to koszt budowy hali
pneumatycznej z całorocznym
boiskiem przy ul. Rataja

3 mln zł
to wysokość pozyskanego
przez Zabrze dofinansowania

4,5 mln zł
to koszt budowy boiska
treningowego Górnika Zabrze

2,2 mln zł
to wysokość pozyskanego
przez Zabrze dofinansowania
Tak ma wyglądać hala przy ul. Rataja Fot. UM Zabrze/BUA PROFIL

W ramach inwestycji wykonana zostanie pneumatyczna hala
o wymiarach 115 na 74 metry.
Wewnątrz powstanie pełnowymiarowe boisko wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Do dyspozycji będą szatnie, umywalnie, pokoje trenerów i sala narad. Wokół
hali wykonane zostaną drogi dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, zasadzona będzie zieleń.

Zakończenie prac planowane jest
w lutym 2022 r.
– Realizowaliśmy już kilka podobnych obiektów, więc nie spodziewamy się jakichś szczególnych trudności – mówi Tomasz
Zabłocki z firmy Panorama Obiekty Sportowe, która wygrała przetarg na wybudowanie hali.
W marcu ruszyły również prace przygotowawcze związane

Podpisanie umowy z wykonawcą prac Fot. UM Zabrze
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z budową innego obiektu sportowego. To nowe boisko piłkarskie
dla piłkarzy Górnika Zabrze. Będzie miało podgrzewaną murawę
z naturalnej trawy i profesjonalne
oświetlenie. – To dla nas historyczna chwila. Górnik wejdzie na
zupełnie inny poziom, jeśli chodzi
o bazę. To już poziom europejski
– przyznaje Dariusz Czernik, prezes Górnika Zabrze. – Dysponowanie przy głównym boisku trzema płytami treningowymi o bardzo dobrej jakości, w tym jedną
podgrzewaną z oświetleniem, powoduje, że można trenować dłużej, rozgrywać mecze sparingowe,
kontrolne w okresie jesiennym
czy nawet zimowym – dodaje.
Budowa obiektu pochłonie 4,5
mln zł. Połowę tej kwoty stanowi
pozyskane przez Zabrze dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Wykonawcą inwestycji
jest spółka InterHall.
– Mamy nadzieję, że murawa,
którą będziemy hodować na
miejscu, będzie służyła przez
długie lata całej społeczności
Górnika Zabrze – mówił po podpisaniu umowy na budowę boiska Szymon Kurdziel, prezes InterHall.
GOR
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Wysłużony mercedes trafił do muzeum... Fot. TVZ

...a do Makoszów przyjechał lśniący kamaz Fot. OSP Makoszowy

STRAŻACY OCHOTNICY Z MAKOSZÓW MA JĄ NOWY WÓZ BOJOWY

Nowiutki kamaz zastąpił
wysłużonego mercedesa
Ma wyciągarkę, armatkę wodno-pianową, zraszacze, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy oraz zestaw sprzętu do ratownictwa technicznego. A to tylko część specjalistycznego wyposażenia nowego wozu bojowego, jaki mają do dyspozycji strażacy ochotnicy z Makoszów. Nowiutki kamaz zastąpił wysłużonego mercedesa, który trafił do
Muzeum Techniki Wojskowej przy Parku 12C.

L

śniący czerwonym lakierem
ka maz to pierwszy fabrycznie
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w historii zabrzańskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest także jedynym wozem terenowym. –
To bardzo nowoczesny samochód.
Ma zbiornik mieszczący 3,5 tony
wody,
dużo
specjalistycznego
sprzętu, może poruszać się w trudnym terenie – zwraca uwagę
Krzysztof Szołtysek, prezes OSP
Makoszowy.
Nowy wóz zastąpił poczciwego
mercedesa, który służył ochotnikom z Makoszów od 28 lat. Wcześniej był wykorzystywany przez za-
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kładową straż pożarną w Berlinie. –
Był w bardzo dobrym stanie, wyjeżdżał z nami do wielu akcji. Nigdy
nas nie zawiódł. Byliśmy bardzo
przywiązani do naszej babci, jak
pieszczotliwie nazywaliśmy mercedesa – uśmiecha się Łukasz Gendasz, naczelnik OSP Makoszowy.
Kamaz kosztował 800 tys. zł.
Trzy czwarte tej kwoty przekazało
Ministerstwo
Sprawiedliwości,
resztę dołożyło miasto, w tym 150
tys. zł w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. – Wszystkim
druhom oraz druhnom OSP dziękuję za pełnioną służbę. Wasza
działalność podnosi poziom bez-

pieczeństwa mieszkańców Zabrza –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W Zabrzu istnieją cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Działają w Grzybowicach, Kończycach, Makoszowach i Mikulczycach.
Na ich działalność miasto przeznacza co roku ponad ćwierć miliona
złotych. – Nowy wóz bojowy OSP to
radość również dla nas – mówi st.
bryg. Tomasz Bajerczak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. – Wyposażone
w dobry sprzęt jednostki OSP oznaczają dla nas duże wzmocnienie –
dodaje.
GOR
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W marcu została podpisana umowa dotycząca przebudowy fragmentu ul. Bytomskiej Fot. UM Zabrze

RUSZA KOLEJNA W TYM ROKU INWESTYCJA DROGOWA W MIEŚCIE

Ulica Bytomska będzie
bezpieczniejsza
Rusza przebudowa kilkusetmetrowego odcinka ul. Bytomskiej w rejonie potoku Julka.
Dla poprawy bezpieczeństwa kierowców jezdnia zostanie poszerzona, pojawią się bariery
energochłonne. Drogowcy wykonają również zjazd do działki, na której powstanie nowe
schronisko dla zwierząt.

W

ramach projektu przebudowany zostanie fragment drogi
przy granicy z Bytomiem, gdzie w tej
chwili jest dość niebezpieczny łuk.
Ulica Bytomska zostanie w tym miejscu poszerzona – tłumaczy wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.
Na odcinku prawie trzystu metrów powstanie dwupasmowa,
dwukierunkowa jezdnia z utwardzonymi poboczami oraz barierami
energochłonnymi. Prace obejmą
również wykonanie zjazdu na drogę
wewnętrzną, a także drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi,
przejazdu tramwajowego wraz z sygnalizacją ostrzegawczą, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.
– Przebudowywany odcinek drogi zostanie wyłączony z ruchu, a samochody będą kierowane na objazdy – mówi Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu
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Dróg i Infrastruktury Informatycznej
w Zabrzu. – W tym rejonie nie kursują autobusy, a zatem nie będzie
utrudnień w tym zakresie. Konieczne
będzie chwilowe wstrzymywanie ruchu tramwajów, ale roboty na torowisku będą wykonywane głównie
w nocy – dodaje.
Przebudowa ul. Bytomskiej ma
potrwać do października tego roku.
Będzie kosztować 2,6 mln zł. Zabrze
złożyło wniosek o dofinansowanie

zadania w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
– To już kolejna w tym roku umowa na inwestycję drogową w Zabrzu
– podkreśla prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. – Dodatkową
korzyścią z przeprowadzenia tego
zadania będzie wykonanie zjazdu
do działki, na której rozpoczynamy
inne ważne przedsięwzięcie, jakim
jest budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – dodaje.
GOR

Modernizacja obejmie prawie 300 metrów drogi Fot. TVZ
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Laureaci „Zabrzańskich Aten” spotkali się w Sali Historycznej ratusza Fot. UM Zabrze

POZNALIŚMY LAUREATÓW NAGRODY „ZABRZAŃSKA ATENA”

Wyznaczają trendy,
stawiają na rozwój
Jej laureaci mogą być wzorem i inspiracją dla innych. Stawiają na rozwój oraz wyznaczają
trendy i standardy w swoich branżach. Przyczyniają się do promocji miasta w kraju i zagranicą. Do takich osób trafiają co roku „Zabrzańskie Ateny”. Poznaliśmy właśnie laureatów
ósmej już edycji tej prestiżowej nagrody.

K

ażdego roku dopisujemy do listy laureatów fantastyczne nazwiska. Chcemy w ten sposób docenić pracę dla miasta i jego mieszkańców – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, z której
inicjatywy została ustanowiona nagroda. – Za każdym razem z dumą
i ze wzruszeniem podchodzę do
wręczania tych statuetek. Widzimy
bowiem, że ludzie, którzy pracują
w naszym mieście, nie szczędzą
dla drugiego człowieka sił i czasu –
dodaje.
W poprzednich latach „Zabrzańskie Ateny” trafiły do 29 osób,
firm i instytucji. W tym roku to grono powiększyło się o kolejną piątkę
laureatów. Trzy nagrody zostały
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przyznane w kategorii „Medycyna
i Nauka”. Jedną z nich otrzymała
prof. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Należy do krajowych i międzynarodowych zespołów eksperckich z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego. Organizuje cykl
ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych
„Zabrzańskie
Dni Neurologiczne”.
Kolejna laureatka, prof. Aleksandra Kuzior, jest kierownikiem
Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. Ak-

tywnie działa w Powiatowej Radzie
Rynku Pracy w Zabrzu. Współorganizuje cykliczną konferencję „Wolność od... Wolność do...”, która podejmuje problematykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jest prezesem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
„Zabrzańską Ateną” nagrodzony został również dr Jan Sarna, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi w Zabrzu. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania za wkład w stworzenie polskich sztucznych komór
wspomagania serca, oryginalnych
biologicznych zastawek serca oraz
skonstruowania pierwszego w Eu-
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Fot. FRK

Fot. SUM

ZDANIEM LAUREATÓW

PROF. ALEKSANDRA KUZIOR,
kierownik Katedry Stosowanych
Nauk Społecznych Politechniki Śl.
To dla mnie bardzo cenna nagroda. Po pierwsze dlatego, że
otrzymałam ją z rąk prezydent
miasta. Pani prezydent jest doskonałym włodarzem, który z
ogromnym zaangażowaniem i
profesjonalizmem zarządza tym
miastem. Poza tym, można powiedzieć, że Zabrze działa w klasycznym modelu współpracy pomiędzy samorządem, nauką, biznesem i społeczeństwem.

DR JAN SARNA, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi
To dla mnie wielka radość
i efekt pracy całego zespołu.
W Fundacji pracuje około setka
ludzi. Na co dzień zajmujemy
się i sztucznym sercem, i robotyką medyczną, i biologicznymi
zastawkami serca. To wszystko
przekłada się na pozycję i prestiż, jakie Fundacja przez już
prawie 30 lat wypracowała
w Polsce i na świecie.

ropie prototypu robota kardiochirurgicznego.
W
dziedzinie
„Gospodarka
i Przedsiębiorczość” nagrodę otrzymali Jan Chojnacki, prezes Zarządu
Zakładu Górniczego „SILTECH” oraz
Ryszard Genge, starszy Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, właściciel firmy „MOTO-TEST”.
Zakład Górniczy SILTECH Sp.
z o.o. to pierwsza w Polsce prywatna kopalnia węgla kamiennego,
która mimo dekoniunktury w branży wydobywczej realizuje swoje plany biznesowe. Nagroda stanowi
również podziękowanie za udział
w przedsięwzięciach ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu.
Ryszard Genge od 1991 r. prowadzi firmę, która konsekwentnie
ugruntowuje swoją pozycję rynkową, a zarazem przyczynia się do rozwoju kształcenia zawodowego.
Dzięki temu kwalifikacje zdobyło już
ponad stu czeladników, wielu mistrzów oraz praktykantów. Nagroda
stanowi również wyraz uznania dla
aktywizacji środowiska gospodarczego, do czego Ryszard Genge
przyczynia się jako starszy Cechu.

JAN CHOJNACKI, prezes Zakładu Górniczego SILTECH
To dla mnie z jednej strony zaskoczenie, z drugiej wyraz docenienia tego, z czego Zabrze
przez lata żyło i na czym się
rozwijało, czyli działalności
górniczej związanej z wydobywaniem węgla. Można w pewnym sensie powiedzieć, że jestem ostatnim górnikiem
w mieście, ponieważ nasz zakład jest już jedynym w Zabrzu
prowadzącym eksploatację
górniczą.

RYSZARD GENGE, starszy Cechu
Rzemieślników Małej i Średniej
Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu
Ta nagroda jest dla wszystkich
zabrzańskich małych firm. O nich
często się zapomina. A te małe
firmy mają przecież bardzo duże
znaczenie w gospodarce. Dostarczają sporo pieniędzy do budżetu, tworzą wiele miejsc pracy.
Dzięki nim mieszkańcy mają
świeże pieczywo czy dostęp do
fryzjera. To właśnie zostało tutaj
docenione i za to dziękuję.

Autorem i wykonawcą każdej
statuetki „Zabrzańska Atena” jest
urodzony w Zabrzu światowej sławy rzeźbiarz i medalier prof.
Krzysztof Nitsch. Tegorocznych
laureatów, ze względu na pande-

mię, poznaliśmy podczas kameralnego spotkania w Sali Historycznej
ratusza. Coroczna gala, będąca
okazją do uroczystego wręczenia
statuetek, ma się odbyć w innym
terminie.
GOR

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Fot. Izba Rzemieślnicza w Katowicach

PROF. MONIKA ADAMCZYK
SOWA, kierownik Katedry i Kliniki
Neurologii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
Ta nagroda jest dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem. Czuję się
onieśmielona i naprawdę mocno wyróżniona, szczególnie na
tle tak ważnych osobowości,
które wcześniej otrzymały tę
nagrodę. To motywacja do dalszego działania na rzecz pacjentów z terenu Śląska i całej
Polski. Ta nagroda z pewnością
dodaje skrzydeł.
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ZA NAMI MARCOWA SESJA RADY MIASTA

W trosce o zabytki
Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta na remonty i prace konserwatorskie
w kolejnych zabytkach położonych na terenie Zabrza przyjęli radni podczas marcowej sesji
Rady Miasta. Obrady, podobnie jak w poprzednich miesiącach, odbyły się w trybie online.

Z

abrze od lat wspiera finansowo remonty zabytkowych
obiektów, które nie stanowią wyłącznej własności miasta. Tym razem dotacje dotyczą dwóch budynków mieszkalnych oraz jednego kościoła. Dzięki przekazanym środkom wykonany zostanie remont
dachu budynku przy ul. Księcia
Henryka Pobożnego 9. Jest on położony w obrębie osiedla robotniczego, którego budowa ruszyła w 1907 r.
W budynku przy ul. Krakusa 1 na
Zandce odnowione zostaną komi-

Kościół Pokoju przy ul. Lutra Fot. Igor Cieślicki

ny. Przy wsparciu miasta możliwe
będzie także malowanie wnętrza
kościoła Pokoju przy ul. Lutra.

W świątyni, która została wybudowana w 1974 r., odbywają się m.in.
koncerty w ramach Zabrzańskiego
Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. ks. Antoniego Chlondowskiego.
Radni określili również zadania
finansowane w tym roku w ramach
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjęli także program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta.
GOR

RADA MIASTA ZABRZE – POSIEDZENIA KOMISJI
KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI
26.04 godz. 15.00 – Analiza wykonania dochodów
z tytułu odsetek oraz dochodów majątkowych za
I kwartał 2021 r. oraz 2020 r.(dochody: ze sprzedaży
nieruchomości, z tytułu użytkowania wieczystego,
renty planistycznej, z tytułu: czynszów najmu –
dzierżawy lokali użytkowych, najmu lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, ze sprzedaży lokali mieszkalnych, ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, z opłat: za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków).
KOMISJA EKOLOGII
13.04 godz. 14.00 – Lasy komunalne i parki w Zabrzu
– gospodarka.
KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I ROZWOJU MIASTA

by zasłużonych i honorowych mieszkańców Zabrza.
Jak zapewnić im godną ochronę dla przyszłości.
KOMISJA OŚWIATY
15.04 godz. 15.30 – Zabrzańskie szkolnictwo specjalne
– problemy i sukcesy na przykładzie dwóch wybranych placówek. Komisja wyjazdowa.
KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
12.04 godz. 14.00 – Informacja o stanie dróg po okresie
zimowym, stan ich bezpieczeństwa, remonty bieżące.
KOMISJA REWIZYJNA
7.04 godz. 14.15 – Rozpatrywanie sprawozdania finansowego miasta za rok 2020. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020. Sprawy bieżące i organizacyjne. Komisja zdalna.
KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

8.04 godz. 12.00 – Przegląd koncepcji miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w okresie
1.2019–3.2020.

12.04 godz. 12.30 – Analiza przyznanych dotacji stowarzyszeniom i klubom sportowym na rok 2021.

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA

8.04 godz. 15.00 – Domy Pomocy Społecznej. Analiza
działalności.

21.04 godz. 14.00 – Miejsca pamięci szczególnej – gro-

KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego, dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov 2,
radni Rady Miasta (w tym przewodnicząca Rady) w ramach dyżurów przyjmują
interwencje mieszkańców wyłącznie telefonicznie. Biuro Rady Miasta – tel. 32 27 39 750.
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Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie,
celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa:
jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Pragnę życzyć radości z tradycji, umocnienia w wierze,
bliskości rodzinnej i obfitych łask.
Niechaj zmartwychwstały Chrystus
przyniesie nam odrodzenie duchowe,
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością spojrzeć
w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro.
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Łucja Chrzęstek-Bar
Przewodnicząca Rady Miasta
wraz z Radnymi

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE
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UKAZAŁO SIĘ NOWE WYDANIE KSIĄŻKI AUTORSTWA
POPULARNEGO PREZENTERA

Nasze miasto oczami
Tomasza Zubilewicza

P

odróże są moją pasją. Najbardziej pozostają w pamięci historie odkryte przez samego siebie,
a nie te przeczytane. Takim miejscem, którym się zainteresowałem,
jest Górny Śląsk. Poznaję go przede
wszystkim przez historię i teraźniejszość miasta Zabrze – pisze Tomasz
Zubilewicz. – Pierwsze wydanie
książki wśród moich znajomych wywarło zdziwienie, co ciekawego można znaleźć na Śląsku? Dzisiaj spotykam się z opinią „dobrze, że piszesz,
bo tam teraz wiele się dzieje”. A to, co

się dzieje, znajduje uznanie nie tylko
w naszym kraju, ale także za granicą.
W 2018 roku Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu otrzymało Godło „Turystyczny Produkt Roku”.
W następnym roku w Paryżu pani
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik odebrała Nagrodę Dziedzictwa Europejskiego „Europa Nostra” dla Sztolni Królowa Luiza. To, co
dziesięć lat temu było w sferze planów i zamierzeń, dziś jest rzeczywistością, a co będzie za następne dziesięć lat? – dodaje autor.
GOR

JUŻ NIEBAWEM UKAŻE SIĘ PRZEWODNIK PO ZABRZAŃSKICH RESTAURACJACH

Rozsmakuj się w Zabrzu
Popisowe dania różnych kuchni, atrakcje dla gości oraz inne istotne informacje znalazły się
w „Zabrzańskim Przewodniku Kulinarnym”, który już niebawem ukaże się na rynku. Przygotowane przez miasto wydawnictwo to element wsparcia restauratorów w trudnym czasie
pandemii.

Z

abrze i Śląsk jako centra przemysłu ciężkiego słynęły z bardzo
solidnej i pożywnej kuchni. Dzisiaj te
dania niezmiennie obecne są na naszych stołach, ale wraz z rozwojem
Zabrza zmieniają się także potrawy.
Na naszych współczesnych ulicach
swoją klasę prezentują lokale gastronomiczne z różnorodną kuchnią
– od tradycyjnej kuchni śląskiej i polskiej, przez japońskie sushi, aż po fi-
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nezyjne połączenia kuchni międzykontynentalnej. To dobitne potwier-

dzenie jednej z głównych cech Zabrza – przeplatania się tradycji z nowoczesnością – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik. – W szczególnym momencie
pandemii celem tego przewodnika
jest spełnienie dwóch ważnych zadań – promocji naszego miasta,
a także wsparcia działalności zabrzańskich restauratorów w niełatwym dla nich czasie – dodaje. GOR

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Spotkanie w gmachu Biblioteki Śląskiej Fot. UM Zabrze

PRZED NAMI XIV EDYCJA METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY

Rodzina
– bezpieczna przystań
„Rodzinny dom, bezpieczna przystań” to hasło XIV Metropolitalnego Święta Rodziny, które potrwa od 22 maja do 6 czerwca. O przygotowaniach do obchodów, które ze względu
na pandemię będą miały inny charakter niż w poprzednich latach, rozmawiali uczestnicy
spotkania zorganizowanego 16 marca w Bibliotece Śląskiej.

W

tym roku wprawdzie epidemia koronawirusa uniemożliwia spotkania w szerszym gronie,
jednak paradoksalnie mamy więcej
czasu dla siebie, naszych bliskich
i rodziny. Stwarza to wiele możliwości promowania tego, co w życiu
człowieka jest najważniejsze – miłości i radości czerpanej z życia rodzinnego i jego lokalnej historii. Dlatego,
aby wzmocnić rodzinne wspólnoty,
podkreślić, że właśnie w rodzinie
możemy się wzajemnie wspierać,
udzielać sobie pomocy i pokonywać
problemy, nie rezygnujemy z organizacji Metropolitalnego Święta Rodziny – podkreśla Małgorzata MańkaSzulik, prezydent Zabrza i koordynator obchodów.
Zgodnie z aktualnymi założeniami, tegoroczne świętowanie rozpocznie się 22 maja w zabrzańskim
Domu Muzyki i Tańca. Dzień później,
w niedzielę 23 maja, o godzinie 12

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

w katowickiej katedrze Chrystusa
Króla planowana jest liturgiczna inauguracja MŚR. Msze w intencji rodziny mają być celebrowane także w
innych katedrach metropolii górnośląskiej.
Ważnym wydarzeniem ma być
też z pewnością planowana na 30
maja pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki

Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Na
6 czerwca zaplanowano z kolei
koncert finałowy Metropolitalnego Święta Rodziny, na który zaprasza Katowice Miasto Ogrodów
– Instytucja Kultury im. Krystyny
Bochenek.
Organizatorzy zastrzegają, że decyzje o realizacji poszczególnych wydarzeń będą podejmowane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wytycznych. W przypadku wprowadzenia
obostrzeń w miarę możliwości wydarzenia będą organizowane w formie online. Szczegółowe informacje
dotyczące XIV edycji Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się na
stronie internetowej www.swietorodziny.pl.
GOR
Metropolitalne Święto
Rodziny wspiera

13

EKOLOGICZNIE
W NASZYM MIEŚCIE POWSTAŁA KOLEJNA„ZIELONA PRACOWNIA”

NOWY WYMIAR
POZNAWANIA PRZYRODY
logia. Na wyposażeniu sali znalazły się m.in. komputery, tablety, czujniki zanieczyszczenia powietrza, wiatromierz oraz stacja pogodo„Zielonych Pracowni”powstało
wa przekazująca informacje
już w Zabrzu przy wykorzystaniu
do bazy danych w wykorzyśrodków pozyskanych przez miasto
staniem wi-fi.
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
– Od wielu lat badamy przyi Gospodarki Wodnej
rodę, uczestniczymy z dziećmi
w projektach przyrodniczych,
prowadzimy zajęcia terenowe, natomiast brakowało nam przestrzeni, w której można by zasiąść
przy odpowiednich stanowiskach, zebrać dane, podsumować
je i opracować – tłumaczy Katarzyna Kwiatek-Grabarska, pomysłodawczyni projektu, na co dzień nauczycielka geografii
i informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, w ramach którego działa SP nr 37. – Teraz uczniowie będą pracować w małych zespołach. Będą wychodzić w teren, dokonywać obserwacji, a po powrocie analizować je. Mają do tego
nowoczesny sprzęt sprzęt. To główny element wyróżniający tę
salę na tle innych – zwraca uwagę.
Nowa pracownia kosztowała ponad 37 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– Cieszę się ogromnie, że nauczyciele mają nie tylko wspaniałe
pomysły, ale też determinację i potrafią tak dobrze współpracować z dyrekcją i miastem. Bo przecież marzenia są cenne, ale
bez środków finansowych byłoby ciężko je realizować – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
To już druga„Zielona Pracownia” w ZSO nr 5.
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W sali będą prowadzone m.in. lekcje biologii i geografii

„Laboratorium Młodego Odkrywcy” to nazwa kolejnej stworzonej w Zabrzu„Zielonej
Pracowni”. Będą z niej korzystać uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 37. To już szesnasta
taka przestrzeń przygotowana w naszym
mieście przy wykorzystaniu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W nowej pracowni prowadzone będą lekcje przyrody, biologii,
geografii oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów. Tematem przewodnim będzie eko-

PRZESTRZEŃ WAŻNA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
AGNIESZKA GURNACZ, DYREKTOR ZSO NR 5
Tego typu miejsca bardzo wpływają na efektywność uczniów.
Są bardzo zainteresowani tym, co robią, chętnie i aktywnie
uczestniczą w zajęciach, projektach badawczych, rozwiązując
różnego rodzaju problemy naukowe i zadania. To przestrzeń
niezwykle ważna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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ROZMOWA Z WICEPREZYDENT ZABRZA KATARZYNĄ DZIÓBĄ

Dbamy o nasze powietrze

Odsłonięcie muralu wykonanego farbą pochłaniającą zanieczyszczenia Fot. Tauron, TVZ

Pani prezydent, jakim powietrzem oddychamy w Zabrzu?
Powietrze w Zabrzu nie jest idealne, ale na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zauważamy poprawę jego
jakości. Istnieje norma, która określa
możliwą liczbę w dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń. To 35 dni w roku.
W 2020 roku stacja pomiarowa w Zabrzu odnotowała takich dni 48. Dlatego mówię, że powietrze nie jest
idealne. Ale jeszcze nie tak dawno
temu, bo w roku 2013, takich dni było
aż 123. W roku 2019 było ich 77. Tendencja jest więc wyraźnie spadkowa.
Z czym możemy wiązać te spadki?
W naszym mieście od kilkunastu
lat podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Obejmują różne rodzaje zabudowy. Z dostępnych programów
mogą korzystać właściciele domów
jednorodzinnych, jak i mieszkań
w budynkach wielorodzinnych. Działania dotyczą również obiektów użyteczności publicznej, czyli takich, których właścielem jest miasto. Termomodernizacją objęto 76 budynków,
między innymi około 50 szkół
i przedszkoli, a wykonane remonty
pochłonęły 112 milionów złotych.
Jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne, Zabrze udziela mieszkańcom
dotacji na termomodernizacje ich

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

domów. W efekcie wymienionych zostało około dwóch tysięcy nieekologicznych kotłów ogrzewających te
budynki. Na ten cel miasto pozyskuje
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, które musi spłacać, ale właścicielom domów jednorodzinnych
daje te pieniądze. W ramach dziesięciu edycji Programu Ograniczania Niskiej Emisji trafiło do mieszkańców
prawie 60 milionów złotych. Dużym
wyzwaniem są budynki wielorodzinne. Miasto jest właścicielem ponad
600 budynków komunalnych, w kórych musimy podjąć działania związane ze zmianą systemu ogrzewania.
Są one wielokierunkowe. Po pierwsze właściciele lub najemcy lokali
mogą otrzymywać dotacje z budżetu
miasta. Inną opcją jest wystąpienie
do Jednostki Gospodarki Nieruchomościami o możliwość zwolnienia
z płacenia czynszu z jednoczesnym
przeznaczeniem pieniędzy na wymianę źródła ciepła. Ponadto prowadzone są kompleksowe termomodernizacje tych budynków z wymianą ogrzewania w poszczególnych lokalach.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej jest gotowe do
podłączenia każdego budynku do
nitki. Co roku do sieci podłączanych
jest kilkanaście budynków. ZPEC
pozyskał także środki na likwidację

Program „Czyste Powietrze” objął Zabrze

dwóch ciepłowni dzielnicowych
i podłączenie zasilanych budynków
do ekologicznego źródła ciepła
FORTUM. Te skomasowane i wielokierunkowe działania przynoszą
efekty.
Jakie działania miasto jeszcze planuje, żeby utrzymać ten trend?
Obecnie musimy przede wszystkim pamiętać o zapisach obowiązującej w naszym województwie
uchwały antysmogowej. Jeśli ktoś
posiada kocioł centralnego ogrzewania, który ma więcej niż dziesięć lat,
to z końcem bieżącego roku upływa
termin jego wymiany. Jeśli natomiast w mieszkaniu znajdują się piece kaflowe, kominki czy kuchnia węglowa, to czas na ich likwidację lub
wyposażenie w filtr upływa w roku
2022. Musimy wszyscy o tym pamiętać. Miasto również podejmuje działania, by terminów określonych
w uchwale dotrzymać. Chodzi między innymi o uruchomienie w Urzędzie Miejskim punktu, w którym
można składać wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Chcemy
wyjść z tym programem do poszczególnych dzielnic, by ułatwić składanie wniosków obejmujących zarówno termomodernizacje, jak i wymianę źródła ciepła.
Rozmawiał: Wojciech Skowroński
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ZABRZAŃSKIE WODOCIĄGI W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE FIRM TEJ BRANŻY

Konsekwentnie
w stronę innowacji
Czwarte miejsce zajęło Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w X edycji
Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Pod lupą ekspertów znalazło się tym razem ponad 80 firm z całego kraju.

C

hoć początki zabrzańskich wodociągów sięgają II połowy XIX
wieku, spółka zarządza dziś jedną
z najmłodszych sieci wodociągowych w Polsce. Dzięki zakrojonym
w ostatnim czasie na szeroką skalę
inwestycjom, prawie 90 procent jej
infrastruktury ma mniej niż 20 lat.
– Ostatnich 15 lat to okres
wzmożonej pracy – podkreśla Piotr
Niemiec, prezes Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – To ogromne inwestycje w
nowoczesną technologię oczyszczania i dostarczania wody, a także
w poprawę gospodarki ściekowej.
Ponad 850 mln zł, wydanych łącznie
przez miasto i spółkę na inwestycje,
wpłynęło na zmianę oblicza infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
w mieście – dodaje.
Zabrze skanalizowane jest obecnie w 99 procentach, co oznacza, że
na terenie zabudowanym każdy za-

interesowany ma możliwość przyłączenia się do sieci. W 2019 r. ZPWiK
rozpoczęło wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. To inwestycja, która obejmie zasięgiem całe
miasto i poprawi komfort życia
mieszkańców. Firma dysponuje
również nowoczesnym mobilnym
ozonatorem, który jako jeden z kilku
pomagał w oczyszczaniu ścieków
podczas awarii w warszawskiej
oczyszczalni Czajka w 2019 r. W czasach pandemii wykorzystuje się go
do dezynfekcji pojazdów służb miejskich oraz niektórych obiektów użyteczności publicznej. ZPWiK kładzie
także duży nacisk na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, którą realizuje w formie szkoleń, konkursów, lekcji, spotkań, wycieczek po
terenie oczyszczalni, akcji tematycznych, konferencji, drukowania materiałów informacyjnych i działalności w Internecie.
GOR

MYŚLIMY DŁUGOFALOWO

PIOTR NIEMIEC,
prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Bardzo cieszy nas fakt zajęcia
czwartego miejsca w rankingu
przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. Efektem długofalowego myślenia o systemie
produkcji i dostarczaniu wody
jest to, że dziś zabrzanie nie
martwią się ani o jakość wody,
ani o jakość świadczonych
przez nas usług. W ubiegłym
roku stanęliśmy w obliczu nowych wyzwań. W tych trudnych
warunkach zachowujemy gotowość i ciągłość dostaw wody
oraz zapewniamy bezpieczeństwo sanitarne. Nasze wysiłki
dostrzegane są na forum krajowym, o czym mogą świadczyć
pozyskiwane przez firmę tytuły, takie jak Godło Teraz Polska
czy Przedsiębiorstwo Fair Play.

Nowoczesny samochód służący do czyszczenia sieci Fot. Igor Cieślicki
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Laureaci z dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Małgorzatą Kowalcze oraz wiceprezydentem Krzysztofem Lewandowskim Fot. UM Zabrze

POZNALIŚMY LAUREATÓW KONKURSU „PROFILAKTYK ROKU 2020”

Otwierają serca
dla innych
Łukasz Gajos w kategorii indywidualnej oraz Fundacja „Twój Everest” w zespołowej otrzymali w tym roku tytuły „Profilaktyka Roku”. Pamiątkowe statuetki zostały wręczone podczas uroczystości w Teatrze Nowym.

Z

uznaniem śledzę osiągnięcia zabrzańskich środowisk działających na rzecz mieszkańców zagrożonych społecznym wykluczeniem –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Stwarzają bowiem
przyjazne warunki do ich rozwoju,
a pokazując, że warto pokonywać
zewnętrzne trudności i własne ograniczenia, aby osiągać zaplanowane
cele, na nowo uczą swych podopiecznych czerpać radość z życia
i cieszyć się każdym dniem. Stanowią tym samym istotne uzupełnienie i wsparcie dla systemowych metod profilaktyki i przeciwdziałania
wielu problemom społecznym.
Dziękuję laureatom za rzetelność
i otwartość w podejmowaniu zadań
zmierzających do społecznego rozwoju naszego miasta – dodaje.
Łukasz Gajos od wielu lat pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom. Działalność w tym obszarze
rozpoczął w 2011 r. jako kierownik

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

i główny wychowawca w świetlicy
środowiskowej „Andrzejka” przy parafii św. Andrzeja w Zabrzu, gdzie
udzielał wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Od
2012 r. jest zatrudniony w Stowarzyszeniu „Żyj i Daj Żyć”, gdzie pełni
funkcję pedagoga i kierownika
„Domu POKORA” dla osób bezdomnych. Jako pasjonat kina zainicjował
tu m.in. zajęcia z filmoterapii. Koordynuje zbiórki żywności, współorganizuje weekendy trzeźwościowe,
turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe, spotkania abstynenckie oraz
wydarzenia kulturalne. Jest terapeutą w Punkcie Konsultacyjnym ds.
Problemów Alkoholowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Fundacja „Twój Everest” została
doceniona za podejmowanie szeregu działań profilaktycznych na
rzecz młodzieży i dorosłych. Fundacja wspiera inicjatywy w zakresie

przeciwdziałania
uzależnieniom
i promuje działania prozdrowotne.
Od 2017 r. organizuje wspófinansowane przez miasto profilaktyczne kolonie letnie. Fundacja zainicjowała m.in. warsztaty rozwijające
uzdolnienia dzieci i młodzieży poprzez takie akcje, jak „Niemożliwe
nie istnieje”. Działacze Fundacji,
promując hasło „Każdy ma swój
Everest”, pokazują i utwierdzają
swych podopiecznych w przekonaniu, że warto mieć marzenia i poprzez pracę je realizować. W 2018 r.,
dzięki ich autorskiemu programowi, ruszył Triathlon Profilaktyczny.
W pierwszej edycji wzięło udział
prawie 400 osób z 20 klas zabrzańskich szkół, w 2019 r. 1,5 tysiąca
uczniów, a w 2020 r. około 1,1 tysiąca osób. W 2020 r., pomimo
pandemii, Fundacja organizowała
„Trening pamięci” oraz przygotowywała paczki świąteczne dla seniorów.
GOR
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Były momenty, gdy Leszek Jęczmyk chciał zrezygnować z robienia kroszonek, ale pasja okazywała się silniejsza Fot. Arch. prywatne

PAN LESZEK JĘCZMYK OD PONAD 60 LAT ZA JMUJE SIĘ ZDOBIENIEM
WIELKANOCNYCH JA JEK

Jajcorz ze Śląska
Leszek Jęczmyk o sobie mówi, że jest... jajcorzem. Ale nie takim, który robi kawały, tylko
takim, który zdobi jajca. Ta pasja towarzyszy mu już od dzieciństwa. Teraz, na emeryturze,
całkowicie mógł się jej poświęcić.

M

ieszkający w Katowicach pan
Leszek zachwycił się zdobionymi jajkami, gdy miał kilka lat. Zobaczył je wtedy na wielkanocnym
stole i obiecał mamie, że na kolejne święta przygotuje własne dzieła. Słowa dotrzymał, a tworzenie
wielkanocnych ozdób stało się pasją, jaka towarzyszy mu do dziś.
– Początki były bardzo ciężkie –
śmieje się pan Leszek. – Jajka mi
się trzaskały, gniotły, przebijałem
je, bo robiłem to byle czym. Ale byłem uparty. I tak robię to już ponad
60 lat – dodaje.
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Pan Leszek wydrapuje wzory
ostrym narzędziem na odpowiednio zafarbowanych jajkach. To metoda rytownicza. – To się nazywa
robieniem kraszanek, a po śląsku
kroszonek. To nie jest to samo, co
pisanka – zwraca uwagę pan Leszek. – Pisanka to jest blank co innego. Do ich przygotowania wykorzystuje się wosk i to jest zupełnie
inna technika – dodaje.
Pan Leszek przez lata pracował
w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa. Gdy przeszedł na
emeryturę, całkowicie mógł po-

święcić się swojej pasji. Nad jedną
kroszonką pracuje nawet kilka godzin. Żeby przygotować na Wielkanoc odpowiednią liczbę niezwykle
efektownych jajek, zabiera się za
to już na przełomie roku.
– To nie jest takie proste. Najpierw trzeba wykonać fazę wstępną, czyli odpowiednio przygotować jajko do skrobania. Kiedyś gotowałem jajka na twardo, a potem
zanurzałem je w farbie. Używam
farb do tkanin, bo dają bardzo intensywne zabarwienie. Od jakiegoś czasu pracuję już na wydmusz-
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Leszek Jęczmyk
jest również
bohaterem reportażu,
jaki w okresie Świąt
Wielkanocnych będzie
można zobaczyć
na antenie
Telewizji Zabrze.
Zapraszamy!

Dzieła pana Leszka robią niesamowite wrażenie Fot. Arch. prywatne

kach. Robię w jajku jeden otworek
i strzykawką lekarską wyciskam zawartość. Żona wykorzystuje ją do
różnych celów, a ja mam wydmuszkę. Ważne, żeby otworek był
jak najmniejszy i szło go potem zakamuflować. Wydmuszkę trzeba
jeszcze wypłukać i dobrze wysuszyć – tłumaczy pan Leszek. – To
jest kupa roboty, ale jo kochom tę
robotę, a jak coś się robi z uciechą,
to się udaje – dodaje.
Zdobione jajka muszą być białe. Pan Leszek ma niedaleko domu
zaprzyjaźniony sklep, w którym
sprzedawczynie właśnie takie mu
odkładają. – Zakładam bryle i wybieram te, które są odpowiednie –
opowiada pan Leszek, który
w 2006 r. zdobył tytuł Ślązaka Roku.
– Niektóre jajka są chropowate, nierówne. Takie nadają się do nudli czy
kołocza. Ja muszę mieć jajko foremne i gładkie – dodaje.
Pan Leszek dba o to, żeby wydmuszki były w domu przez cały
rok. – Mam je na podorędziu i jak
mam ochotę, to biorę jajko i skrobię – przyznaje.
Pan Leszek ma 180 cm wzrostu
i waży ponad 100 kg. – Ułomkiem

żech nie jest i niektórym się wydaje, że taki chłop nie może mieć tak
delikatnych rąk. Ale jo je mom –
śmieje się 72-latek.
Wspomina, że w czasach kawalerskich najczęściej wręczał kroszonki swojej przyszłej żonie. Oryginalne upominki dostawali też
krewni i znajomi. – Potem przychodzili do nich goście i pytali, skąd to

mają. I tak po leku ta moja sława
jajcorza zaczęła wychodzić poza
rodzinę – uśmiecha się pan Leszek,
który przy pracy chętnie słucha
muzyki. – Ręce i oczy mom zajęte,
ale uszy są wolne. W zależności od
dnia i nastroju słucham bardzo
różnych gatunków muzyki, od muzyki poważnej, przez jazz, blues, aż
do rocka – wylicza.
GOR

To zajęcie, które wymaga niezwykłej precyzji Fot. Arch. prywatne
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TO ZABRZAŃSKIE PROPOZYCJE DO TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU „MOD

Kolejne zabytkowe

blask i służą mieszkań

Centrum
Usług
Społecznych
przy
ul. Stalmacha
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DERNIZACJA ROKU”

obiekty odzyskały

ńcom

Żłobek
Miejski przy
ul. Niedziałkowskiego
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W MARCU DOBIEGŁA KOŃCA KADENCJA ZABRZAŃSKICH RAD DZIELNIC

Tworzą fundamenty lok
Przez ostatnie cztery lata z zangażowaniem pracowali na rzecz swoich dzielnic i ich mieszkańców. W marcu zakończyła się trwająca od 2017 roku kadencja zabrzańskich Rad Dzielnic. To okazja do gratulacji i podziękowań.
Biskupice
Walentyna Nowakowska
Sebastian Morys
Izabela Knetka
Iwona Dudko-Pawłowska
Joanna Műller
Marcin Zasitko
Bożena Augustyn
Katarzyna Grzywocz
Katarzyna Hołda
Anna Katolik
Marek Krupa
Justyna Kronstedt
Krzysztof Ruciński
Jan Wesołowski
Maciej Zgrzendek

Mariusz Choina
Katarzyna Kłos
Agnieszka Machowska-Lazar
Mirosław Banasiewicz
Agnieszka Grela
Sylwia Grela
Witold Kaczmarczyk
Michał Bar
Barbara Kot
Zygmunt Kowalczyk
Andrzej Krośniak
Joanna Krupa
Sławomir Kuchta
Janusz Meinusch
Krystyna Pocheć

Grzybowice
Centrum Południe
Andrzej Leonowicz
Stanisława Dornia
Grzegorz Lubowiecki
Adam Szwedka
Aneta Lipiec
Piotr Antczak
Krystyna Chamerlińska
Dariusz Dragon
Piotr Góźdź
Krystyna Kiblerska
Jacek Kochel
Adam Krajewski
Adam Kudzia
Katarzyna
Kwiatek-Grabarska
Piotr Łukasiewicz
Tadeusz Obrocki
Agnieszka Sporysiak
Marek Świder
Łukasz Wiącek
Grażyna Żmijewska-Domżol
Kamil Żbikowski

Centrum Północ
Beata
de Korczak-Leszczyńska
Łukasz Pach
Małgorzata Markowska
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Teresa Walędzik
Justyna Maciejewska
Adam Tomanek
Grzegorz Vorreiter
Dagmara Nietsch
Małgorzata Szlenk
Tomasz Dziemba
Patrycja Gallus
Danuta Kozłowska
Urszula Miczka
Żaneta Myśliwiec-Pocica
Damian Pogorzalek
Andrzej Pszowski
Robert Szeja
Anna Wolany

Guido
Arkadiusz Ciach
Grażyna Zamora
Piotr Larisch
Gracjan Pytel
Katarzyna Mydlarz
Bożena Larisch
Ewelina Adamka
Ryszard Bendkowski
Małgorzata Dudkiewicz
Danuta Jóźwiak
Ewa Koper
Andrzej Matłok

Tomasz Ryszka
Irena Więcek
Dominik Zacher

Helenka
Marek Skrzypek
Kazimierz Braun
Adrian Pyszka
Adrian Świtała
Józef Rodoń
Roman Szałas
Łukasz Bałabuch
Bartłomiej Braun
Jan Brzozowski
Dariusz Chruściel
Małgorzata Man
Grzegorz Olejniczak
Dorota Petera
Piotr Skrzypek
Maciej Wolny

Kończyce
Jan Szulik
Adam Bieniek
Czesława Kowalczyk
Andrzej Malczewski
Sylwia Nowara
Michał Hoszkiewicz
Marian Biel
Marcel Garliński
Mirosław Goliński
Anna Krawczyńska-Łuczak
Eugeniusz Kuchta
Stefan Macha
Tomasz Masoń
Witold Ptak
Adam Widera

Maciejów
Krystyna Postrzednik
Maciej Bartuś
Krystyna Klepacka
Lesław Marciniak
Anna Juzwa
Arnold Kokoszka
Józef Góral

Wioletta Jakubowska
Wojciech Jezierski
Tomasz Motyl
Tomasz Oreł
Dariusz Pajunk
Alicja Samuel
Paweł Stempski
Jerzy Zamora

Makoszowy
Roman Pyzik
Maria Krybus
Jacek Pol
Marek Pol
Aleksandra Mika-Gendasz
Stanisława Kruk
Paweł Golik
Jarosław Kramerski
Marek Mazurek
Leszek Poneta
Sylwia Pyka
Witold Smieszek
Krzysztof Szołtysek
Damian Trześniewski
Henryk Twardawa

Os.MikołajaKopernika
Gabriela Bator
Paweł Front
Krzysztof Broszko
Dariusz Kalinowski
Iwona Podraza
Barbara Stawicka
Barbara Broszko
Adam Harasimowicz
Bronisław Mellen
Kazimierz Mezglewski
Arkadiusz Mezglewski
Zbisław Stawicki
Kornelia Włoczka
Małgorzata Grychtoł
Krystyna Szczęsny

Mikulczyce
Joachim Wienchor
Sylwia Kopacz
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kalnej samorządności
Danuta Borowska
Damian Gemula
Dominika Wienchor
Mariola Hoinkis
Florian Gawelczyk
Norbert Matusek
Grzegorz Matusiak
Sylwia Nicz
Martyna Pepłowska
Dorota Rzezińska
Wioletta Szymańska
Grzegorz Teichman
Tadeusz Zdebski

Marcin Radziej
Kornelia Frey
Mariusz Pander
Adam Ochmann
Izabela Dąbkowska
Michał Galon
Barbara Lizurek
Sebastian Markisch
Elżbieta Starzec
Adam Stodułka
Jan Stolot
Łukasz Wajgel
Sylwia Wajgel

Os. Młodego Górnika

Os. Tadeusza
Kotarbińskiego

Bożena Wojciech
Henryk Szulta
Alojzy Cieśla
Władysław Wierzyński
Aleksandra
Kucharczyk
Urszula Święconek
Teresa Capiga
Ewa Cieśla
Patryk Gasiewicz
Ryszard Nawrocki
Mariusz Szczepański
Władysław Szydło
Barbara Zakrzewska
Ewa Zawada

Artur Wiercioch
Halina Skrago-Litwora
Mirosław Maj
Rafał Grygiel
Piotr Kaleta
Dorota Celta
Janusz Dudek
Jerzy Glabisz
Alicja Marków
Andrzej Płachta
Agnieszka Stępniewska
Anna Szembek
Andrzej Jędryszek

Zaborze Południe
Pawłów
Marian Calow
Krystian Jonecko
Marian Dudziński
Roman Buchta
Michał Owczarek
Andrzej Majcher
Tomasz Chmiel
Tomasz Giemza
Grzegorz Grelowski
Janusz Kania
Jacek Łapicz
Piotr Pucka
Andrzej Trombała
Tomasz Urbańczyk
Kazimierz Wierzgoń

Klaudiusz Jankowski
Kornelia Kudlek
Anna Sycz
Zygmunt Soehrich
Jolanta Zimnawoda
Karol Jałowiecki
Andrzej Buza
Edeltrauda Depta
Piotr Jendryczko
Waldemar Krzos
Dorota Oleszko
Elżbieta Piwowarska
Paweł Ptaszyński
Anna Sroka
Anna Szafraniec

Zaborze Północ
Rokitnica
Tomasz Szczurek
Dylan Błażejowski
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Dariusz Piskor
Dariusz Mogielnicki
Antoni Strzoda

DZIĘKUJĘ I GRATULUJĘ
MAŁGORZATA MAŃKASZULIK, prezydent Zabrza
18 marca zakończyła się
czteroletnia kadencja zabrzańskich Rad Dzielnic.
Tworzyli je społecznicy,
którzy swoją pracę wykonywali pro bono. Z tej okazji wszystkim dzielnicowym Radnym składam wyrazy uznania za działalność na rzecz dobra wspólnego oraz wkład w integrację mieszkańców. Dziękuję
za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas. Życzę
satysfakcji z osiągniętych efektów oraz dalszych
sukcesów w zakresie działalności społecznej. Rady
Dzielnic przyczyniają się do budowy społeczeństwa
obywatelskiego, a współdziałając z samorządem
w realizacji zadań oczekiwanych przez mieszkańców,
uczestniczą w procesie zrównoważonego rozwoju
Zabrza. Pozytywne zmiany zachodzące w poszczególnych dzielnicach sumują się w obraz miasta, które
na mapie regionu jest rozpoznawalnym ośrodkiem
innowacyjnej gospodarki, medycyny, nauki, sportu
czy turystyki industrialnej. Dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy również wskazywani jako przykład
umiejętnego wykorzystywania funduszy unijnych na
istotne prorozwojowe cele, a Zabrze konsekwentnie
zmienia swoje oblicze.

Sebastian Dziębowski
Andrzej Garus
Alina Kędziorska
Edward Binienda
Bernard Goertz
Elżbieta Hajduk
Krzysztof Kędra
Kazimierz Królikowski
Wojciech Lewiński
Dariusz Maza
Roman Zalewski
Korneliusz Rabij

Jerzy Walania
Krystyna Ramola
Jerzy Ramola
Beata Burek
Jacek Fereniec
Marcin Fereniec
Piotr Gorzkuła
Marek Halmer
Jadwiga Janos
Bogumił Mackiewicz
Piotr Płuciennik
Katarzyna Serafin
Marcin Serafin

Zandka

*składy Rad Dzielnic
na dzień zakończenia
kadencji

Bożena Dorosz
Monika Fereniec
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CORAZ MNIEJ CZASU ZOSTAŁO NA COROCZNE ROZLICZENIE SIĘ Z FISKUSEM

Zostaw swój 1 procent
podatku w Zabrzu
Rozliczając się z fiskusem, warto pamiętać o możliwości przekazania jednego procenta
podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. W Zabrzu działa ich prawie czterdzieści. W 2020 r. nasze organizacje otrzymały z tego tytułu ponad 1,75 mln zł.

Z

abrze od wielu lat przeznacza
środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Wspieramy organizacje pozarządowe,
kluby sportowe oraz rady dzielnic.

Od 2015 roku, w ramach budżetu
partycypacyjnego, przeznaczamy
na rzecz społeczności lokalnej kolejne kwoty. O ich wydatkowaniu
decydują zabrzanie, którzy sami
wskazują na potrzeby inwestycyjne, a następnie w głosowaniu decydują, które z nich zostaną realizo-

wane. Nie zapomnijmy również
o możliwości przekazania zabrzańskim organizacjom pożytku publicznego 1 procenta naszego podatku dochodowego. Sprawmy,
aby nasze pieniądze wsparły inicjatywy służące mieszkańcom Zabrza
– dodaje.
GOR

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok
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6482365311

0000003102
0000004507

6482320521
6481040860

0000004868
0000008190
0000032332
0000039900

6482392259
6481101857
6482426047

0000040274
0000049628
0000061302
0000069136
0000097903

9691321058
5541295133
6471851686
6481029255
6482330560

0000111765
0000137133
0000204986
0000219230
0000223459
0000234028

6481821505
6482033968
6482499135
6482517005
6482520088

0000235849
0000249468
0000286267

6482559280
6482553461
6482644123

0000288303
0000292978
0000307781
0000321492
0000321930
0000332226

6482645476
6482649563

0000344726
0000351884
0000382973
0000397539
0000414081
0000504286
0000526339
0000531566
0000587319
0000594265
0000642346

6482329203
6482724299
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6482272093
6482691387
6482711196

6482765157
6482765507
6482770767
6482772163
6482772499
6482753438
6482776511
6482779691

NAZWA

TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI "KLAR" Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
DO SPOŁECZEŃSTWA "ŻYJ I DA J ŻYĆ" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH - HOSPICJUM IM.MATKI TERESY Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI
SPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWALCZANIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO
STOWARZYSZENIE "MISERICORDIA" W ZABRZU
FUNDACJA NA RZECZ SZKÓŁ KATOLICKICH
STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "PRELUDIUM" PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ZABRZU
FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"
POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH
FUNDACJA BETLEHEM DOM CHLEBA
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI
STOWARZYSZENIE "KONTAKT" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZY SPS NR 41 W ZABRZU
ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "NOWE ŻYCIE"
FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI SERCA
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁETWONURKÓW
FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ "MODLITWA I CZYN"
STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA" RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY
PRZEDSZKOLU NR 48 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABRZU
STOWARZYSZENIE "WIELKA FLOTA ZJEDNOCZONYCH SIŁ"
STOWARZYSZENIE SPORT-MED
STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I ICH BLISKICH "POMOCNA DŁOŃ"
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 SPECJALNEJ W ZABRZU
FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM "SZARA PRZYSTAŃ"
"PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS"
FUNDACJA "ANDRZEJ" NA RZECZ PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO ZABRZAŃSKIE
STOWARZYSZENIE "DOGI ADOPCJE"
POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH GÓRNOŚLĄSKI
ODDZIAŁ REJONOWY W ZABRZU
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE - ODDZIAŁ W ZABRZU
STOWARZYSZENIE FENIX
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ "77" IM. NORBERTA KROCZKA
FUNDACJA WSPIERANIA SZKOŁY "NASZA TRÓJKA"
FUNDACJA GÓRNIKA ZABRZE
STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZABRZANKA"
FUNDACJA VADEMECUM
FUNDACJA POMOST
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "POGOŃ 1945" ZABRZE
"BRAVE VOLLEY"
STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I RODZINA
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Czesław Zdechlikiewicz (z lewej) podczas uroczystego zasadzenia buka dla Janoscha Fot. UM Zabrze

NAJSŁYNNIEJSZY NA ŚWIECIE AUTOR BAJEK DLA DZIECI URODZIŁ SIĘ W ZABRZU

Uczciliśmy 90. urodziny
Janoscha
Otwarcie wystawy prezentującej reprinty książek, rozstrzygnięcie konkursu literackiego
i zasadzenie symbolicznego drzewa na cześć solenizanta to niektóre z punktów tegorocznych obchodów urodzin Janoscha. Pochodzący z Zabrza najsłynniejszy na świecie autor
bajek skończył 11 marca 90 lat.

N

aprawdę nazywa się Horst Eckert, ale dzieci na całym świecie znają go jako Janoscha. Autor
niezwykle popularnego cyklu bajek
o przygodach Misia i Tygryska urodził się przy ulicy Piekarskiej na Zaborzu 11 marca 1931 roku. Od
2011 roku Janosch jest honorowym
obywatelem Zabrza – przypomina
Czesław Zdechlikiewicz z Centrum
Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, które co roku organizuje obchody urodzin pisarza.
W ciągu swej wieloletniej twórczości Janosch napisał i własnoręcznie zilustrował ponad trzysta
książek dla dzieci. Zostały one przetłumaczone na około 70 języków.
Największą sławę przyniosła mu
wydana w 1978 r. „Ach, jak cudowna jest Panama”. Wśród dorosłych
czytelników Janosch zdobył popularność przede wszystkim dzięki
powieści „Cholonek, czyli dobry
Pan Bóg z gliny”. To opowieść o lo-
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Fot. UM Zabrze

sach mieszkańców Górnego Śląska
w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia. Choć Janosch od lat mieszka na
Teneryfie, często podkreśla, jak
wielkim sentymentem darzy mia-

sto swojego dzieciństwa. – Gdy mówię dom, mam na myśli Zabrze –
przyznaje pisarz.
O swoim wyjątkowym honorowym obywatelu pamiętają również
zabrzanie. W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła
warsztaty literacko-plastyczne dla
przedszkolaków. W Dzielnicowym
Ośrodku Kultury Grzybowice odbył
się wernisaż wystawy „Ach, jak cudowny jest Janosch” prezentującej
reprinty części książek dla dzieci,
które pojawiły się na polskim rynku. W Przedszkolu im. Janoscha
maluchy wspólnie odśpiewały sto
lat solenizantowi i przygotowały
fantastyczny tort. Z kolei w parku
Hutniczym zasadzono nowe drzewo. Buk Janosch to pierwsza z roślin, które będą sadzone na terenie
Zabrza na cześć honorowych obywateli miasta. Dobór gatunku drzewa nie był przypadkowy, wybrał go
osobiście sam jubilat.
GOR

25

Uroczystości w parku przy ul. 3 Maja Fot. UM Zabrze

ZA NAMI OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Oddali życie w walce
o niepodległą Ojczyznę
To święto, które zostało ustanowione w 2011 r. na cześć polskich bohaterów walczących
w podziemiu z władzami komunistycznymi o pełną niepodległość państwa polskiego.
Uroczystości z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyły się również w Zabrzu.

Z

abrzanie oddali hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu
oraz podpułkownikowi Łukaszowi
Cieplińskiemu. Uroczystości zorganizowano przy upamiętniających
ich tablicach w parku przy ul. 3
Maja oraz na ścianie kamienicy

przy ul. Wolności, w której mieszkał
przed laty ppłk Łukasz Ciepliński.
– Patrzę z podziwem na postawę młodych ludzi, którzy potrafili
zainicjować uhonorowanie podpułkownika Łukasza Cieplińskiego tablicą pamiątkową i rotmistrza Wi-

tolda Pileckiego nadaniem jego
imienia Zespołowi Szkół nr 3 – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Takie dni w kalendarzu pozwalają zastanowić się
głębiej nad patriotyzmem, nad
ludzkimi postawami – dodaje. GOR

WITOLD PILECKI urodził się 13 maja 1901 r. Walczył w kampanii wrześniowej, następnie rozpoczął konspiracyjną działalność w Warszawie, tworząc wraz z innymi oficerami Tajną Armię
Polską. W 1940 r. przedostał się do KL Auschwitz, by zbadać możliwości uwolnienia osadzonych tam więźniów. Utworzył w obozie tajną siatkę, prowadził akcję samopomocy wśród
więźniów i wysyłał z obozu informacje, które ukazywały się w konspiracyjnej prasie krajowej
i były przekazywane rządom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W 1943 r. uciekł
z obozu. Walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie dzięki rtm. Witoldowi Pileckiemu dotarły na Zachód
wiadomości o sfałszowanym referendum w Polsce, okolicznościach pogromu Żydów kieleckich czy fikcyjnych
procesach i torturach. 8 maja 1947 r. Witold Pilecki został aresztowany i osadzony w więzieniu na Mokotowie.
Oskarżono go o zdradę stanu i skazano na karę śmierci. Wykonano ją 25 maja 1948 r.
ŁUKASZ CIEPLIŃSKI urodził się 26 listopada 1913 r. w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. Od 1936 r. służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy. Uczestniczył w wojnie obronnej
1939 r. jako dowódca kompanii przeciwpancernej. Walczył w bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej. W walkach pod Witkowicami z działka przeciwpancernego zniszczył sześć niemieckich czołgów i dwa wozy dowódcze. Po kapitulacji przedostał się na Węgry. Po powrocie do
kraju zaangażował się w działalność konspiracyjną. Doskonalił struktury wywiadu i kontrwywiadu. Działał w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”. Od 1945 r. mieszkał w Zabrzu pod konspiracyjnym nazwiskiem Marian Kaczmarek. W listopadzie 1947 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Trafił do więzienia na Mokotowie w Warszawie. Po brutalnym śledztwie został skazany na karę śmierci. Zabito
go strzałem w tył głowy 1 marca 1951 r.
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BYŁ PIERWSZYM BISKUPEM POMOCNICZYM DIECEZJI GLIWICKIEJ

Zmarł biskup senior
Gerard Kusz
Posłuszeństwo i pokój – te słowa towarzyszyły mu podczas długoletniej posługi.
Był pierwszym biskupem pomocniczym gliwickiej diecezji, którą współtworzył. 15 marca,
po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł biskup senior Gerard Kusz. Miał 81 lat.

B

iskup Gerard Kusz urodził się
23 października 1939 r.
w Dziergowicach, gdzie ukończył
szkołę podstawową. Maturę zdał
w Liceum Ogólnokształcącym im.
Jana Kasprowicza w Raciborzu.
W 1957 r. rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium
Duchownym Śląska Opolskiego
w Nysie.
Święcenia kapłańskie przyjął 24
czerwca 1962 r. w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach pracował jako wikariusz
w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i następnie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.
W latach 1973–1974 pełnił funkcję
prefekta Wyższego Seminarium
Duchownego Śląska Opolskiego
w Nysie. W 1974 r. rozpoczął studia
specjalistyczne z zakresu katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1976 r. uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 r.
obronił pracę doktorską.
W tym samym roku został mianowany wykładowcą katechetyki,
pedagogiki i teologii pastoralnej
w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego. W tym samym czasie pełnił funkcje członka
Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia
KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej
i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL w Opolu.
W czerwcu 1985 r. został mianowa-
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Śp. bp Gerard Kusz Fot. Kuria Diecezjalna w Gliwicach

ny biskupem pomocniczym diecezji
opolskiej. Święceń biskupich 15
sierpnia 1985 r. udzielił mu kardynał Józef Glemp. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy m.in.
sprawy katechetyczne, kultury
chrześcijańskiej, wizytatorów diecezjalnych, Klubów Inteligencji Katolickiej, Towarzystwa Przyjaciół
KUL. Biskup sprawował szczególną
opiekę nad raciborskim rejonem
duszpasterskim.
25 marca 1992 r. bp Gerard
Kusz został biskupem pomocniczym nowo powstałej diecezji gliwickiej, u boku jej pierwszego biskupa Jana Wieczorka. W diecezji
pełnił m.in. funkcję wikariusza generalnego oraz przewodniczącego
Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. W ramach prac Konferen-

cji Episkopatu Polski należał do Komisji Katechetycznej Episkopatu
Polski, był także wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego.
W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w październiku
2014 r. złożył rezygnację z urzędu
biskupa pomocniczego. Na emeryturę przeszedł 15 listopada 2014 r.
Mimo emerytury dalej aktywnie
udzielał się duszpastersko w diecezji, sprawując sakramenty oraz spotykając się z wiernymi, u których
przez lata swojej posługi zaskarbił
sobie wielką życzliwość. W ostatnich latach życia zaczął podupadać
na zdrowiu i musiał ograniczyć
swoją duszpasterską działalność.
Biskup zmarł 15 marca 2021 r.
w Gliwicach.
MM

27

ZA NAMI TEGOROCZNA EDYCJA PUCHARU ZABRZA W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

Po medale międ
Na stokach Złotego Gronia w Istebnej rywalizowali 7 marca uczestnicy Pucharu Zabrza
w Narciarstwie Zjazdowym. To pierwsza impreza w ramach organizowanego przez Aktywne Zabrze cyklu „Cztery pory roku”. Pogoda i humory dopisywały wszystkim.
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Zdjęcia: Aktywne Zabrze

dzy bramkami
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Radość ze zdobycia wicemistrzostwa Polski Fot. SPR Pogoń 1945 Zabrze

ZAWODNICZKI POGONI 1945 ZABRZE WYWALCZYŁY WICEMISTRZOSTWO POLSKI

Sukces szczypiornistek
Niezwykle emocjonujący przebieg miał turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorek, który
w marcu rozegrany został w Zabrzu. Zawodniczki klubu SPR Pogoń 1945 Zabrze wywalczyły drugie miejsce, ulegając nieznacznie rywalkom z Lublina.

Na

pewno
jest
radość
z tego, że zaszłyśmy tak daleko – podkreśla Oliwia Jakubowska,
jedna z zawodniczek SPR Pogoń
1945 Zabrze. – Jak każda z nas
ochłonie, przyjdzie czas na analizy
i wyciąganie wniosków – dodaje.
– W ciągu półtora miesiąca rozegrałyśmy dwanaście meczów,
więc jest megazmęczenie, ale jeśli
gra się o wynik, to nie patrzy się
na nic – mówi Anna Niewiadomska, trenerka wicemistrzyń kraju.
– Na pewno pandemia pokrzyżowała nam trochę plany, ale odpowiednia motywacja, mobilizacja
i chęć dążenia do celu sprawiły, że
dałyśmy radę – dodaje.
Finałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej rozegrany został 12 i 13 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej „Pogoń”. W finale zawodniczki Pogoni długo opierały
się atakom Roxy Lublin. Mecz zakończył się nieznaczną wygraną gości
28:26. W meczu o trzecie miejsce
SPR Arka Gdynia, po rzutach karnych, pokonała ARP Radom 26:23.
Wicemistrzostwo Polski to nie
jedyny powód do satysfakcji. Dwie
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reprezentantki naszego miasta
znalazły się w siódemce najlepszych zawodniczek turnieju. Najskuteczniejszym strzelcem została Oliwia Domagalska, a najlepszą
bramkarką Oliwia Suliga. – To nie
tylko moja zasługa. Miałam dużą
pomoc od reszty dziewczyn, bez
nich tak naprawdę nic bym nie
ugrała. Po prostu stworzyłyśmy

Oliwia Domagalska Fot. SPR Pogoń 1945 Zabrze

drużynę – mówi Oliwia Suliga.
– Serce rośnie, gdy patrzy się na
naszą ekipę – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Jestem przekonana, że
sporo z naszych dziewcząt zrobi
wielką karierę. Cieszę się, że
mamy taką młodzież i trenerów,
bo przecież nic nie rodzi się samo.
Gratuluję sukcesu – dodaje.
GOR

Oliwia Suliga Fot. SPR Pogoń 1945 Zabrze

31

Niech czas Świąt Wielkanocnych pozwoli spełnić marzenia i plany,
niech nie zabraknie wzajemnej życzliwości i nadziei
oraz wiary, która pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Zdrowych i pełnych pogody świąt życzą Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

Radosnych i zdrowych Świąt
Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym nastroju
życzy Załoga oraz Zarząd
WPO ALBA S.A.
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Zdrowych i wesołych
Świąt Wielkanocnych
życzy
Zarząd Szpitala Miejskiego
w Zabrzu Sp. z o.o.

ZDROWYCH, RADOSNYCH
I POGODNYCH
ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY,
MIESZKAŃCOM ZABRZA
ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYM FIRMOM
ŻYCZĄ ZARZĄD, RADA NADZORCZA
ORAZ PRACOWNICY
ZABRZAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego Alleluja
życzą Dyrektor i Pracownicy
Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Radosnego, wiosennego nastroju
w sportowej atmosferze.
Wesołego Alleluja!
życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy spółki Stadion w Zabrzu
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Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i radości,
samych słonecznych dni
oraz sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym
Dyrekcja oraz Pracownicy
Miejskiego Zarządu Dróg
i Infrastruktury Informatycznej
w Zabrzu

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
Mieszkańcom Spółdzielni i ich Rodzinom,
Kontrahentom i Współpracownikom
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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W MIEJSCU HOTELU ADMIRALSPALAST STAŁA WCZEŚNIEJ KAMIENICA
Z BOGATĄ HISTORIĄ

Zanim pojawił się hotel...
Jednym z symboli architektonicznych Zabrza jest stojący przy ul. Wolności 305 były hotel
„Admiralspalast”. Zanim go wybudowano w latach 1924–1928, w miejscu tym stała spora
kamienica.

P

ierwszym znanym nam właścicielem posesji, na której ją wybudowano, był Heinrich Kuhn.
Urodził się on 15 października
1809 r. w Kietrzu w powiecie głubczyckim jako syn szynkarza Wolffa
Kuhna i Amalie z domu Breit. Jego
żona, Lina z domu Deutsch, urodziła
się 27 listopada 1818 r. w Gliwicach,
jej rodzicami byli kupiec Marcus
Deutsch i Eva z domu Troplowitz.
Od lipca 1837 r. Heinrich Kuhn był
oberżystą i szynkarzem w Throem
w ówczesnym powiecie raciborskim
– obecnie Třebom w Czechach,
a następnie od października 1845 r.
handlarzem wiktuałami i artykułami
zbożowymi w Gliwicach.
Do Zabrza Kuhnowie przeprowadzili się ok. 1857 r. W 1867 r. Heinrich Kuhn był deputowanym w żydowskiej gminie filialnej w Zabrzu.
W tych trzech miejscach, w których
mieszkali, urodziło im się dwanaścioro dzieci: Minna p.v. Eisner (ur.
31.12.1838 Třebom zm. 3 stycznia
1915 Zabrze), Max (ur. 26.02.1840
Třebom), Siegmund (ur. 26.09.1841
Třebom), Louis (ur. 28.06.1843 Třebom), Rosel p.v. Lindner (ur.
18.02.1845 Třebom), Flora p.v. Perls
(ur. 21.01.1847 Gliwice), Fedor (ur.
10.04.1849 Gliwice), Bertha p.v. Ehrlich (ur. 26 kwietnia 1851 Gliwice,
zginęła 29 września 1942 w getcie
Theresienstadt), Emanuel Mandel
(ur.
14.10.1853
Gliwice,
zm.
8.05.1857 Zabrze), Victor (ur. 11
sierpnia 1859 Małe Zabrze, zginął
9 lutego 1943 w getcie Theresienstadt), Carl (ur. 26.06.1862 Zabrze).
H. Kuhn wybudował tę kamienicę prawdopodobnie pod koniec lat
50. XIX w. Co najmniej od 1875 r.
przy ówczesnej Kronprinzenstraße
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Zawalona kamienica M. Daniela
Fot. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

53 (następnie nr 8, nr 141, obecnie
nr 305) mieścił się jego sklep z artykułami korzennymi. H. Kuhn był także agentem ubezpieczeniowym.
Rok później reklamował swój „Hotel
zum Kronprinzen” i sklep z odzieżą.
We wrześniu 1884 r. dziękował
strażom pożarnym z Zabrza i Zaborza za sprawne i energiczne ugaszenie pożaru, który wybuchł w jego
domu. Cztery lata później, w maju
1888 r., w „Katoliku” ukazało się
jego ogłoszenie: „Wielka wyprzedaż
mego znacznego składu towarów
kolonialnych, łokciowych i bielizny
po wyjątkowo tanich cenach, z powodu zaprzestania handlu”. Po
śmierci żony, która zmarła 1 listopada 1891 r. w Małym Zabrzu, Heinrich przeprowadził się do syna Louisa, który był kupcem w Głubczycach. Zmarł tamże 30 kwietnia
1892 r.

***
8 października 1889 r. „Pierwszy
zabrzeski dom towarowy” w domu
H. Kuhna otworzył Ferdinand Fleischer. Urodził on się 28 grudnia
1862 r. w kolonii Gwozdek (obecnie

część Maciejowa) w rodzinie handlowca Heymanna Fleischera i Berty
z domu Stroheim. W grudniu 1889 r.
poślubił we Wrocławiu Paulę
Schwarz urodzoną 1 marca 1872 r.
we Wrocławiu, córkę kupca Jacoba
Schwarza i Marie z domu Silbermann. W Małym Zabrzu Paula Fleischer urodziła pięcioro dzieci: Hertę Deborę p.v. Lessheim (ur.
28.10.1893), Ernę Magdę Edith p.v.
Sobelsky (ur. 18.02.1895), Egona
Hellmutha (ur. 23.07 1896), Margot
Beatrice p.v. Strumpfner s.v. Schindler (ur. 24.04.1899), Verę Betty (ur.
13.07.1900).
W swoim domu towarowym
F. Fleischer polecał „Na przyjęcie do
Komunii św. białe i czarne kaźmirki,
podwójnie szerokie, stary łokieć od
50 fen. począwszy, batysty, krepy
bardzo tanio. Wielkie świece woskowe sztuka 1 funt 1,10 m., ½ funt. 60
fen., ¼ funt. 30 fen”. Był również
właścicielem destylarni alkoholi,
którą w styczniu 1894 r. reklamował
w sposób następujący: „F. Fleischera destylacya. en gros i en dètail
w Zabrzu ulica Cesarzewicza przy
kolei poleca 6 butelek najlepszego
piwa marcowego a 55 fen., selter 6
fen., limonadę 10 fen. W domu
i poza domem kufelek piwa 10 fen.,
esencyą ponczową, pojedyncze
i dubeltowe likiery. Szczególnie
zwracam Szan. Publiczności uwagę
na mój dobry i tani konjak i rum,
które sprzedaję po cenie najtańszej.
Przy zakupnie za 20 m. wynagradzam zwrotny bilet 3ciej klasy. Przy
większem zakupnie udzielam jeszcze rabatu”.
Dwa lata później oferował:
„Baczność! Na żniwa, wesoła, chrzciny i pogrzeby najtańsze źródło spro-
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wadzenie win, likierów, rumu, żytniówki i spirytusu. F. Fleischer’a destylacya, Zabrze przy Dworcu…” Na
początku XX w. rodzina Fleischerów
opuściła Zabrze. Ferdinand zmarł
5 lutego 1929 r. we Wrocławiu, Paula została zamordowana przez nazistów najprawdopodobniej w 1943 r.
W drugiej połowie lat 90. XIX w.
F. Fleischer skupił się na prowadzeniu destylacji. 13 września 1897 r.
w „hotelu Fleischera w Zabrzu ulica
Cesarzewicza nr 8” otwarty został
„Adolf Wartski Waarenhaus”, czyli
„Adolfa Wartzkiego dom towarowy”. Adolf Wartski był z zawodu mistrzem krawieckim, urodził się 26 lutego 1870 r. w Michałkowicach
(obecnie dzielnica Siemianowic Śląskich), jego rodzicami byli dzierżawca gospody Juda Wartski i Ernestine
z domu Cohn. W 1895 r. poślubił
Sarę Goldstein, urodzoną 11 kwietnia 1868 r. w Szarleju (obecnie dzielnica Piekar Śląskich), córkę oberżysty Louisa Goldsteina i Johanny
z domu Schott. Do Zabrza przyjechali z synem Kurtem Pinkusem (ur.
1.03.1897 Królewska Huta), tutaj
urodziła im się córka Lucie (ur.
5.03.1898 zm. 24.12.1967 Argentyna) i syn Max (ur. 19.10.1899 zginął
Shoah).
W Zabrzu Adolf i Sara Wartski
nie pozostali zbyt długo, najpewniej już w 1900 r. przeprowadzili się
do Bytomia, gdzie urodził im się
syn Günter (ur. 15.05.1907 zm.
26.02.1969 Argentyna). Sara Wartski zmarła 24 kwietnia 1921 r. w Bytomiu, a po jej śmierci Adolf ożenił
się z Dorą Brieger urodzoną 21 listopada 1877 r. w Wałbrzychu.
Adolf Wartski zginął najprawdopodobniej w Auschwitz, dokąd został
deportowany z Bytomia 13 czerwca
1942 r.; losów jego drugiej żony nie
znamy.

***
Kolejnym najemcą w omawianej
kamienicy (jej ówczesny adres to
Kronprinzenstr. 8) była firma „J.B.
Schiller” należąca do Rosy Schiller
z domu Kayser, wdowy po kupcu Josefie Schillerze zmarłym 23 września 1898 r. w Małym Zabrzu. Na
początku stycznia 1901 r. firmę
przejęli kupcy Max Daniel i Julius
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Kronprinzenstraße z kamienicą M. Daniela na początku XX w. Fot. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Angreß i zmienili jej nazwę na „J.B.
Schiller Nachf”. (J.B. Schiller następcy). Zajmowała się ona szyciem
i handlem odzieżą męską. Max Daniel urodził się 13 września 1877 r.
w Chojnowie w powiecie legnickim
w rodzinie handlowca Adolfa Daniela i Dorothei z domu Labsap.
W 1903 r. poślubił Ernestine Fischer, córkę mieszkającego po sąsiedzku kupca Moritza (Mosesa) Fischera i Fanny z domu Katz,
urodzoną 19 sierpnia 1876 r.
w Chudobie w powiecie kluczborskim; małżeństwo to nie doczekało
się potomstwa. Julius Angreß otworzył w 1900 r. przy ówczesnej
Kronprinzenstr. 2a sklep z odzieżą
pod nazwą „Glück Auf”. Współwłaścicielem firmy „J.B. Schiller Nachf.”
był prawdopodobnie do 1908 r. Jakie były jego dalsze losy, nie udało
się ustalić.
Pod koniec 1909 r. na parterze
i pierwszym piętrze kamienicy przy
Kronprinzenstr. 141 mieścił się
sklep z odzieżą męska i chłopięcą
należący do Heinricha Sonnenfelda. Sześć sal zajmował sklep, była
tam również pracownia krawiecka,
a całość reklamowała się jako „największy dom tej branży na Górnym
Śląsku”. Kolejny sklep w tym miejscu otwarty został 18 lutego 1911 r.
przez Benno Cohna. Urodził on się
ok. 1876 r., w maju 1901 r. ożenił
się z Huldą Gerstel, córką Paula
Gerstela i Pauli z domu Großmann,
urodzoną 8 listopada 1878 r.
w Starej Wsi (obecnie dzielnicy Raciborza). Do Zabrza przyjechali
z synem Herbertem (ur. 31.07.1903
Bytom), ich obecność tutaj odnotowano po raz ostatni w książce
adresowej z 1914 r. Benno Cohn
zmarł 18 listopada 1929 r. we Wro-

cławiu, Hulda zmarła tamże 13
maja 1940 r.
Sam Max Daniel prowadził „Herren- und Knaben-Kleider_Fabrik”
(Fabrykę odzieży męskiej i chłopięcej), w 1914 r. był również właścicielem restauracji „zum Kronprinzen”,
a także kamienic przy Kronprinzenstraße 141 i 143 oraz przy Schecheplatz 12 (pl. Krakowski) i Schechestraße 12 (ul. W. Brysza).
Po wybuchu I wojny światowej
powołany został do wojska niemieckiego, służył w 11 kompanii
Pułku Piechoty nr 156. W poniedziałek 20 listopada 1916 r. o godzinie 15.40 część liczącej 60 lat kamienicy na rogu obecnej ul.
Wolności i pl. Dworcowego zawaliła
się. Mimo że część mieszkańców
była wtedy w domu, obyło się bez
ofiar w ludziach. Ponieważ kamienica wybudowana została nad
Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną, zasta-nawiano się czy to
nie było przyczyną. Ponieważ jednak dwa tygodnie wcześniej odbył
się przegląd tego odcinka, sugestię
tę odrzucono.
Max Daniel zmarł 30 maja 1917 r.
w szpitalu rezerwowym nr 32
w Évin Malmaison w wyniku ciężkich ran odniesionych na froncie.
Pochowany został 11 grudnia 1917 r.
na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu-Kazanowie. Ernestine Daniel
pozostała w Zabrzu co najmniej do
1924 r., wcześniej sprzedała posesję
z zawalona kamienicą. W maju 1939 r.
mieszkała w Berlinie, skąd 9 lipca
1942 r. została deportowana do getta Theresienstadt, a następnie 19
września do obozu zagłady w Treblince, w którym została zamordowana.
Piotr Hnatyszyn
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – bezwłosa rasa kota,
7 – błyszcząca tkanina, 8 – niejeden w zestawie lego, 9 – gwałtownie urywająca się ściana skalna, 10 – właściciel cudownej lampy,
11 – fińska łaźnia parowa, 12 – giełdowa
hossa, 15 – Włosi nazywali go Zibi, 18 – czyni
złodzieja, 21 – intensywnie pachnąca krzewinka uprawiana dla olejku eterycznego, 24
– niejedna na bożonarodzeniowym drzewku, 25 – zasiada przed teatralną sceną, 26 –
kwitnące wiosną, chronione górskie kwiaty.
Pionowo: 1 – wstawia szyby do okien,
2 – linie na mapie łączące miejsca o tym samym ciśnieniu atmosferycznym, 3 – 1/60
minuty, 4 – zazwyczaj podawane z imieniem, 5 – ryby o spłaszczonym ciele żyjące
na dnie morza, 6 – krzyżuje się z wątkiem,
13 – żeńskie imię oznaczające zwycięstwo,
14 – każdy ma dwa końce, 16 – budowniczy
arki, 17 – drobnoziarnista skała osadowa,
19 – miasto przez jakiś czas nazywane Hindenburgiem, 20 – najzimniejszy stan USA,
22 – ozdoba głowy panny młodej, 23 – potocznie o nudyście.
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Ireny Santor, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1 – część trylogii Henryka
Sienkiewicza, 2 – do rąk,
do twarzy lub… brûlée,
3 – miasto piernikami słynące, 4 – w przysłowiu
bliższa ciału, 5 – trunek
na wyjątkowe okazje,
6 – z ich wyrobu słynie
Koniaków, 7 – ogórek ze
śmietaną, 8 – czasem nazywany papugą.
Rozwiązaniem jest słowo,
które powstanie w zaznaczonej kolumnie.

Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
Rozwiązania
z poprzedniego numeru
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Georgesa Bizeta.
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Wesołych,
pełnych nadziei
i wiary świąt
Wielkiej Nocy,
spędzonych
w gronie
najbliższych
życzy
firma Konkurent
ul. Ofiar Katynia 56
41-808 Zabrze
32 274 93 92

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary nadziei i miłości życzy
Studio Effect Fryzury & Paznokcie
Zabrze, ul. Piłsudskiego 13 , tel. (32) 276 12 88
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Zdrowych,
radosnych świąt
Wielkiej Nocy
oraz odpoczynku
w rodzinnym gronie

życzą Dyrekcja
i Pracownicy
Centrum Informacji
Kulturalnej

Spokojnych i pogodnych Świąt
Wielkanocnych, pełnych miłości
i rodzinnego ciepła życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy Zarządu
Budynków Mieszkaniowych Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu
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