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Zakończył się II etap modernizacji ul. Piłsudskiego

Na rondzie
bezpiecznie
i komfortowo

ZABRZE
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GDZIE
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Oglądaj na kanale 140 w sieci Vectra lub na
Oglądaj na kanale 140 w sieci Vectra lub na
Oglądaj na kanale 140 w sieci Vectra lub na

Ruszyła VII edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego

Decyduj, jak zmienia się
Twoja dzielnica
Boisko na osiedlu Kotarbińskiego to jedna z inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego

Fot. UM Zabrze

Do 20 sierpnia można składać wnioski w ramach VII edycji Zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego. Na realizację zaproponowanych przez mieszkańców inwestycji czeka
ponad 5 mln zł.

D

oświadczenia
poprzednich
edycji pokazują, że mieszkańcom nie brakuje ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza Mała Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej
rozkwitnąć – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem
partycypacyjnym i możliwościami,
jakie on daje. Wciąż przybywa zrealizowanych projektów. Dziś każdy
zabrzanin może mieć swój udział
w pozytywnych przemianach, jakie
przechodzi nasze miasto. Możemy
nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale samemu
je kreować, dostrzegać potrzeby
i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi. Zachęcam do udziału w kolejnej edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. Jestem
przekonana, że warto brać sprawy
w swoje ręce i osobiście decydować,
na co mają być wydatkowane pieniądze – dodaje.
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W ramach dotychczasowych
edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano w naszym mieście już ponad 60 projektów. Kolejne skończą się lada dzień.
Powstają m.in. nowe boiska piłkarskie, siłownie pod chmurką, place
zabaw, parkingi, montowane jest
oświetlenie wzdłuż chodników i alejek ogrodowych.
Propozycje zadań do realizacji
w ramach Zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego mogą składać
osoby, które ukończyły 16 lat. Formularze w wersji elektronicznej
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu
(www.um.zabrze.pl). W wersji
papierowej można je pobrać na
parterze przy wejściu głównym
do budynku Urzędu Miejskiego
w Zabrzu (ul. Powstańców Śląskich 5–7). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.
um.zabrze.pl w zakładce „Budżet
obywatelski”.
MM

WAŻNE DATY:

20.07–20.08.2020 r.
– składanie wniosków

21.09.2020 r.
– zakończenie
wstępnej weryfikacji

28.09.2020 r.
– termin na składanie
odwołań

5.10.2020 r.
– publikacja ostatecznej
listy projektów

8.10–23.10.2020 r.
– głosowanie nad wnioskami

30.10.2020 r.
– ogłoszenie wyników
głosowania
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Poznaliśmy laureatów wyróżnień św. Kamila

Bezinteresownie
pracują na rzecz
innych
Prof. Mariusz Gąsior, śp. Wiesław Świderski, Firma
Transportu Sanitarnego „ESKULAP” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego to tegoroczni laureaci wyróżnień
św. Kamila. Pamiątkowe statuetki zostały wręczone
11 lipca.

C

ieszę się, że mogliśmy uhonorować kolejną grupę ludzi, którzy
na co dzień tworzą historię Zabrza.
To ważne, że są takie uroczystości.
Dzięki temu możemy się wsłuchać
w ten ogrom pracy, która powoduje, że Zabrze jest miastem nietuzinkowym i wyjątkowym. Często
mówimy, że Zabrze to miasto
nauki, medycyny, kultury, sportu. Ta uroczystość
i działania laureatów są na
to dowodem – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W gronie tegorocznych
nagrodzonych
znalazł się prof. Mariusz Gąsior ze Śląskiego Centrum Chorób
Serca. Kapituła doceniła go za pełną poświęcenia i empatii służbę na rzecz chorych
i obfitującą w sukcesy
działalność naukową. – Motto, które
przyświeca zarówno
mnie, jak i całemu
zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu,
w pracy, to bardzo
mądre słowa, które
kiedyś
usłyszałem
od pewnego profesora: traktuj swojego

pacjenta i lecz go tak, jakbyś leczył
członka swojej najbliższej rodziny.
Przez całe swoje życie zawodowe,
współpracując z moimi kolegami
i koleżankami, staramy się wcielać
te słowa w życie
– zaznacza prof.
Mariusz Gąsior.
W tym roku
docenione zostały
także działania Firmy Transportu Sanitarnego „ESKULAP”. – W tym
roku obchodzimy jubileusz
trzydziestolecia
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Tegoroczni laureaci z prezydent miasta i przewodniczącą Rady Miasta

istnienia, dlatego ta nagroda ma
dla nas tym większą wartość. Myślę,
że po prostu trzeba lubić to, co się
robi, pracować z ogromnym przeświadczeniem, oddaniem, rzetelnością i to chyba przyświeca nam
wszystkim – mówi Tomasz Winecki,
właściciel „ESKULAPA”. Firma od
wielu lat działa aktywnie na rzecz
mieszkańców Zabrza, wspiera akcje
charytatywne, prowadzi działania
ratownicze.
Wyróżnienie trafiło też do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Muzeum Górnictwa Węglowego w ostatnim czasie było często
nagradzane, zarówno na poziomie
lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, jak i europejskim. Każda z tych
nagród jest dla nas bardzo ważna,
ale ta jest dla nas szczególna, ponieważ zostaliśmy docenieni za coś,
co do tej pory było w cieniu naszej
głównej działalności – za pracę nad
badaniem, zachowaniem i udostępnianiem niematerialnego dziedzictwa kultury górniczej – zwraca uwagę Bartłomiej Szewczyk, dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego.
Wyróżnieniem św. Kamila uhonorowany został pośmiertnie zmarły w tym roku Wiesław Świderski,
wieloletni pracownik Filharmonii
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Fot. UM Zabrze

Zabrzańskiej, którego doceniono
m.in. za bezinteresowne opracowanie utworów na potrzeby szkół muzycznych i promocję zabrzańskiego
środowiska muzycznego.
– Mąż byłby bardzo szczęśliwy,
zwłaszcza, że wyróżnienie św. Kamila to nagroda dla osób, które pracują charytatywnie. Mój mąż dużo
dawał z siebie w ten właśnie sposób. Pisał, miał też zespół Przemienienie, który prowadził przez 33 lata
zupełnie bezinteresownie. To, co robił, było naprawdę piękne – mówiła
wzruszona Irena Świderska, żona
zmarłego laureata, która odebrała
nagrodę.
– To jest ogromne wyróżnienie,
zważywszy na to, że tata do końca
swoich dni pracował. Zaczął pisać
utwór Te Deum, którego niestety
nie dokończył. Dla nas to również
wielkie przeżycie, wielkie wzruszenie – dodała córka zmarłego muzyka
Anna Zawada.
W niedzielę 12 lipca w kościele
św. Kamila odprawiona została uroczysta msza w intencji Zabrza i jego
mieszkańców. Przypomnijmy, że
św. Kamil to patron chorych, szpitali oraz personelu medycznego. Od
1996 r. jest również patronem Zabrza.
GOR

Śp. Wiesław Świderski Fot. Filharmonia Zabrzańska

W PODZIĘKOWANIU ZA SERCE
Wyróżnienie im. św. Kamila
ustanowione zostało w 2001 r.,
aby uhonorować tych, którzy
swoją wieloletnią działalnością
społeczną zyskali wdzięczność
i szacunek mieszkańców Zabrza.
Do tej pory nadano 57 wyróżnień
osobom, instytucjom, firmom,
organizacjom i stowarzyszeniom
społecznym, które poprzez
różnorodne działania wniosły
szczególny wkład w życie miasta
lub za sprawą swoich osiągnięć
przyczyniły się do wzrostu jego
znaczenia w kraju i na świecie.
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Miesiąc przed planowanym terminem zakończył się drugi etap przebudowy ul. Piłsudskiego

Bezpiecznie i komfortowo, czyli
Na ten moment kierowcy czekali z niecierpliwością. W lipcu do ruchu oddane zostało
rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta. Pomimo pandemii koronawirusa drogowcy zakończyli prace na ponad miesiąc przed planowanym terminem. Budowa
ronda to kolejny już etap modernizacji jednego z ważniejszych ciągów komunikacyjnych
w naszym mieście.

P

rzypomnijmy, że w ramach zakończonego jesienią ubiegłego
roku I etapu przebudowy ul. Piłsudskiego wyremontowany został
liczący ponad 800 metrów długości odcinek drogi od skrzyżowania
z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego. Zniszczoną na przestrzeni
dekad kostkę brukową zastąpił tu
gładki asfalt. Prace pochłonęły 8,2
mln zł.
Rozpoczęty w lutym tego roku
II etap modernizacji drogi miał

pierwotnie potrwać do końca
sierpnia. Drogowcom udało się
jednak zakończyć prace ponad
miesiąc przed terminem. I to pomimo epidemii koronawirusa.
– Trzeba mieć szczęście i trafić
na dobrego wykonawcę. Tak właśnie wydarzyło się w Zabrzu. Trafiliśmy na wykonawcę, który pomimo pandemii i trudnego okresu
wykonał zadanie na 40 dni przed
terminem. W efekcie już teraz możemy się cieszyć efektami prac –

podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Bardzo się cieszę, że udało
nam się zakończyć tak ważną inwestycję przed terminem – mówi
Maciej Szczyrbowski z zarządu
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROGOPOL-ZW”. – To
rondo zdecydowanie usprawni
komunikację w rejonie stadionu –
dodaje.
– Napotykaliśmy na typowe
problemy towarzyszące przebu-

A TO CIEKAWE...
W czasie prowadzenia robót ziemnych w rejonie skrzyżowania
wykonawca wydobył i zabezpieczył bunkier z okresu II wojny światowej. Choć znalezisko nie jest objęte ochroną konserwatorską,
ma wartość historyczną, dlatego zostanie pomalowane i wyeksponowane wraz z tablicą informacyjną w rejonie parkingu przy
Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
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kierowcy już na rondzie
dowie istniejących układów drogowych, czyli sieci podziemne, w tym
te niezidentyfikowane na planach.
To skrzyżowanie nie było remontowane od wielu lat, więc takich
przypadków było sporo – zwraca
uwagę Samuel Tomczyk, kierownik
budowy.
Inwestycja objęła również budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz przebudowę oświetle-

nia ulicznego. Utworzony został
także parking samochodowy w pobliżu Miejskiego Ogrodu Botanicznego.
Na oba etapy przebudowy ul.
Piłsudskiego Zabrze pozyskało 11
mln zł dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych. Pieniądze
te pozwoliły również na doświetlenie sześciu przejść dla pieszych
wzdłuż ul. 3 Maja. 
GOR

TO WAŻNA DLA
MIESZKAŃCÓW INWESTYCJA

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK,
prezydent Zabrza

Odbiór techniczny ronda z udziałem m.in. drogowców i policjantów
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To ważna inwestycja dla mieszkańców, którzy od kilkudziesięciu lat czekali na przebudowę
ulicy Piłsudskiego. Cieszę się,
że z powodzeniem pozyskaliśmy
środki zewnętrzne na realizację tego zadania. Dzięki temu
poprawi się płynność i bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Dziękuję wykonawcy
za sprawne oraz rzetelne wykonanie zarówno pierwszego,
jak i drugiego etapu projektu.
Zachęcam mieszkańców
do składania propozycji
nazwy nowego ronda. Najlepszą z nich przedstawię Radzie
Miasta.
Fot. Igor Cieślicki

7

TRWA RENOWACJA JEDNEGO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH
ZABYTKÓW NASZEGO MIASTA

Wieża ciśnień
pod nowym dachem
Coraz bardziej zaawansowane są prace związane z renowacją wieży ciśnień przy
ul. Zamoyskiego. Zabytkowy obiekt zyskał już nowy dach, gruntowny remont przechodzą pomieszczenia wewnątrz. W odnowionej wieży nie zabraknie atrakcji zarówno dla
najmłodszych, jak i seniorów.

W zabytkowej wieży trwają intensywne prace Fot. UM Zabrze

P

rzy ulicy Zamoyskiego, pomimo
utrudnień związanych z epidemią koronawirusa, nieprzerwanie trwają prace remontowe. Do tej
pory w zakresie rewitalizacji wieży
ciśnień została wykonana ponad
połowa robót budowlanych – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Budowlańcy mają już za sobą
wszystkie roboty żelbetowe, montaż
szklenia, konstrukcji stalowej i drewnianej oraz stolarki okiennej. Ocieplone zostały ściany, wykonano pokrycie
dachu kopuły zbiornika, zamontowana została winda.

8

Efektowna kopuła zyskuje nowe pokrycie Fot. UM Zabrze

W czerwcu Muzeum Górnictwa
Węglowego podpisało umowę na wykonanie w kopule wieży interaktywnej wystawy „Carboneum”. Będzie
ona obejmować takie obszary tematyczne, jak występowanie i obieg
węgla w przyrodzie oraz jego zastosowanie.
Zgodnie z planem, roboty budowlane mają potrwać jeszcze do końca
tego roku. Wystawa ma być gotowa
w lutym 2021 r. Ostatnim etapem
prac w odrestaurowanej wieży będzie
zakup niezbędnego wyposażenia. Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w kwietniu przyszłego roku. GOR

TAKIE SĄ LICZBY:

34,2 mln zł
to wartość projektu
rewitalizacji wieży ciśnień

23,7 mln zł
to wysokość pozyskanego
przez miasto unijnego
dofinansowania

Przygotowane przez
miasto tereny inwestycyjne
przyciągnęły już prawie 30 firm

Kolejny
inwestor
w strefie
ekonomicznej

Tablica informacyjna przy wjeździe na tereny strefy ekonomicznej już wkrótce całkowicie się wypełni

Fot. Igor Cieślicki

Kolejne działki w zabrzańskiej części specjalnej strefy ekonomicznej sprzedane! W lipcu
na zakup przygotowanych przez miasto terenów inwestycyjnych zdecydowała się firma Zarys International. Czołowy producent oraz dystrybutor sprzętu medycznego kupił
dwie nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 2,3 ha.

Z

arys to już 29. inwestor, który
zdecydował się ulokować swą
działalność w zabrzańskiej części
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na początku lipca firma
kupiła za 1,2 mln zł usytuowaną przy
ul. Ziemskiej działkę o powierzchni
1,13 ha. Tydzień później za 1,26 mln
dokupiła sąsiednią nieruchomość
o powierzchni 1,2 ha.
To kolejne w tym roku transakcje w strefie. Zabrzańskie tereny in-

westycyjne cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem pomimo panującej pandemii. Przypomnijmy, że
w maju działkę o powierzchni 8,6
ha wylicytowała za rekordową kwotę
27,5 mln zł netto firma Lovabe Instrument. Z kolei w lutym produkująca grille firma Weber-Stephen Products nabyła działkę o powierzchni
21,5 ha za kwotę ponad 22 mln zł.
– Transakcje te świadczą o wysokiej
atrakcyjności zabrzańskich terenów

inwestycyjnych – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik.
Na uzbrojenie i przygotowanie
dla inwestorów terenów specjalnej strefy ekonomicznej miasto
przeznaczyło ponad 65 mln zł.
Zyski ze sprzedaży nieruchomości
znacznie przekroczyły już tę kwotę, a w działających na terenie strefy zakładach powstało 1,5 tysiąca
miejsc pracy. 
GOR
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ZA NAMI LIPCOWA SESJA RADY MIASTA

Obrady nadal
w trybie zdalnym
Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrali radni podczas lipcowej sesji Rady Miasta. Ustalili także plan sieci publicznych szkół podstawowych
oraz ich obwody. W lipcu po raz kolejny zabrzańscy radni obradowali zdalnie.

Z

godnie z przyjętą w lipcu
uchwałą, w przypadku zamieszkałych nieruchomości miesięczna
opłata od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
wynosić będzie od września 24,20
zł. Jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełni obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób
selektywny, stosowana będzie opłata podwyższona, wynosząca 48,40
zł miesięcznie od mieszkańca.
W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, stawka naliczana jest
od worka lub pojemnika o określonej pojemności. W przypadku worka o pojemności 60 litrów będzie to
8,47 zł, a worka o pojemności 120 litrów – 16,93 zł. Opłata za pojemnik,
w zależności od jego pojemności,
będzie wynosić od 5,91 zł do 492,64
zł. W przypadku braku selektywnej
zbiórki odpadów, opłata ma być podwójna.
Radni określili sieć publicznych
przedszkoli prowadzonych przez
miasto. Składa się na nią 37 samodzielnych placówek oraz siedem
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Ratusz przy ul. Religi Fot. Tomasz Jodłowski

wowych oraz szkół specjalnych,
prowadzonych przez miasto.
Radni wybrali także ławników
do Sądu Okręgowego w Gliwicach
w wyborach uzupełniających na
kadencję 2020–2023. 
GOR

Radni przyjęli również uchwałę
określającą granice obwodów 35
prowadzonych przez miasto publicznych szkół podstawowych.
Kolejna uchwała dotyczyła sieci
publicznych szkół ponadpodsta-

KONTAKT WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY
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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Tablice z postulatami strajkujących zawisły przy bramie Stoczni Gdańskiej

Fot. Zenon Mirota/www.ecs.gda.pl

W TYM ROKU MIJA 40 LAT OD PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

Kamień milowy
na drodze ku wolności
Ich podpisanie zakończyło trwające na Wybrzeżu strajki. Pierwsze zostało zawarte
w Szczecinie, kolejne w Gdańsku, a dwa następne w Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie
Górniczej. Porozumienia Sierpniowe z 1980 roku przeszły do historii jako jeden z kamieni milowych naszej drogi do wolności.

P

orozumienia Sierpniowe pokiereszowały szczękę komunizmowi. To, co wyrosło na tych porozumieniach, zaważyło na tym, jak
wyglądała transformacja w roku 1989
– stwierdził w wywiadzie dla Polskiego Radia Grzegorz Wołk, historyk
z Instytutu Pamięci Narodowej.
Zawarcie czterech porozumień
zakończyło serię strajków, które w historii zapisały się jako wydarzenia
Sierpnia ’80. Masowe protesty objęły m.in. Stocznię Gdańską, Stocznię
im. Komuny Paryskiej w Gdyni oraz
Stocznię Szczecińską. Do nich zaczęły dołączać dziesiątki innych zakładów funkcjonujących na Wybrzeżu.
Strajkować zaczęły załogi kopalń na
Górnym Śląsku. Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy utworzył się przy
kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. Strajk rozpoczął się rów-
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nież w Hucie Katowice w Dąbrowie
Górniczej.
W połowie sierpnia Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił listę
21 postulatów, których spełnienia
domagali się protestujący. Otwierało ją żądanie utworzenia wolnych
związków zawodowych. Pozostałe
dotyczyły m.in. przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz
poprawy warunków bytowych społeczeństwa. Strajkujący domagali
się obniżenia wieku emerytalnego,
wprowadzenia wolnych od pracy
sobót, skrócenia czasu oczekiwania
na mieszkanie oraz wypłaty wynagrodzeń za okres strajku. Tablice
z postulatami Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego umieszczono
na budynku portierni przy Bramie nr
2 Stoczni Gdańskiej.

Kolejne tury rozmów ze stroną
rządową nie przynosiły rezultatów.
Przełom nastąpił dopiero z końcem
sierpnia. Pierwsze porozumienie
z delegacją rządową podpisane zostało 30 sierpnia w Szczecinie. Dzień
później w sali BHP Stoczni Gdańskiej nastąpiło podpisanie porozumienia między delegacją rządową
a reprezentującym ponad siedemset zakładów Międzyzakładowym
Komitetem Strajkowym. W Jastrzębiu-Zdroju porozumienie zostało
podpisane 3 września, z kolei 11
września zawarto porozumienie
w Hucie Katowice.
W pierwszym punkcie porozumień gdańskich za celowe uznano
powołanie nowych, samorządnych
związków zawodowych. W efekcie
doszło do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”. 
GOR
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Przypominamy projekty uznane przez mieszkańców
za najważniejsze inwestycje 30-lecia

Sztolnia, która zach
W ankiecie przeprowadzonej z okazji 30. rocznicy
pierwszych wyborów samorządowych zabrzanie
wybrali najważniejsze inwestycje prowadzone
w Zabrzu na przestrzeni minionych trzech dekad.
W pierwszej dziesiątce znalazło się stworzenie
kompleksu turystycznego Sztolnia Królowa Luiza.

J

uż w 2007 r. Zabrze udostępniło
zwiedzającym Kopalnię Guido.
Rosnące zainteresowanie stało się
impulsem do rewitalizacji kolejnych
obiektów. W centrum zainteresowania znalazły się unikatowe, liczące
ponad dwieście lat, wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Ten podziemny korytarz o długości
14 km połączył w XIX wieku Zabrze
z Chorzowem, służąc spławianiu
węgla i odwadnianiu okolicznych
kopalń. Tracące na znaczeniu, wraz
z rozwojem techniki górniczej, wyrobisko z czasem przestało być wykorzystywane. Po latach wypełnił je
muł, a wejścia zniknęły pod ziemią.
Pojawił się pomysł, by w zabytkową
sztolnię tchnąć nowe życie...
Działania zmierzające do stworzenia kompleksu Sztolnia Królowa
Luiza ruszyły w 2009 r. Przedsięwzięcie było pionierskie pod każdym
względem. Nikt wcześniej nie prowadził prac górniczych, budowlanych,
aranżacyjnych oraz konserwatorskich, nie tylko na tak dużą skalę,
ale też w tak starym i specyficznym
obiekcie. Przywrócenie blasku i adaptacja sztolni dla ruchu turystycznego okazały się jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanęło
Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze i województwo śląskie.
W realizację inwestycji zaangażowanych było na przestrzeni lat
ponad sto firm i przedsiębiorstw górniczych. Największym wyzwaniem

była rewitalizacja podziemnych korytarzy Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej. Mozolny proces udrażniania wyrobiska ruszył w 2012 r.
Prace musiały być prowadzone ręcznie. Muł, którego warstwa dochodziła
miejscami do trzech metrów, był wybierany łopatami i taczkami dowożony do wylotu lub szybu, gdzie wyciągano go kubłem na powierzchnię.
W trakcie prac usunięto ze sztolni
około 20 tysięcy ton mułu. Przy okazji udało się odnaleźć wiele interesujących przedmiotów, jak fragmenty
drewnianych koryt, żelazny wagonik
na urobek, narzędzia górnicze, a także dwie znakomicie zachowane stuletnie łodzie transportowe.
Po udrożnieniu sztolni rozpoczęły się prace związane z zabezpieczeniem wyrobisk, wykonaniem
systemów bezpieczeństwa, odprowadzania wody i wentylacji. Wszystkie
roboty, prowadzono w taki sposób,
by poszczególne obiekty pozostały
w jak najbardziej autentycznym i naturalnym stanie.
Trwający prawie dziesięć lat projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Zabrza, województwa śląskiego, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jego wartość wyniosła
prawie 40 mln euro.
Sztolnia Królowa Luiza to dziś
największy w Polsce kompleks tu-

TAKIE SĄ LICZBY:

10 lat

trwały prace związane
z uruchomieniem kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza

20 tysięcy ton

mułu usunięto ze sztolni
w trakcie prac rewitalizacyjnych

40 mln euro
to wartość projektu

Fot. Tomasz Kiełkowski/Archifoto
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inwestycja

hwyca Europę

lecia
rystyczny związany z dziedzictwem
górnictwa węgla kamiennego. Na
zwiedzających czeka tu ponad 5 km
podziemnych tras. Sztolnia proponuje kilka wariantów zwiedzania.
Główną osią tematyczną, wokół której budowana jest podziemna narracja, jest rozwój techniki górniczej
od XVIII wieku do czasów współczesnych. Jedną z największych atrakcji
podziemnej części kompleksu stanowi trasa wodna, którą pokonuje się
na pokładzie łodzi, płynąc 40 metrów
pod ulicami Zabrza. To najdłuższy
w Polsce podziemny spływ łodziami.
W strefie naziemnej Sztolni
Królowa Luiza zlokalizowano Park
12C. To przestrzeń, w której dzieci
i młodzież mogą w atrakcyjny sposób poznać zagadnienia związane
z żywiołami ziemskimi, technikami wydobywania węgla i energią
w przyrodzie. Tuż obok powstał Park
Technik Wojskowej. Naziemna część
kompleksu to również efektowny
budynek dawnej łaźni łańcuszkowej,
platforma widokowa na szczycie wieży szybu „Carnall” oraz pochodząca
z 1915 r. jedyna w Europie czynna parowa maszyna wyciągowa.
Te atrakcje doceniają zarówno turyści, jak i międzynarodowi eksperci.
W 2018 r. kompleks otrzymał nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej
w konkursie na „Najlepszy Produkt
Turystyczny Roku”. Sztolnia Królowa Luiza została również wyróżniona statusem Punktu Kotwicznego
Europejskiego Szlaku Dziedzictwa
Przemysłowego. Kolejnym, ogromnym wyróżnieniem była przyznana
w 2019 r. Nagroda Europa Nostra. To
ustanowione przez Komisję Europejską najwyższe europejskie wyróżnienie w obszarze dziedzictwa kulturowego. Nazywane jest w tej dziedzinie
europejskim Oscarem.
GOR

Fot. MGW
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Dofinansowanie dla Szpitala Miejskiego na walkę z koronawirusem

Nowoczesny sprzęt
dla znakomitych lekarzy
Szpital Miejski w Zabrzu otrzymał ponad pół miliona złotych dofinansowania na profilaktykę i zwalczanie koronawirusa. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup
m.in. aparatury USG, kardiomonitorów oraz ambulansu transportowego.

D

ofinansowanie w wysokości
545 tys. zł. przyznane zostało
z budżetu województwa śląskiego
w ramach solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast
województwa śląskiego w zakresie
zdrowia. O przyznaną szpitalowi
dotację wnioskowało miasto Zabrze, które jest organem założycielskim placówki.
– Miasto przywiązuje ogromną wagę do tego, żeby mieszkańcy
czuli się bezpiecznie. Wyposażenie
w sprzęt jest zawsze bardzo ważne. Oczywiście, jesteśmy w rękach
najlepszych lekarzy, ale dziś sprzęt
bardzo pomaga, ułatwia pracę
i diagnozę – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Bardzo się cieszymy, że ponad pół miliona złotych pozwoli
na zakup nowoczesnej aparatury,

Symboliczny czek odebrał prezes Szpitala Miejskiego dr Mariusz Wójtowicz Fot. UM Zabrze

która będzie służyła mieszkańcom
nie tylko w dobie pandemii, ale też
w innych koniecznych sytuacjach
i zabiegach - mówi Izabela Domo-

Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Fot. UM Zabrze
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gała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
– Taka pomoc wpływa na dalszą poprawę warunków opieki medycznej i efektów leczenia - mówi
Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala
Miejskiego w Zabrzu. Otrzymaną
dotację szpital planuje przeznaczyć
na zakup aparatury medycznej, komory laminarnej, kardiomonitorów
oraz ambulansu transportowego.
Sprzęt trafi na Oddział Neurologii
oraz blok operacyjny.
Przypomnijmy, że w ostatnich
latach Zabrze przeznaczyło na
rozwój Szpitala Miejskiego ponad
140 mln zł. W efekcie stworzono
m.in. Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka oraz Szpitalny Oddział
Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów. W ramach inwestycji
zmodernizowany został także Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii a swoje oblicze zmieniła
izba przyjęć. 
MM
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KOLEJNE PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH PROGRAMU ASOS
Beneficjenci programu odebrali symboliczne promesy w zabrzańskim Domu Harcerza

Fot. Igor Cieślicki

Finansowe wsparcie
dla seniorów

DO TYCH ORGANIZACJI
TRAFIŁY PIENIĄDZE:

Do ponad dwudziestu organizacji trafiły w lipcu pieniądze w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych. Symboliczne promesy wręczyła w Zabrzu beneficjentom wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak.

To

bardzo ważne, aby otaczać
dzisiaj troską seniorów.
Mamy świadomość tego, że osób
powyżej 60. roku życia przybywa
i środki przeznaczane na aktywność społeczną muszą być coraz
większe – podkreślała podczas
spotkania w zabrzańskim Domu
Harcerza Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Program ASOS realizowany
jest od 2012 r. Ma na celu wsparcie różnorodnych form aktywności
osób starszych, m.in. warsztaty,
zajęcia artystyczne, edukacyjne
czy sportowe. W tym roku na program ASOS zostanie przeznaczone
38 mln zł. Dzięki tej kwocie uda się
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zrealizować ponad trzysta projektów, z których będzie mogło skorzystać około 150 tysięcy seniorów.
Program ASOS cieszy się dużą
popularnością w województwie
śląskim. Tylko w tym roku wsparcie
na kwotę około 7,5 mln zł otrzymało 57 inicjatyw. Dzięki tym środkom w projektach będzie mogło
wziąć udział ponad 10 tysięcy osób
starszych.
– To dla nas ogromna pomoc.
Wcześniej musieliśmy sami szukać
środków i nasze działania nie były
na tak dużą skalę, na jaką chcemy je teraz poprowadzić – zwraca
uwagę Sandra Przednowek-Zając,
prezes Fundacji Piastun – Wyrównywanie Szans. 
MM

• Ośrodek Święta Elżbieta
• Fundacja Obywatel Sztuki
• Caritas Archidiecezji Katowickiej
• Seniorski Klub Sportowy
„Aktywna Rodzina”
• Stowarzyszenie Business
Management Club Gliwice
• Fundacja Rodzin Polskich
im. św. Jana Pawła II
• Stowarzyszenie Seniorzy
dla Chorzowa i Śląska
• Wodzisławski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Wodzisławiu Śląskim
• Śląski Instytut Innowacji
• Rudzkie Konto Pomocy
• Fundacja Rozwoju Świętochłowic
• Fundacja Piastun
– Wyrównywanie Szans
• Fundacja Aktywni My
• Fundacja Kuźnia Inicjatyw
Społecznych
• Kuchnia „Rodzina” Caritas
Diecezji Gliwickiej
• Caritas Diecezji Gliwickiej
• Fundacja Science For Life
• Fundacja Think and Feel
• Stowarzyszenie „Serdeczni”
z siedzibą w Tarnowskich Górach
• Stowarzyszenie MOJE MIASTO
• Stowarzyszenie Fenix
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Sprawdziliśmy, jak w ostatnich miesiącach zmienia się nasze miasto

Zabrze – miasto
wielu inwestycji
Pandemia koronawirusa nie wstrzymała prowadzonych w naszym mieście inwestycji.
Wręcz przeciwnie, na placach budowy praca wre, a do użytku oddawane są kolejne przestrzenie i obiekty.

W siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego pieczołowitej renowacji poddawana jest m.in. niezwykle efektowna Sala Witrażowa Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki
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Fot. Igor Cieślicki
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W budynku dawnej gazowni na Zandce powstaje Centrum Usług Społecznych Fot. UM Zabrze

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego Fot. UM Zabrze

Nowe boisko piłkarskie w Mikulczycach Fot. UM Zabrze

Rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego i Roosevelta Fot. UM Zabrze
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SIERPIEŃ TRADYCYJNIE OBCHODZONY JEST JAKO MIESIĄC TRZEŹWOŚCI

W walce z nałogiem ważna
jest pomocna dłoń
Trzeźwość nie jest nam dana raz na zawsze. To wartość, do której należy dążyć, dbać
o nią i walczyć, gdy zajdzie taka potrzeba. O tym szczególnie powinniśmy pamiętać w sierpniu, który w 1984 roku uznany został miesiącem trzeźwości. W Zabrzu obchodzony będzie
w ten sposób już po raz 27.

S

ierpień to miesiąc wielu ważnych uroczystości – zarówno maryjnych, jak i narodowych.
Nieprzypadkowo w 1984 r. Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła
sierpień również miesiącem trzeźwości narodu, zachęcając tym samym do złożenia miesięcznych
przyrzeczeń abstynencji.
O tym, jak zgubne skutki niesie za sobą nadużywanie alkoholu,
wiedzą wszyscy. Nie wszyscy jednak potrafią się przed tym obronić. W Zabrzu od lat działa Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wspiera
osoby walczące z nałogiem. Mogą
one także liczyć na pomoc Ośrodka
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,
a także innych organizacji oraz stowarzyszeń działających w mieście,
które wyciągają pomocną dłoń do
osób dotkniętych nałogiem oraz
ich bliskich. Przez lata z tej pomo-

Jan Szulik Fot. Tomasz Jodłowski

cy skorzystały setki ludzi.
– Uzależnienie nie może być
postrzegane jako bilet w jedną
stronę. Warto pracować nad sobą
i swoimi słabościami, aby człowiek mógł uświadomić sobie, co
tak naprawdę jest dla niego ważne
– podkreśla Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie

Miejskim w Zabrzu. Jak zaznacza,
niezwykle istotne jest to, aby takie osoby wiedziały, że nie zostają
z tym problemem same.
– Rozmowa z kimś doświadczonym w tej materii bardzo pomaga.
Nie spotkałem jeszcze osoby, która
z pełnym przekonaniem mogłaby
powiedzieć, że dała sobie sama
radę z tym problemem. Statystki
nie pozostawiają złudzeń. Mając
na myśli rodzinę, nie tyle w sensie bliższym, ale przede wszystkim dalszym, zawsze znajdzie się
osoba, która ma problem z alkoholem. Ważne, by w porę go dostrzec i próbować temu zaradzić.
W leczeniu uzależnień niezbędna
jest konsekwencja, a do tej konsekwencji należy także kultywowanie tradycji. Stąd niezależnie od
sytuacji bieżącej staramy się o tym
nie zapominać – podsumowuje
Jan Szulik. 
MM

Fot. pixabay
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Rocznicowe obchody od lat organizowane są w Kończycach Fot. UM Zabrze

W sierpniu przypada setna rocznica wybuchu II powstania śląskiego

Pamiętamy o bohaterskich
powstańcach
Zbrojne zrywy mieszkańców Górnego Śląska z lat 1919–1921 w istotny sposób wpłynęły
na kształtowanie się państwa polskiego po I wojnie światowej. W sierpniu nasze myśli
będą szczególnie blisko bohaterów sprzed wieku.

J

ednym z efektów I wojny
światowej toczonej w latach
1914–1918 było odrodzenie się
państwowości polskiej. Część polityków zaczęła działać na rzecz
włączenia do Polski Górnego Śląska. Wobec ostrych protestów niemieckich, postanowienia traktatu wersalskiego, podpisanego 28
czerwca 1919 r., były jednak dla
Polski mniej korzystne. Artykuł
88 tegoż dokumentu stanowił, iż
w części Górnego Śląska odbędzie
się plebiscyt, w którym mieszkańcy opowiedzą się za pozostaniem
w Niemczech lub za przyłączeniem do Polski.
Do czasu wejścia w życie traktatu wersalskiego, na terenie plebiscytowym stacjonowały niemieckie wojska, policja i Grenzschutz
w sile ok. 70–80 tys. ludzi. Przeprowadzały one rewizje i aresztowa-
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nia ludności polskiej, utrudniały
rozwój polskiego życia narodowego. Odpowiedzią na ten terror było
I powstanie śląskie. Wybuchło ono
w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r.
i trwało do 24 sierpnia.
Na początku 1920 r. na Górny
Śląsk przybyły oddziały brytyjskie, francuskie i włoskie. Usunięto wojska niemieckie i oddziały Grenzschutzu. Pozostała
tu jednak niemiecka policja Sipo,
która w dalszym ciągu terroryzowała ludność polską. Usunięcie
Sipo z obszaru plebiscytowego
i zastąpienie jej policją plebiscytową było głównym celem II powstania śląskiego. Wybuchło ono
w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r.
W efekcie trwającego do 25 sierpnia zbrojnego zrywu udało się
doprowadzić do likwidacji Sipo.
Wyniki przeprowadzonego 20

marca 1921 r. plebiscytu nie usatysfakcjonowały żadnej ze stron.
W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło III powstanie śląskie, którego przywódcą był Wojciech Korfanty. Rozmach i tempo powstania
zaskoczyły stronę niemiecką. Do
najcięższych walk doszło pod
Górą św. Anny. W efekcie negocjacji rozejmowych 25 czerwca
nastąpiło całkowite wstrzymanie
działań zbrojnych, a trzy dni później ruszyła ewakuacja walczących
oddziałów.
Ostatecznie zdecydowano, by
na spornym terytorium Górnego Śląska wytyczyć nową granicę
polsko-niemiecką. Jej przebieg był
dla Polski korzystniejszy, niż proponowany po plebiscycie.
W granicach II RP znalazła się
połowa hutnictwa i większość kopalń węgla Górnego Śląska.
MM
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W LIPCU SWOJE ŚWIĘTO OBCHODZILI POLICJANCI

Awanse i wyróżnienia
Prawie 130 zabrzańskich policjantów zostało awansowanych na wyższe stopnie z okazji
przypadającego w lipcu Święta Policji. Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczna
uroczystość miała kameralny charakter.

Z

okazji Święta Policji wszystkim
funkcjonariuszom Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu składam serdeczne życzenia. Dziękuję za oddanie oraz służbę na rzecz
mieszkańców, dzięki której wszyscy
czujemy się bezpieczniej. Gratuluję tym, którzy otrzymali awanse
i mianowania na wyższe stopnie.
Życzę zdrowia, spokojnej służby
oraz satysfakcji z pracy – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W tym roku z okazji Święta Policji 127 policjantów zabrzańskiej
komendy zostało mianowanych
na wyższy stopień. W korpusie oficerów awansowano 4 policjantów,
w korpusie aspirantów 44 funkcjo-

Zabrzańskie obchody Święta Policji zorganizowano 24 lipca Fot. KMP Zabrze

nariuszy, w korpusie podoficerów
43 mundurowych, a w korpusie
posterunkowych – 32 policjantów.

Wyróżniający się funkcjonariusze
odebrali również medale i dyplomy. 
GOR

reklama

Konkurent s.c.
Zabrze, ul. Ofiar Katynia 56

PROFESJONALNE
POLEROWANIE SAMOCHODÓW
Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 15.00
Kontakt: Tel. 32 274 93 92
E-mail: konkurent@onet.pl
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Duże zainteresowanie Mobilnym Biurem Programu „Czyste Powietrze”

Pomagają uzyskać dotację
Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze” zawitało w lipcu do Zabrza. Bus, którym podróżują eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, stanął przy placu Wolności.

D

ostajemy sygnały, że jest bardzo wiele osób zainteresowanych wymianą starych kotłów
i termomodernizacją swojego
domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel.
Przyjazd do siedziby Funduszu
w Katowicach lub naszych biur
w Bielsku-Białej i Częstochowie to
jednak dla nich często zbyt duże
obciążenie – tłumaczy Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Właśnie dlatego eksperci postanowili wyjść mieszkańcom naprzeciw. Do końca sierpnia chcą
dojechać do jak największej liczby
osób i pomóc im w wypełnianiu
wniosków o dotacje na wymianę
tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu.
– Cieszę się, że Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”

Mobilne biuro stanęło na placu Wolności Fot. Igor Cieślicki

spotkało się z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego
miasta. Mam nadzieję, że dzisiejsza akcja będzie miała przełożenie

na liczbę złożonych wniosków na
wymianę starych kotłów – mówi zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba. 
GOR

UKAZAŁ SIĘ 10. NUMER „KRONIK MIASTA ZABRZA”

Oświata i sacrum na kartach rocznika
Publikacje związane z historią naszego miasta i regionu
oraz przybliżające działalność
zabrzańskiego muzeum znalazły się w najnowszym numerze
„Kronik Miasta Zabrza”. To już
dziesiąty tom rocznika wydawanego przez Muzeum Miejskie w Zabrzu.
– Najnowszy tom naszego rocznika to m.in. materiały prezentowane podczas konferencji naukowej
„Zabrze – oświata, wychowanie,
szkolnictwo wyższe”. „Kroniki” przypominają sukcesy i dokonania za-
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brzańskich placówek oświatowych
i pedagogów w nich pracujących.
Natomiast za sprawą materiałów
z konferencji „Sacrum w przestrzeni
miasta” opisano miejscowe obiekty
sakralne i związane z nimi postaci,
podkreślając, jak świątynie różnych
wyznań skupiały lokalne społeczności, pełniąc rolę ośrodków życia
duchowego, społecznego i kulturowego – tłumaczy Dorota Kuder
z Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
Publikacja dostępna jest w siedzibie placówki przy ul. Powstańców Śląskich oraz w Galerii Café Silesia przy ul. 3 Maja. 
GOR
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W roku jubileuszu Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza na niezwykłą wystawę

Sztuka naiwna w galerii
W roku jubileuszu 85-lecia Muzeum Miejskie w Zabrzu przygotowało szereg propozycji. Jedną z nich jest prezentowana aktualnie w Galerii Café Silesia wystawa „Władysław
Luciński. Malarstwo i grafika”, poświęcona jednemu z najwybitniejszych artystów sztuki
naiwnej. Wystawa powstała w oparciu o zbiory własne Muzeum Miejskiego.
rac Władysława Lucińskiego
nie można pomylić z żadnym
innym artystą. Jego malarstwo skupia się wokół problematyki dobra
i zła. Wachlarz tematów malarskich Lucińskiego jest bardzo szeroki. Jako artysta zmieniał się wraz
z upływem czasu. Początkowo jego
malarstwo mocno ogniskowało się
na życiu codziennym i odświętnym,
powstały wówczas poruszające swą
wymową sceny rozgrywające się
w krajobrazie przemysłowym Górnego Śląska, zwłaszcza w Rudzie
Śląskiej, mieście, z którym związał
całe swe dorosłe życie.
W kolejnych latach Luciński
wzbogacał swoją twórczość o inną
tematykę. Na jego obrazach pojawiły się motywy patriotyczne,
religijne, pejzaże, zwierzęta. Znakiem charakterystycznym obrazów
Lucińskiego jest bezosobowy, pozbawiony twarzy i cech szczególnych, tłum małych, niewidocznych
na pierwszy rzut oka, postaci, kłębiących się niczym mrówki w mrowisku.
Luciński to artysta wszechstronny. Stosował różnorodne techniki artystyczne: temperę, akwarelę, malarstwo olejne. Wykonywał
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rzeźby w drewnie. Tworzył także
grafiki, głównie linoryty, a wśród
nich ekslibrisy. Stosował różnorodne podobrazia, jego wizje malarskie powstawały m.in. na płótnie,
dykcie, kartonie, szkle, na zużytych
i podniszczonych naczyniach.
Malarstwo Lucińskiego zaliczane jest do sztuki wizjonerów.
Wprawdzie artysta nie zrywa całkowicie związku z realnością przedstawień, ale skłania się w stronę
wypowiedzi utrzymanych w nurcie
metaforycznym. Swymi obrazami
opowiada o duchu miejsca, w którym żyje, docierając do wnętrza
górnośląskiej ziemi oraz świata wewnętrznego ludzi, z którymi żyje na
co dzień.
W ciągu ponad 40 lat aktywności twórczej stworzył około 800
obrazów i 300 grafik. Jego prace
znajdują się w zbiorach kilkunastu
placówek muzealnych, jak i w kolekcjach prywatnych. Muzeum
Miejskie w Zabrzu posiada jedną
z trzech największych (45 pozycji)
muzealnych kolekcji prac tego artysty. Wystawa w Galerii Café Silesia
będzie czynna do września br. 
Urszula Wieczorek
Muzeum Miejskie w Zabrzu

ARTYSTA WSZECHSTRONNY
Władysław
Luciński urodził
się 30 maja 1933
r. w Kętach w rodzinie robotniczej. Wychował
się w domu o żywych tradycjach
patriotycznych.
Po ukończeniu szkoły powszechnej
podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Bielsku-Białej. W 1952 r.
przeniósł się do Rudy Śląskiej, gdzie
pracował w kilku bielszowickich szkołach. W trakcie pracy w szkole podjął
naukę w Studium Nauczycielskim
w Katowicach. Później studiował
zaocznie pedagogikę w cieszyńskiej
filii Uniwersytetu Śląskiego. Aktywnie włączał się w kształtowanie
ruchu plastycznego na terenie Rudy
Śląskiej. Jego największą zasługą
był pomysł założenia w 1965 r. przy
Zakładowym Domu Kultury Kopalni
„Bielszowice” zespołu plastycznego Grupa Bielszowicka. Władysław
Luciński pisał pamiętniki i opowiadania, tworzył również projekty
scenograficzne. W 2008 r. ciężka
choroba uniemożliwia artyście dalszą
twórczość.
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Fot. Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej

P

ŁĄCZY ICH WIELKA PASJA I DETERMINACJA W DĄŻENIU DO CELU

Sportowcy nagrodzeni
za wyniki
Jest ich wielu i choć reprezentują różne dyscypliny sportowe, to łączy ich pasja i determinacja w osiąganiu wytyczonych celów. 7 lipca w zabrzańskim ratuszu nagrodzeni zostali
sportowcy, którzy osiągali wysokie wyniki w drugim półroczu 2019 r. To trzynastu zawodników i dwóch trenerów.

Nagrodzeni sportowcy w Sali Historycznej ratusza Fot. UM Zabrze

S

zachy, boks, szermierka, judo,
piłka siatkowa, kulturystyka,
pływanie, gimnastyka, wspinaczka,
orientacja sportowa, fitness i trójbój
siłowy – to dyscypliny, w których nagrodzonym sportowcom udało się
odnosić sukcesy. Te nie przyszły jednak przypadkiem. Zostały okupione
wieloma godzinami treningów i wyrzeczeń.
– Sport jest bardzo ważny
w naszym życiu i rozwoju. Wsparcie trenera, rodziców oraz miasta
podbudowuje na duchu. Nagrodę przeznaczę na sprzęt sportowy i dojazdy na treningi, bo jest
to dość kosztowne, a pomoże mi
w dalszym rozwijaniu się – mówi
Olimpia Markisch z Klubu Wspinaczki Sportowej Klif w Tarnowskich Górach. – Dla mnie najważniejszą cechą jest wytrwałość,
niepoddawanie się mimo porażek,
bo właśnie te nawet najmniejsze
potknięcia podbudowują nas jeszcze bardziej – dodaje.
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O tym, ile wyrzeczeń kosztuje bycie najlepszym w swojej dyscyplinie,
wie z pewnością Tomasz Sadkowski,
który również znalazł się w gronie
nagrodzonych. – Trenuję kulturystykę już ponad 20 lat. Kulturystyka to
nie tylko sport, ale styl życia. Musimy
pilnować się w zasadzie cały czas, czy
to jeśli chodzi o treningi, czy o dietę.
Kosztuje to wiele wyrzeczeń, ciężko
nawet sobie wyobrazić, jak to wygląda. Jestem aktualnym mistrzem Polski, mistrzem Europy i wicemistrzem
świata. W tej chwili przygotowuję się
na sezon jesienny. Pandemia koronawirusa trochę pokrzyżowała plany, ale myślę, że wszystko skończy
się dobrze i cele, do których dążymy,
zostaną osiągnięte – uśmiecha się Tomasz Sadkowski z KS Olimp Zabrze.
Czasem zamiłowanie do konkretnej dyscypliny sportowej pojawia się bardzo wcześnie. Ważne są
jednak predyspozycje w danym kierunku i to one, obok ciężkiej pracy,
przesądzają o sukcesie.

– Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, dla dzieci sześcioi siedmioletnich. Już wtedy widzimy
czy dziecko jest sprawne fizycznie,
robimy testy i sprawdzamy w ten
sposób ich predyspozycje – tłumaczy Joanna Skowrońska-Białas z KS
Iskra Zabrze.
– Wielokrotnie mówimy, że Zabrze to miasto medycyny, nauki,
kultury, turystyki poprzemysłowej,
ale zdecydowanie Zabrze to również miasto sportu. To duża przyjemność móc zobaczyć tych młodych ludzi, którzy uprawiają różne
dyscypliny. Jestem przekonana,
że warto stawiać na sport. Zabrze
utrzymuje wiele klubów sportowych. Kiedy patrzymy na sukcesy
tych młodych ludzi, myślę, że zdecydowanie warto to robić. Młodzi
ludzie niech ćwiczą, osiągają sukcesy, a my trzymamy za nich kciuki
i cieszymy się razem z nimi – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
MM
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Po raz czwarty do naszego miasta zawita wyścig kolarski Tour de Pologne

Najlepsi kolarze świata będą
finiszować przy Arenie Zabrze
Dzięki dodatkowemu oświetleniu...

Fot. UM Zabrze

Miłośnicy kolarstwa odliczają już dni do 6 sierpnia. Tego dnia przy Arenie Zabrze będą finiszować uczestnicy 77. edycji wyścigu Tour de Pologne. Wcześniej kolarze pokonają liczący
151,5 km długości drugi etap rywalizacji, prowadzący do naszego miasta z Opola.

M

amy wyjątkowe czasy, ale
i nasz wyścig będzie wyjąt-

kowy. Chcemy stworzyć imprezę,
na którą będą zwrócone oczy ca-

TĘDY POJADĄ KOLARZE W ZABRZU
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łego świata. Pokażemy, że można,
że warto, a sport znowu da całemu
światu piękny sygnał do działania
– mówi dyrektor generalny Tour de
Pologne Czesław Lang.
Tegoroczny wyścig rozpocznie
się 5 sierpnia na Stadionie Śląskim
w Chorzowie. Tego dnia kolarze
pokonają trasę o długości prawie
196 km. Finisz zaplanowano przy
katowickim Spodku.
– Drugi etap to szybki, ale
trudny
technicznie,
odcinek
z Opola do Zabrza, na którym
o zwycięstwo powinni walczyć
sprinterzy – podkreślają organizatorzy wyścigu. – Na trasie znajduje się jeden bardzo wymagający podjazd – Góra Świętej Anny,
gdzie zlokalizowana będzie premia górska II kategorii. Następnie
kolarze powalczą na dwóch lotnych premiach LOTTO w Strzel-
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TAKIE SĄ LICZBY:

UWAGA, KIEROWCY!

5 etapów

Przejazd kolarzy przez nasze
miasto oznacza dla kierowców
zmiany w organizacji ruchu.
6 sierpnia od godziny 5 do godziny 23 całkowicie wyłączone
z ruchu będą następujące ulice:
• ul. Roosevelta od ronda przy
granicy z Gliwicami do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz od
ul. Piłsudskiego
do ul. gen. de Gaulle’a
• węzeł łączący ul. Roosevelta
z DTŚ
• ul. gen. de Gaulle’a od ul. Roosevelta do ronda Sybiraków

będzie miał 77. Tour de Pologne

891,3 km
to ich łączna długość

cach Opolskich oraz Ujeździe
i zawitają do Zabrza. Tam będą
mieli do pokonania trzy rundy po
sześć kilometrów, a finisz znajdzie się tradycyjnie przy Arenie
Zabrze – dodają.
W Zabrzu peleton przejedzie
od ronda Sybiraków, ulicą de Gaulle’a, skręci w lewo w Roosevelta, na
niewielkim rondzie w ciągu ulicy
Roosevelta pojedzie w lewo, w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej, którą dojedzie z powrotem
do ronda Sybiraków, by ponownie
zjechać w dół. Zdaniem organizatorów, końcówka będzie bardzo
spektakularna, a ponad kilometr
prostej do mety zapewni piękny
sportowy spektakl.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych
w Polsce. Od 2011 r. zaliczany jest
do UCI World Tour, czyli cyklu
najważniejszych zawodów świata
w kolarstwie szosowym. Co roku
zawodników ogląda na trasie około 3,5 mln kibiców, a transmisja
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telewizyjna dociera do ponad stu
krajów na całym świecie.
Tym razem Tour de Pologne będzie pierwszym etapowym wyścigiem UCI World Tour po przerwie
związanej z pandemią koronawirusa. W tym roku polski narodowy wyścig odbędzie się w formule
pięcioetapowej, z zachowaniem
szczególnych zasad bezpieczeństwa – bez publiczności na startach
i metach, bez miasteczka sponsorskiego i kolumny reklamowej, za to
z obowiązkowym protokołem sanitarnym.
– Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, musimy wprowadzić
pewne niezbędne ograniczenia.
Cały zespół włożył ogromny wysiłek w dostosowanie wyścigu do
zasad podyktowanych tą wyjątkową sytuacją. Sport uczy szukać
pozytywnych stron i chcemy, aby
Tour de Pologne, pierwszy etapowy wyścig UCI World Tour po długiej przerwie, niósł takie pozytywne przesłanie – podkreśla Czesław
Lang. 
GOR

Na skrzyżowaniu ul. gen. de
Gaulle’a z ul. Reymonta zostanie
wyznaczona śluza dla pojazdów,
ruch będzie się odbywał wyłącznie za zgodą funkcjonariuszy
kierujących ruchem. Odcięte
od wjazdu będą drogi krzyżujące się z ulicami Roosevelta i gen.
de Gaulle’a, czyli ulice: Dożynkowa, Łukasińskiego, Wallisa,
Puchałki, Botaniczna, Piłsudskiego, Damrota, św. Józefa,
Łokietka, Bracka, Archanioła,
Orkana, B. Śmiałego, Sobieskiego, wjazd na parking przy
Politechnice Śląskiej, Szczepaniakowej, Reymonta,
A. Krzywoń, dojazdy do budynków mających połączenia drogowe z ul. gen. de Gaulle’a (na
odcinku od ul. Reymonta do
ul. Ślęczka), Ślęczka, Przemysłowa. Ulica Damrota, na odcinku
od skrzyżowania z ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul. Różańskiego, zostanie zamknięta dla
ruchu oraz zabronione będzie
parkowanie pojazdów na jezdni
i na chodniku. Parkowanie
zostanie dopuszczone na
ul. Damrota na odcinku od
ul. Różańskiego do skrzyżowania z ul. Chłopską. W ciągu
ul. gen. de Gaulle’a oraz
ul. Roosevelta zostaną wyznaczone śluzy dla ruchu pieszego.
W dniu wyścigu Drogowa Trasa
Średnicowa w kierunku Gliwic, na
odcinku od węzła Rymera do węzła Roosevelta, będzie przejezdna w obszarze Zabrza wyłącznie
do godziny 13.30. Do godziny 20
kierowcy będą musieli korzystać
z objazdów.
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W trudnym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Górnik sprostał wyzwaniom

Zakończył się sezon,
jakiego wcześniej nie
Sezon 2019/2020 w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie zapisał się w historii naszego futbolu jako najdłużej trwający. Zaczął się 19 lipca 2019 r., a zakończył 19 lipca 2020 r.
Rozgrywki trwały zatem równy rok. To spowodowało, że trenerzy i działacze musieli
mocno zastanawiać się nad tym, jak poradzić sobie z problemami, z którymi wcześniej
nigdy nie spotkali się.

W

ydłużony sezon to dla działaczy przede wszystkim konieczność racjonalnego gospodarowania
funduszami, jakie posiadali. Przymusowa przerwa w rozgrywkach, spowodowana pandemią koronawirusa,
była wielkim wyzwaniem dla trenerów. Oni musieli dokonać olbrzymich korekt w treningowym cyklu,
aby utrzymać zawodników w pełnej
gotowości do gry. Dla piłkarzy to był
też trudny okres. Przez dłuższy czas
trenowali indywidualnie w domach.
Dopiero potem mogli znowu razem
przygotowywać się do meczów.
Jak zatem w tej niecodziennej
sytuacji wypadła drużyna czternastokrotnego mistrza Polski? Zespół
pod wodzą trenera Marcina Brosza
zajął ostatecznie 9. miejsce. Była to
najwyższa lokata w grupie spadkowej. Za to osiągnięcie klub otrzymał
ponad 10 mln zł premii od Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Trzeba przypomnieć, że po zasadniczej części sezo-

nu Górnik także zajmował dziewiąte
miejsce. Do pełni szczęścia, a zatem
do zakwalifikowania się do grupy
mistrzowskiej, zabrakło mu niewiele.
Mistrzem Polski została Legia, wicemistrzem Lech Poznań. Trzecie miejsce zajął Piast Gliwice.

Z ZABRZA DO INDII

Koniec sezonu to zwykle czas pożegnań zawodników z klubem. Nie
inaczej było w tym roku. Ostatecznie
potwierdziła się informacja, że z Zabrzem rozstaje się hiszpański napastnik Igor Angulo. Podczas uroczystego
spotkania w siedzibie klubu prezes
Górnika Dariusz Czernik podkreślał,
że Angulo był najlepszym napastnikiem w ostatnich trzech dekadach
w Górniku. Grał w nim cztery lata.
W sezonie 2016/2017 w I lidze zdobył 17 bramek. W sezonie 2017/2018
w ekstraklasie zdobył 23 bramki
i cztery w Pucharze Polski. W sezonie
2018/2019 został królem strzelców

Po meczu z Zagłębiem Lubin pożegnano odchodzących piłkarzy
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Fot. Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze

ekstraklasy z 24 bramkami i trzema
w Pucharze Polski, 1 w eliminacjach
Ligi Europejskiej. Wreszcie w minionym sezonie zdobył 16 bramek
w ekstraklasie.
– Chciałem podziękować wszystkim pracownikom klubu, kolegom
z drużyny. Bez nich nie osiągnąłbym
tego, czego udało się mi dokonać.
Spędziłem w Górniku wspaniałe
cztery lata. To był najlepszy okres
w mojej karierze. Teraz będę wielkim
kibicem Górnika – powiedział Igor
Angulo po kończącym sezon meczu
z Zagłębiem Lubin.
Od dłuższego czasu spekulowano
na temat nowego klubu Igora Angulo. Ostatecznie przeniósł się on do
Indii, gdzie przez rok będzie zawodnikiem FC Goa. Klub ten w poprzednim sezonie zajął pierwsze miejsce
w sezonie zasadniczym w indyjskiej
lidze zawodowej. Następnie odpadł
w półfinale play off.
Niemal pięć lat spędził w Górniku Szymon Matuszek, kapitan zespołu. – Pragnę podziękować klubowi za
zaufanie, jakim zostałem obdarzony.
Czułem się tutaj jak w rodzinie, co
dla mnie, pochodzącego ze Śląska,
miało ogromne znaczenie – mówił,
żegnając się z Górnikiem, Szymon
Matuszek.
Z kolei dwa lata w Górniku grał
Kamil Zapolnik. – W życiu coś się zaczyna, coś się kończy. Tak samo zakończyła się moja sportowa przygoda w Górniku. Pozostanie sentyment
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Igor Angulo żegna się z kibicami
Fot. Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze

do tego klubu. W nim zadebiutowałem w ekstraklasie. Były momenty
lepsze i gorsze. Zawsze starałem się
dawać z siebie wszystko na boisku –
podkreślał Kamil Zapolnik.
Po rocznym wypożyczeniu do
VfB Stuttgart wrócił 21-letni David
Kopacz. – Dla mnie, młodego zawodnika, to był bardzo ważny czas.
Miałem okazję zadebiutować w ekstraklasie, za co chciałem serdecznie
podziękować trenerowi Broszowi
i klubowi – mówił David Kopacz.

CHUDY W KAŻDYM MECZU

Na uwagę zasługuje wyczyn
bramkarza Górnika Martina Chudego. Wystąpił on we wszystkich
37 meczach minionego sezonu od
pierwszej do ostatniej minuty. Do historii Górnika przeszedł także 22-letni Gambijczyk Alasana Manneh.
W meczu z Arką w Gdyni, wygranym
przez Górnika 2:1, zdobył przepiękną bramkę, która dała zwycięstwo
drużynie. To był debiutancki gol
Manneha w naszej ekstraklasie. Ciekawostką jest to, że Manneh był 250.
zawodnikiem, który strzelił bramkę
dla Górnika w ekstraklasie. Przypomnijmy, że pierwszą bramkę dla Górnika w ekstraklasie zdobył Edward
Jankowski. Było to 18 marca 1956 r.
w 10. minucie meczu z Ruchem Chorzów, wygranym przez Górnika 3:1
(2:1).
Nowy sezon w ekstraklasie rozpocznie się 22 sierpnia, a zakończy
16 maja 2021 r. Rozegranych zostanie
30 kolejek i nie będzie podziału na
grupy. Od sezonu 2021/2022 w ekstraklasie będzie występować 18 drużyn. Dlatego po zakończeniu sezonu
2020/2021 z ekstraklasy spadnie tylko jedna drużyna.
Andrzej Azyan
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PRZYBLIŻAMY DZIEJE ZABRZAŃSKIEGO PARKU IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW

Odpoczynek i sport
wśród zieleni
W związku ze zbliżającym się udostępnieniem do zwiedzania przygotowanej przez Dział
Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu wystawy czasowej „Parki dawnego Zabrza” (11
września – przyp. red.), pragniemy przedstawić Państwu historię kolejnego zabrzańskiego
parku. Tym razem będzie to Park Miejski – Stadtpark, od 1934 r. Skagerrak-Park, obecnie
znany jako park im. Poległych Bohaterów.

P

ark Miejski miał zostać założony pomiędzy rzeką Bytomką
(od północy) a Kanałem Sztolniowym (od południa). Teren ten nie
był zagospodarowany. Znajdowały się tam łąki, pole kapusty oraz
boisko klubu sportowego „Diana”.
Budowa parku została rozpoczęta w 1924 r. i według przewidywań
miała się zakończyć dwa lata później. W pierwotnym planie pojawiła
się koncepcja, aby obiekt rozszerzyć w kierunku Gliwic i połączyć
z Lasem Gliwickim, jednak pozostała ona niezrealizowana.
Park powstał w dwóch etapach.
W 1924 r. prace nad jego założeniem powierzono gliwickiemu architektowi ogrodów Erichowi Verginowi. Zaprojektował on park na
planie wydłużonego prostokąta.
Zostały wówczas wytyczone aleje: północna – od strony Bytomki,
i południowa – od strony Kanału
Sztolniowego. Pierwsze nasadzenia przeprowadzono w najdalej na
wschód wysuniętej części parku,
w miejscu, w którym od strony
obecnej ul. Dubiela (dawniej:
Alsenstrasse) znalazł się reprezentacyjny taras z murem oporowym.
Prowadziły do niego trzy pary schodów. Mur ozdobiony był kamiennymi kulami, oprócz tego przy wejściu
głównym znajdowały się dwie latarnie. Północną i południową stronę
placu porastały platany, w środku
natomiast znajdowały się rabaty
z kwitnącymi bylinami, a przy wej-
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Pierwsze nasadzenia na terenie obecnego parku im. Poległych Bohaterów, 1924–1925 r.
Fot. Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

ściach – kuliste tuje. Wówczas też
w okolicy placu zasadzono pierwsze lipy. Kolejne nasadzenia – również lip – przeprowadzono wzdłuż
alei, na zachód – aż do miejsca,
w którym obecnie znajduje się brodzik (projektowany już w tamtym
czasie). Wokół miejsca na brodzik
zasadzono topole. W trzecim etapie na terenie parku zasadzono ligustrowe żywopłoty przy alejkach
parkowych, w czwartym zaś – rośliny okrywowe na wałach przy kanale
i Bytomce.
Na terenie parku w tym okresie
dokonano również nasadzeń takich
drzew i krzewów, jak m.in.: wierzba
całolistna „Pendula”, wierzba płacząca biała, wierzba babilońska,
wiąz holenderski, lipa szerokolistna

i drobnolistna, topola kanadyjska
i balsamiczna, wierzba biała, jaśminowiec bezwonny, tawuła van
Houtte’a, czeremcha amerykańska, porzeczka alpejska, forsycja.
Oprócz tego sprowadzono tam kilkanaście gatunków i odmian róż
oraz kilkadziesiąt gatunków bylin.
***
Pomiędzy tarasem a Bytomką
miał znajdować się kort tenisowy,
który jednak nie został wybudowany. Na zachód od tarasu, w dalszej
części parku, usytuowano boisko
do gry w piłkę nożną/gry w palanta. Plan zakładał również budowę
bieżni, stanowisk do skoku w dal
oraz skoku wzwyż, stanowiska do
pchnięcia kulą, poręczy gimnastycznych i drążków do podciąga-
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nia, ale te urządzenia również nie
zostały wybudowane, podobnie jak
okrągły brodzik, który miał znaleźć
się za boiskiem.
W 1926 r. Erich Vergin zaproponował, aby w miejscu planowanego
brodziku urządzić ogród kwiatowy
składający się z róż oraz kwitnących
bylin, co zostało przyjęte pozytywnie. W tym samym roku do parku
zostały również zamówione tabliczki z napisami: „Obywatele, chrońcie swój park” oraz „Urząd Miasta
Hindenburg”. Wykonawcą tabliczek
była zabrzańska firma braci Kubessa. Nawiasem mówiąc, tabliczki raczej nie spełniły swej roli, ponieważ
w 1927 r. gazeta „Ostdeutsche Morgenpost” donosiła, iż park stanowi
opłakany widok – trawa jest rzadka,
a krawędzie ścieżek wydeptane oraz
wzywała władze miasta do zajęcia
się tym problemem.
Należy wspomnieć, iż przy budowie parku zatrudniono lokalnych
wykonawców: umocnienia dróg,
ścieżek, boiska i miejsca na brodzik
wykonała zabrzańska firma W. Silbera, zaś murek ze schodami prowadzącymi na taras – firma Konrada
Koziczinskiego, również z Zabrza.
Założenie instalacji elektrycznej
powierzono natomiast miejscowej
firmie Emila Dietricha.
W 1927 r. nadburmistrzem Zabrza został Hans Lukaschek, który
planował przekształcenie miasta
w nowoczesną stolicę regionu. Stanowisko miejskiego radcy budowlanego powierzył on w 1928 r. Moritzowi Wolfowi, który w tym samym
roku zaprosił do Zabrza znanego
architekta krajobrazu i projektanta terenów zielonych prof. Gustava
Allingera z Berlina. Należy dodać, iż
zatrudnienie Allingera spotkało się
z ostrym sprzeciwem miejscowych
środowisk.
***
W latach 1928–1930 Wolf i Allinger opracowali plany przebudowy
Parku Miejskiego w Zabrzu, w wyniku czego uzyskał on obecną formę. Jego główną przestrzenią stała
się rozległa polana pośrodku obu
alei lip, ze strony wschodniej zamknięta wspomnianym wcześniej
tarasem, natomiast z zachodniej –
kompleksem złożonym z brodzika
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Pomnik odsłonięty na ternie parku 4 czerwca 1939 r.

i placu zabaw. Za nimi z kolei znalazły miejsce pergola, bar z orzeźwiającymi napojami oraz toalety.
W najbardziej na zachód wysuniętej
części parku miało powstać boisko
w okresie letnim, zimą natomiast
ślizgawka, jednakże plan ten nie został zrealizowany.
W pracach przy przebudowie
obiektu brał udział także Fritz Berckling, od 1928 r. zatrudniony na
stanowisku dyrektora Miejskiego
Zarządu Zieleni w Zabrzu. W wyniku przebudowy parku zlikwidowano boisko oraz utworzono od dawna planowany brodzik, za którym
znalazła się pergola, toaleta i bufet.
W tym okresie również na terenie
parku zostały zasadzone kasztanowce. Przy wejściu do obiektu
pojawiła się natomiast tablica przypominająca o ochronie zieleni,
obowiązku prowadzenia psów na
smyczy oraz o zakazie jazdy na rowerach na terenie parku.
W 1934 r. nazwę parku zmieniono na „Skagerrak-Park” na pamiątkę
największej bitwy morskiej I wojny światowej, która miała miejsce
w 1916 r. pomiędzy flotą brytyjską
a niemiecką w pobliżu Półwyspu Jutlandzkiego i cieśniny Skagerrak. Na
terenie parku 4 czerwca 1939 r. odsłonięto pomnik. Był to granitowy
blok w kształcie prostopadłościanu
ustawiony na trzystopniowym cokole. Na bloku ustawiono owiniętą łańcuchem kotwicę niemieckiej
marynarki wojennej, pochodzącą

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

z jednego z niemieckich torpedowców. Był on poświęcony marynarzom i żołnierzom wojsk kolonialnych. Odsłonięcia obiektu dokonał
wiceadmirał Ludwik von Reuter
w trakcie górnośląskiego spotkania
marynarzy i żołnierzy wojsk kolonialnych. Z jednej strony pomnika
znajdował się napis: „Seefahrt ist
Not” (Żegluga jest koniecznością),
a z drugiej „Gedenket der Kolonien”
(Pamięci Kolonii). Autorem pomnika był zabrzański rzeźbiarz Siegmund Meyer.
Monument rozebrano w 1945 r.
i zastąpiono go pomnikiem ku czci
żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas zdobywania Zabrza
w styczniu tego roku. Po 1945 r.
zmieniono również nazwę parku
na park im. Poległych Bohaterów.
Brodzik w parku został zasypany
i w jego miejscu utworzono betonowy krąg taneczny. W latach 50.
XX w. zasypano także Kanał Sztolniowy i tym samym powiększono
teren parku.
W 2002 r. park przecięła estakada łącząca aleję Wojciecha Korfantego z ul. Generała Ch. de Gaulle’a.
W 2012 r. obiekt został wpisany do
Rejestru Zabytków Województwa
Śląskiego. W dalszych latach w parku wybudowano też nowoczesny
plac zabaw dla dzieci oraz siłownię,
zaś w 2019 r. odbudowano brodzik
i fontannę.

Anna Kulczyk,
Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Poziomo: 1 – morze z wyspami Wolin
i Uznam, 7 – rynek miast w dawnej Grecji, 8 – pisemna pochwała w ozdobnej formie, 9 – jedna
za drugą w radiu, 10 – myśliwy zamieniony przez
Artemidę w jelenia, 11 – bardzo drobna kasza,
12 – czasem trafi się ślepej kurze, 15 – marka
wiecznych piór, długopisów, 18 – święto w parafii, 21 – sława, 24 – dzielnica Zabrza z chórem
„Lutnia”, 25 – może być akacjowy, spadziowy,
wielokwiatowy, 26 – marka polskich maszyn
do szycia.
Pionowo: 1 – wyrabia beczki, antały,
2 – z grabkami i wiaderkiem na wyposażeniu
malucha, 3 – robocza grupa jeńców, 4 – ogólnoświatowa epidemia, 5 – autor „Łyska z pokładu
Idy”, 6 – afrykańska pustynia, 13 – Apacz lub
Siuks, 14 – bałwan ma go z marchewki, 16 – Wojskiego był „długi, cętkowany, kręty jak wąż boa”,
17 – ostatek, 19 – nie ma na nie rady, 20 – ondulacja na dłużej, 22 – olimpijski lub nagrobny,
23 – zwierzęce odchody.
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
Maryli Rodowicz, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1. u jednej ręki
jest ich pięć,
2. gdy one milczą,
to dusza śpiewa,
3. główna tętnica,
4. szydełkowe rękodzieła
z Koniakowa,
5. dowód zakupu,
6. nieład, nieporządek,
7. indiański but,
8. ogłasza początek
i koniec lekcji.

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.
4

3

FOTOKONKURS

Fot. I. Cieślicki

1

Zagadka polega na odgadnięciu,
gdzie znajduje się prezentowane
miejsce.
Rozwiązania z poprzedniego NZS
1. Domek bez adresu
2. Obwojnik
3. Kościół św. Andrzeja

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