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Są trzyosobowe i dbają o bezpieczeństwo w najbardziej zagrożonych rejonach miasta. W ubie-
głym tygodniu na ulicach Zabrza pojawiły się dodatkowe patrole. To efekt porozumienia pod-
pisanego przez prezydent miasta i komendanta Szkoły Policji w Katowicach. 

– Działający w Zabrzu monitoring 
bardzo dobrze się sprawdza, ale 
bez możliwości szybkiego pod-
jęcia działań przez policję jest 
jedynie półśrodkiem. Dlatego 
istotne jest, by na ulicach było 
jak najwięcej patroli – zwraca 
uwagę prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik.
Podobnego zdania jest inspek-
tor Jarosław Kaleta, komendant 
Szkoły Policji w Katowicach.  

– Obecność policjantów na uli-
cach przekłada się na wzrost 
poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców. Bardzo się cieszę, że 
będziemy mogli wesprzeć Zabrze 
w tym zakresie – mówi insp. Ja-
rosław Kaleta.
Zgodnie z zawartym porozumie-
niem, na ulicach Zabrza pojawi 
się do końca roku pół tysiąca 
dodatkowych, trzyosobowych 
patroli. Dwójce słuchaczy Szko-

ły Policji towarzyszyć będzie do-
świadczony miejscowy policjant. 
– Patrole będą kierowane głów-
nie w porze wieczornej i nocnej 
w szczególnie niebezpieczne 
rejony miasta. Chodzi przede 
wszystkim o teren podlegający 
komisariatom nr I, II i III, czyli 
centrum i Zaborze – tłumaczy 
podinspektor Dariusz Wesołow-
ski, zastępca komendanta poli-
cji w Zabrzu.

Niezależnie od współpracy ze 
Szkołą Policji, zabrzański samo-
rząd finansuje również dodatko-
we patrole bezpośrednio w miej-
scowej jednostce. W tym roku, 
podobnie jak w poprzednich la-
tach, będzie ich prawie półtora 
tysiąca. Ogółem na dodatkowe 
patrole przeznaczono w tym roku 
z miejskiej kasy 200 tys. zł.
 (hm)

Chcesz się pozbyć starych me-
bli lub sprzętu, który nie mie-
ści się do zwykłego kontenera 
na śmieci? W Zabrzu ruszyła 
właśnie kolejna zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych.  

Do najbliższego piątku specjalne 
kontenery będą stały na osiedlu 
Janek (ulice Długa 24, Jagodo-
wa 6, Sportowa 24), w Pawłowie 
(ulice Tyska 20, Mendego 10, 
Sikorskiego 114), w Kończycach 
(ulice Paderewskiego 95, Sitki/
Beskidzka, Żywiecka 1), w Mako-
szowach (ulice Szymały 2, Styki, 
Lubuska 12, Okrężna 54) i na 
Zaborzu Południowym (ulice Bar-
lickiego 6 – 8, Węgielna 9, Zjed-
noczenia 9).
Z kolei od 2 do 6 kwietnia akcja 
będzie prowadzona w Bisku-
picach (ulice Kossaka 59-63, 

Kasprowicza 1-3, Bytomska 10-
12) w Maciejowie (ulice Ligenzy 
19, Myśliwska 40, Uchodźców 
17, Prężyny/Maszyńskiego),  
w Centrum-Północ (ulice Nocznic-
kiego 36, Jagiellońska 2, Miarki),  
w Centrum-Południe (ulice Matej-
ki 27, Sienkiewicza 13, 1 Maja 
26) i na Zaborzu Północnym (uli-
ce Rolnika 6, Korczoka 56, Kali-
nowa).
– Przypominamy o bezwzględnym 
zakazie wrzucania do pojemni-
ków gruzu oraz opon. Prosimy  
o nieprzeładowywanie kontene-
rów, gdyż po zapełnieniu będą 
one wymieniane na puste. Akcja 
wystawiania pojemników będzie 
cyklicznie powtarzana – zapowia-
da Dagmara Kowalska z Wydzia-
łu Kontaktów Społecznych Urzę-
du Miejskiego. (hm)

Zabrzańska szkoła plastycz-
na kończy 15 lat. Urodzinowa 
impreza odbędzie się w naj-
bliższy piątek w Domu Muzyki 
i Tańca. Uświetni ją koncert 
przygotowany między innymi 
przez wychowanków zabrzań-
skiej szkoły muzycznej.  

Obchody jubileuszu rozpoczną 
się o godzinie 16 wernisażem 
wystawy „Artystyczne pejzaże 
Polski”. W górnym holu Domu 
Muzyki i Tańca będzie można 
zobaczyć prace uczniów, absol-
wentów, pedagogów i przyjaciół 
działającej od 15 lat w Kończy-
cach szkoły. O godzinie 17 roz-
pocznie się uroczysty koncert. 
Wystąpią min. soliści, chór  
i orkiestra Państwowej Szkoły 
Muzycznej oraz chór „Re-
sonans con tutti”. 
Wstęp na urodzi-

nową uroczystość jest bezpłat-
ny. Patronat nad obchodami ju-
bileuszu objęli minister kultury 
Bogdan Zdrojewski, prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik oraz profesor Marian 
Oslislo, rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach.
Przypomnijmy, że utworzone  
w 1996 r. w Kończycach 5-letnie 
Liceum Sztuk Plastycznych było 
pierwszą w Polsce szkołą prowa-
dzoną przez samorząd. W 1999 
r. liceum zostało przekształco-
ne w Ogólnokształcącą Szkołę 
Sztuk Pięknych. W 2005 r., z my-
ślą o absolwentach gimnazjów, 
powstało Liceum Plastyczne. 
Obecnie obie szkoły artystycz-
ne, wraz ze Szkołą Podstawową  
nr 35, tworzą Zespół Szkół  

nr 18. (hm)
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RUSZyła aKCJa ZbióRKi oDPaDóW 
WielKogabaRyToWyCh

W PiąTeK JUbileUSZ SZKoły 
PlaSTyCZneJ W ZabRZU

DoDaTKoWe PaTRole DZięKi WSPółPRaCy
ZabRZańSKiego SaMoRZąDU i SZKoły PoliCJi  

W KaToWiCaCh

MUZeUM MieJSKie PRZygoToWało 
WioSenny haPPening Dla DZieCi

Dzieciaki spaliły kukłę Marzanny pod okiem strażaków

Przy iście wiosennej pogodzie dzieciaki ze 
szkół podstawowych nr 18 i 43 w Zabrzu po-
żegnały zimę i powitały znacznie przyjemniej-
szą porę roku. barwny happening przygotowa-
li pracownicy Muzeum Miejskiego i strażacy.  

Zabawę zorganizowano w Galerii Café Silesia 
i zabrzańskiej komendzie Państwowej Straży 
Pożarnej, gdzie pod czujnym okiem ratow-
ników dzieci spaliły kukłę 
Marzanny. Przy okazji mali 

zabrzanie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda 

codzienna ciężka praca strażaków. Następnie 

dzieci przystroiły gaik i śpiewając wesołe pio-

senki, wyruszyły na ulice miasta, witając wio-

snę. (hm)

Żegnaj zimo, 
witaj wiosno!

niePRZEGAP!

na scenie DMiT trwają intensywne próby

od lewej: prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik, podinsp. Dariusz 

Wesołowski i insp. Jarosław Kaleta

BezPieczniej 
na uLicach


